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RESUMO 

 

Este trabalho trata da história institucional dos juizados especiais cíveis do estado do 

Rio de Janeiro, de sua projetação, construção e estruturação. Sugerimos que os juizados 

especiais cíveis foram projetados com base nas legitimidades de acesso e efetividade, que 

exigiam sua diferenciação em relação às varas cíveis comuns. Essa diferenciação envolveu, na 

sua projetação fluminense, uma relativa autonomia operacional e administrativa, que não foi 

evidenciada na projetação nacional. Graças ao trabalho institucional realizado por juízes 

ocupantes de posições estratégicas, os juizados conseguiram se estruturar como uma 

organização diferenciada e conquistaram uma posição de relativo equilíbrio no campo 

judiciário estadual. No entanto, a incrustação dos juizados especiais cíveis no campo judiciário 

estadual os deixou à mercê das forças institucionais atuantes no campo judiciário estadual que 

são predominantemente isomórficas, ameaçando sua identidade institucional. 

 

Palavras-chave: Juizados Especiais Cíveis – Estado do Rio de Janiro - História 

Institucional – Projeto – Construção – Estruturação – Legitimidade – Acesso – Efetividade – 

Diferenciação – Autonomia Operacional e Administrativa – Trabalho Institucional – Campo 

Judiciário – Isomorfismo. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work deals with the institutional history of the civil special courts of the State of 

Rio de Janeiro, of its project, construction and structuration. We suggest that the civil special 

courts were projected based on the legitimacy of access [to Justice] and effectiveness that 

demanded its differentiation in relation to the civil courts. That differentiation involved, in its 

projections at Rio de Janeiro, a relative operational and administrative autonomy, which were 

not highlighted in the national Project. Thanks to the institutional work done by judges who 

occupied strategic positions, the special courts managed to structure itself as a differentiated 

organization and achieved a relative balanced position in the state judiciary field. Nevertheless, 

the incrustation of the civil special courts in the state judiciary field made them subject to the 

institutional forces pressing in the state judiciary field which are predominantly isomorphic, 

threatening its institutional identity. 

 

Key Words: Civil Special Courts – Rio de Janeiro State – Institutional History – Project 

– Construction – Structuration – Legitimacy – Acess – Effectiveness – Differentiation – 

Operational and Administrative Autonomy – Institutional Work – Judiciary Field – 

Isomorphism. 

  



 
 

RÉSUMÉ 

 

Ce travail traite de l’histoire institutionnelle des Tribunaux Spéciales Civils de l’État du 

Rio de Janeiro, ces project, construction et structuration. Notre avis est que les Tribunaux 

Spéciales Civils ont été projetés sur la appui de la légitimité pour l’accés à la Justice et la 

effectivité, qui exigeaient sa différentiation en face des Tribunaux Civils communs. Cette 

différentiation a causé, dans les projetation du Rio de Janeiro une relative autonomie 

opérationnelle et administrative qui non a été mis en évidence dans le projet nationale. Grâce 

au travail institutional de les juges qui occupaient positions stratégiques, ces Tribunaux 

spéciales ont réussi a se structurer comme une organization differente et ont conquis une 

position de relatif équilibre dans le champ du Judiciaire de l’État du Rio de JaneiroEntretant, 

l’incrustation des Tribunaux Spéciales Civils dans le champ du Judiciaire de l’état leur a laissé 

a merci des forces institutionnelles qui opéraient dans le champ judiciaire de l’état qui sont 

prédominantement isomorphiques, menaçant sa identité institutionnel. 

 

Mots Clés: Tribunaux Spéeciales Civiles – État de Rio de Janeiro – Histoire 

Institutionnelle – Projet – Construction - Structuration – Légitimité – Accés – Effectivité – 

Différentiation – Autonomie Administrative et Opérationnelle – Travail Institutional – Champ 

Judiciaire – Isomorphisme. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história dos juizados especiais é a história de um embate. Um embate entre 

forças institucionais. 

De um lado, ideias e inovações que pretendem tornar mais simples, rápidos e 

informais os procedimentos judiciários. 

De outro, pressões e tradições que forçam a sua adequação a rotinas e burocracias 

refletidas em leis processuais veneradas por juristas desde sempre. 

O confronto desses lados marca as etapas da existência institucional dos juizados, 

sua projetação, montagem e estruturação, em uma luta que ainda não cessou, mas que já 

parece apontar um vencedor. 

É essa a história que contamos. 

Os Juizados Especiais Cíveis (JECs) são órgãos do Poder Judiciário dos estados e 

foram introduzidos na organização judiciária pela Constituição da República de 1988 para 

o processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. 

Apesar da previsão na Constituição, era necessário definir quais as causas seriam 

assim consideradas e como seriam processadas e julgadas. Por isso, foi somente em 1995, 

com a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que os Juizados ganharam forma. O 

estado do Rio de Janeiro esperou mais oito meses para vê-los em funcionamento efetivo, 

o que se deu a partir da Lei estadual nº 2.556, de 21 de maio de 1996. 

A experiência no tratamento de causas de menor complexidade não era inédita no 

Brasil. Os Juizados de Pequenas Causas (JPCs), que os JECs viriam a substituir, estavam 

funcionando desde 1984. 

Embora boa parte das características dos JECs tenha sido herdada dos juizados de 

pequenas causas, vez que não eram ontologicamente distintos, depositava-se nos JECs 

uma expectativa que não se suscitara em relação aos JPCs. A despeito de suas 

semelhanças e de uma diferença de apenas onze anos entre as respectivas leis 

instituidoras, os tempos eram outros por ocasião da instalação dos JECs. 

Em 1995 o país vivia uma onda de normalização econômica que induzia um 

planejamento mais cuidadoso por parte das instituições e exigia racionalidade e segurança 

do ambiente. Foi na década de 1990 que as principais reformas do processo civil 

ocorreram, com o fito de dar maior eficiência à prestação jurisdicional. Ao mesmo tempo, 



2 
 

parecia caminhar para a consolidação de sua democracia, na qual o Judiciário deveria ter 

importante papel. 

Nesse contexto, os JECs representavam mais uma possibilidade de ampliação dos 

instrumentos de exercício da cidadania, democratizando o acesso à Justiça e se 

diferenciando das varas comuns ao permitirem a simplificação e desburocratização dos 

procedimentos e ao mesmo tempo prometendo a efetividade do processo. Era nessas 

medidas de legitimidade que o Judiciário esperava resgatar sua imagem perante a 

sociedade. 

Em relação aos JPCs, ampliava-se a competência e assegurava-se a execução no 

próprio juízo especial, evitando o custoso e demorado deslocamento para uma vara 

comum. 

Alguns estados se alinharam a esses anseios e se dedicaram à instalação dos 

juizados especiais cíveis. No Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 2.556/1996 criou de uma 

só vez 46 juizados especiais cíveis, com os respectivos cargos de juiz e de servidores para 

atuação exclusiva. Durante os primeiros anos dos JECs, a administração do Poder 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro parecia decidida a garantir seu funcionamento 

eficiente, investindo em sua organização e lhes fornecendo recursos materiais, realizando 

treinamentos com servidores e encontros com juízes para discutir as melhores estratégias 

de atuação. 

Ano a ano, a partir de 1996, os juizados especiais tiveram que lidar com um 

volume crescente de processos, obrigando-os a se adaptarem constantemente, o que 

envolveu, por exemplo, a designação de juízes para atuarem em conjunto no mesmo 

juizado, a realização de mutirões de conciliação, a designação de pautões de audiências 

para julgamentos em bloco, a organização de mutirões de julgamento e a instituição de 

juízes leigos para realização das audiências de instrução e elaboração de projetos 

(minutas) de sentenças. 

Nessa adaptação, seus caminhos enveredaram por uma busca da efetividade na 

produtividade, muitas vezes em detrimento do acesso e fazendo com que vários itens de 

sua projetação fossem desprezados. 

Atualmente, seus procedimentos e sua administração já não se diferenciam tanto 

quanto talvez se esperasse dos juízos cíveis comuns. Eles podem ter se transformado em 

“mais do mesmo”, como temia Maria Celina Bodin ao citar pesquisa de Ângela Moreira 

Leite e indagar “até onde essa nova instância da Justiça teria reproduzido procedimentos 
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e dinâmicas típicas dos rituais de tribunais e, portanto, descolados do espírito que a 

criou”. 

Nossa intenção é apresentar a breve história institucional dos Juizados Especiais 

Cíveis do estado do Rio de Janeiro, sua projetação, sua formação e sua acomodação no 

campo judiciário estadual. 

Não faremos uma história de seus personagens ou de sua situação jurídica, muito 

menos das decisões de seus juízes. Nosso interesse é na sua estruturação. Nossa 

perspectiva é institucional. Apesar disso e por isso mesmo, os personagens e suas decisões 

também nos interessam, pois são orientados pelas forças e pressões atuantes no estrato 

judiciário estadual. 

Nossa história é a história do embate dessas forças e pressões, pois é ele que 

determina os caminhos institucionais da organização que estudamos. 

Tentaremos classificar e analisar as forças e pressões exercidas durante a formação 

e a acomodação dos JECs no estado do Rio de Janeiro e o sentido que tomaram em relação 

ao seu desenho.  

O desenho – que preferimos chamar de projetação – da organização dos juizados 

especiais cíveis é primeiramente nacional, mas é também estadual. Os juizados especiais 

de pequenas causas e, depois deles, os juizados especiais cíveis, foram projetados 

nacionalmente para serem organizados nos estados. 

Nesse sentido, os juizados especiais desenhados nas leis 7.244/1984 e 9.099/1995 

seriam apenas uma ideia. Sua realização cabia aos estados, a cada estado. Apesar da 

inevitável vinculação a algumas das medidas do projeto nacional, a montagem dos 

juizados especiais cíveis encontrou, em cada estado, condições próprias, nem sempre 

parecidas, nem sempre estimulantes, mas também nem sempre desfavoráveis. É isso que 

torna a história de cada uma dessas realizações uma história única, mas que ao mesmo 

tempo pode conter lições para o benefício comum. 

Embora semelhantes por força de sua projetação comum, os juizados especiais 

cíveis dos estados não são iguais. Pelo contrário, cada um se formou conforme as 

peculiaridades encontradas no campo judiciário estadual em que se inseriu. Do mesmo 

modo, os campos judiciários dos estados são semelhantes, mas nunca iguais. Cada um 

deles está sujeito a forças e pressões que são comuns, mas também específicas. 

Os juizados especiais cíveis seguem as medidas da projetação nacional, mas são 

formados por peças e por agentes locais que por sua vez são moldados e influenciados 

pelas pressões locais. 
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São as condições locais da projetação, da formação e da acomodação dos juizados 

especiais cíveis que nos interessam. É claro que as condições locais sofrem influências 

das pressões externas e por isso não podemos desprezar estas últimas, mas em lugar de 

nos dedicar a um exame aprofundado das forças e pressões que atuaram sobre a projetação 

nacional dos juizados especiais, nos limitaremos a identificar as medidas de legitimidade 

nas quais se firmou, que tomaremos como um dado. 

Em outras palavras, não nos dedicaremos neste trabalho ao estudo e descrição do 

conflito de forças que marcou o desenho nacional definitivo dos juizados especiais. 

Sabemos que houve lutas e resistências e daremos conta brevemente de algumas delas, 

mas nosso objetivo é a descrição e análise do embate de forças e pressões institucionais 

que atuaram e atuam na projetação, formação e acomodação dos juizados especiais cíveis 

do estado do Rio de Janeiro a partir desse desenho. 

É com o desenho definitivo da projetação nacional como referência que 

poderemos classificar essas forças e pressões e assim melhor compreender o seu embate 

e os vetores dele resultantes. 

Tendo-se inserido no campo judiciário estadual, a organização dos juizados 

especiais cíveis do estado do Rio de Janeiro ficou exposta às forças institucionais ali 

atuantes, que pressionam a todo instante por uma adequação às medidas de legitimidade 

prestigiadas no campo. São as forças e pressões isomórficas. 

Por outro lado, a projetação dos juizados respondia a medidas diversas de 

legitimidade, também representadas por forças e pressões que passaram a atuar no campo 

judiciário estadual e que foram catalisadas pelo projeto nacional. Forças e pressões que, 

antiteticamente, chamaremos de heteromórficas. 

Nossa história é, portanto, a história institucional dos juizados especiais cíveis no 

estado do Rio de Janeiro. 

Por isso registramos que, apesar de os juizados especiais serem tratados pelo 

constituinte de 1987-88 indistintamente, como órgãos que dividiriam competência cível 

e criminal, tendo a Lei nº 9.099/95 cuidado de ambas as competências, eles acabaram 

separados, por decisão administrativa dos tribunais, segundo uma especialização dessas 

competências. No Rio de Janeiro essa separação ficou bem marcada na Lei nº 2.556/1996. 

Tal divisão valeria, por si só, uma tese. Os juizados especiais criminais, outra. No 

entanto, para evitar abrir frentes de pesquisa que não poderíamos defender seguramente, 

pois praticamente triplicariam os esforços necessários a uma abordagem precisa, optamos 
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por tratar exclusivamente dos juizados especiais cíveis, pelo que nossas considerações 

sobre os órgãos previstos na Lei nº 9.099/95 ficarão restritas a eles.  

Considerando o relativamente curto período de existência dos juizados especiais 

cíveis no Rio de Janeiro, que completa 25 anos em 2020, estamos cientes de que a tarefa 

assumida apresenta dificuldades teóricas. No entanto, se a impossibilidade de uma 

perspectiva de longa duração impõe certas restrições às nossas análises, sendo o nosso 

objeto de estudo do domínio de uma história do tempo presente, seu valor é inegável para 

“reabrir as potencialidades do presente a partir dos possíveis não comprovados do 

passado” (DOSSE, 2012, p. 4). 

Nessa linha, acreditamos, com Janaína Amado e Marietta de Moraes Ferreira, que 

a história do tempo presente permite “perceber com maior clareza a articulação entre, de 

um lado, as percepções e as representações dos atores, e, de outro, as determinações e 

interdependências que tecem os laços sociais” (AMADO e FERREIRA, 2006), o que 

assume ainda maior relevância ao se tratar da investigação de um processo institucional. 

Nossa história será contada a partir de uma perspectiva institucional e por isso 

mesmo nos pareceu essencial adotar uma matriz teórica institucional. 

A descrição dos eventos que envolveram a formação e estruturação dos juizados 

especiais será feita à luz do estudo das organizações e do institucionalismo sociológico, 

com ênfase no neoinstitucionalismo (Capítulo 4).   

Nossa análise partirá de conceitos desenvolvidos na teoria institucional, em 

especial dos conceitos de legitimidade e isomorfismo. Apesar de acreditarmos que essa 

abordagem possa gerar interessantes e variadas perspectivas para a observação do 

fenômeno institucional, dando conta de aspectos fundamentais da história que 

pretendemos recontar, estamos cientes de que há outras dimensões que poderiam ser 

exploradas para a compreensão do processo de construção institucional dos juizados 

especiais, como, por exemplo, a da hermenêutica das disputas entre grupos pelo desenho 

dos juizados especiais cíveis ou a da lógica dos campos que se inter-relacionam em torno 

deles. Por meio delas, talvez fosse mais adequado perseguir as pistas das dissensões 

certamente presentes no projeto dos juizados. Tais dimensões não podem ser desprezadas 

e estarão presentes em nossas considerações, embora nossa escolha – a inevitável escolha 

de todo projeto de pesquisa – as impeça de se insinuarem para além de certos limites, 

impondo-lhes um papel secundário, porém importante, de servir como referência para 

reflexão e controle de nossas ponderações.  
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É bom destacar desde logo que tivemos a oportunidade de acompanhar boa parte 

desse processo de institucionalização dos Juizados Especiais Cíveis no Estado do Rio de 

Janeiro como juiz substituto, auxiliar e titular de alguns desses órgãos desde 1998. 

Não cremos que essa participação seja prejudicial ao espírito científico desse 

trabalho. Pelo contrário, sempre cônscios do zelo que devemos dedicar à objetividade, 

acreditamos que essa experiência pode contribuir para o angariar de dados históricos nem 

sempre documentados que, apesar disso, podem ter grande valor para melhor iluminar o 

processo de construção institucional, especialmente quando oriundos da rica interação 

entre os personagens envolvidos nesse processo. 

Os juizados especiais cíveis do estado do Rio de Janeiro foram projetados e 

estruturados com base na legitimidade de acesso e de efetividade que marcou a projetação 

nacional e que impunha sua diferenciação em relação aos juízos comuns. 

Nossa primeira hipótese é a de que os juizados especiais cíveis do estado do Rio 

de Janeiro foram projetados e construídos a partir de uma medida de legitimidade que 

privilegiou essa diferenciação por meio de uma autonomia operacional e administrativa 

que lhe garantiu um relativo sucesso na organização judiciária local (campo judiciário 

estadual). 

 Nossa segunda hipótese é a de que a projetação nacional dos juizados especiais 

não previu a sua autonomia operacional e administrativa e por isso mesmo os colocou sob 

a pressão inexorável do isomorfismo atuante no campo judiciário estadual. 

Nossa terceira hipótese é a de que ao longo de seu caminho institucional, os 

juizados cíveis se orientaram cada vez mais pela legitimidade de efetividade em 

detrimento do acesso. A proximidade com o cidadão é uma medida de legitimidade que 

deixou de ser valorada no campo judiciário estadual. 

Ao mesmo tempo, a medida da legitimidade de efetividade também se 

transformou, significando uma garantia exacerbada de ampla defesa e contraditório que 

é conflitante com a celeridade, a simplicidade e a informalidade dos juizados especiais 

cíveis. Esta é a nossa quarta hipótese. 

Com isso, poderíamos concluir que se em alguma medida os juizados especiais 

cíveis se estruturaram como uma organização, isso não foi suficiente para lhes assegurar 

um campo estável, que ficou à mercê dos destinos do campo judiciário estadual. 

Estamos atualmente em meio a um embate de forças iso e heteromórficas cujas 

orientações são vetorialmente opostas, seja em direção à diferenciação, seja em direção à 

assimilação pela lógica e pelas práticas dos juízos e varas comuns. 
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Para verificar nossas hipóteses, faremos uso de um vasto material consistente em 

entrevistas, fontes bibliográficas, atos normativos e discursos extraídos de anais e 

gravações em áudio e vídeo de encontros de juízes e de palestras em fóruns de debate. 

Colecionamos leis e decretos federais e estaduais, mas principalmente normas 

administrativas editadas pelo PJERJ, como decisões, resoluções, portarias, avisos, atas de 

reuniões e encontros, discursos, mídia (vídeos) e relatórios estatísticos acerca dos 

Juizados Especiais Cíveis, muitos deles arquivados em nosso próprio acervo pessoal. 

Colecionamos até aqui um total de 349 atos do PJERJ dispondo sobre os JPCs e 

JECs e tudo o mais com o que se relacionam. Tais atos foram extraídos a partir de pesquisa 

ao conjunto de respostas catalogadas como “Legislação” do acervo da Biblioteca do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na página 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.htmllegislação. 

A pesquisa foi realizada entre os dias 11.08 e 19.09.2017 e resultou em 1.638 

respostas, das quais selecionamos o material referido. 

Colecionamos também, até aqui, arquivos de vídeo no total de 59 (cinquenta e 

nove) DVD (“digital vídeo disc”) que reúnem filmagens de alguns dos encontros de juízes 

dos juizados especiais e das reuniões do Fórum Permanente dos Juizados Especiais da 

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ. Esse material, a nosso ver, 

tem grande capacidade de demonstrar os objetivos compartilhados pelos juízes que 

ocuparam posições consideradas relevantes no processo de institucionalização dos JECs, 

pois registra os debates entre os juízes em encontros fechados e as suas manifestações 

públicas sobre as principais questões que envolviam o trabalho e a atuação nos juizados 

especiais cíveis em seus primeiros anos 

A bibliografia sobre os Juizados Especiais Cíveis é vasta. Embora grande parte do 

universo seja composta de textos jurídicos, estes não deixam de apresentar relatos do 

surgimento e dos objetivos desses órgãos. Conjugada com os textos de cunho histórico e 

sociológico acerca desses órgãos e, principalmente, pelos documentos referentes a essa 

experiência, como exposições de motivos dos projetos de leis, discursos e atos normativos 

em geral, pensamos que essa literatura seja suficiente para dar conta do nosso primeiro 

dado: a projetação nacional dos juizados especiais cíveis. 

Entrevistamos até agora seis dos juízes que se destacaram na projetação e 

formação dos juizados especiais cíveis no Rio de Janeiro. Nossa intenção original era 

utilizar tais entrevistas para fazer de nossa tese uma história oral dos juizados especiais 

fluminenses. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.htmllegislação
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Todavia, com o progresso de nossa pesquisa, achamos por bem fazê-las mais uma 

das fontes de nossa análise, sem lhes dar valoração preponderante. 

Elas continuam a ser muito importantes ao revelarem, provavelmente mais que 

qualquer outra, a identificação da representação desses juízes quanto às medidas de 

legitimidade dos juizados especiais cíveis. Para nós, somente por meio de tais entrevistas 

é que seria possível recolher a interpretação de suas vivências no sistema dos Juizados 

Especiais a ponto de mostrar, com elas, a mais adequada representação de suas ideias e 

anseios quanto aos Juizados Especiais Cíveis. 

De todo modo, nos orgulhamos de ter inaugurado com elas um acervo de história 

oral dos juizados especiais cíveis do Rio de Janeiro, que se encontra disponível para 

consulta no acervo do Centro Cultural do Poder Judiciário - Museu da Justiça. 

Um dos aspectos mais marcantes da história oral é, segundo Verena Alberti, o 

esforço construtivista do “projeto de significação do passado” (2004, p.22), feito em 

conjunto por entrevistado e entrevistadores. Seguindo as “reflexões” de Peter 

Hüttenberger sobre o lugar dos “resíduos de ação” e “relatos de ação” como vestígios do 

passado, Alberti sugere que uma entrevista de história oral pode ser um pouco de ambos. 

Nessa linha, ao mesmo tempo em que a entrevista dá espaço ao relato do acontecimento, 

torna-se também o “resíduo de uma ação interativa” entre entrevistado e entrevistador, 

uma ação que elabora o passado por meio de sua recordação testemunhada1 e – até certo 

ponto – supervisionada pelo pesquisador ao indicar as perguntas e provocar as 

reminiscências relatadas. Uma ação que, portanto, incide sobre o presente, ou pelo menos 

pretende sobre ele incidir. 

Como visto, entendemos que o método mais produtivo para identificar a 

representação dos juízes que ficaram responsáveis pela implantação dos Juizados 

Especiais no Estado do Rio de Janeiro seria a análise de entrevistas com alguns desses 

juízes. 

Pensamos poder prospectar pelo menos parte dessa representação por meio das 

entrevistas colhidas formalmente pela metodologia da história oral.  

Aliás, ainda segundo Verena Alberti, a metodologia da História Oral se presta 

perfeitamente para auxiliar no estudo da história de instituições, para alcançar, por 

exemplo: 

 
1 Pois o pesquisador/entrevistador é testemunha da recordação que o entrevistado faz, concebendo o seu 

passado. 
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“a reconstrução de organogramas administrativos, o esclarecimento de funções 

de diferentes órgãos [em nosso estudo, das Turmas Recursais e da Comissão 

dos Juizados Especiais], a recuperação dos processos de tomada de decisão e 

investigações sobre o esprit de corps dos funcionários (...) [e] podem também 

ajudar a esclarecer o conteúdo, a organização e as lacunas de arquivos 

existentes nas instituições.” (ALBERTI, 2004, p. 25 – inserções nossas). 

 

As entrevistas se mostraram uma parte importante de nossa pesquisa sobre o 

processo de formação dos JECs fluminenses e permitiram iluminar diversos aspectos de 

sua história. 

Como destacam CLAUS e MARRIOT, “a recordação do passado é 

profundamente delineada pelo presente. As pessoas interpretam suas vidas através do 

prisma do aqui e agora e frequentemente tentam reconstruir narrativas pessoais como 

um modo de dar sentido a elas ou celebrá-las”2 (2013, p. 427). 

É claro que as entrevistas que realizamos também sofreram essa influência, mas a 

proximidade temporal com os eventos de nossa pesquisa pode ajudar a registrar 

lembranças que poderiam se perder mais à frente. 

Escolhemos, dentre os magistrados responsáveis pela construção dos juizados, os 

juízes que fizeram parte de um grupo de magistrados que atuou ininterruptamente na 

Comissão dos Juizados Especiais (atualmente conhecida pela sigla COJES) nos primeiros 

anos dos Juizados Especiais, um órgão criado no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

do Rio de Janeiro - PJERJ para planejamento, supervisão e orientação dos Juizados 

Especiais, conforme o Ato Executivo Conjunto 16/98. 

Inicialmente, a COJES era integrada por dois desembargadores, um juiz de direito, 

um juiz de direito integrante de Turma Recursal dos Juizados Especiais e um juiz de 

direito em exercício em Juizado Especial Cível ou Criminal. Logo depois, pelo Ato 

Executivo Conjunto nº 09/99, passou a ser composta por três desembargadores em lugar 

de dois e, posteriormente, a partir de 1999, por apenas um desembargador. Outras 

alterações na sua composição seriam feitas com certa frequência nos anos seguintes, 

integrando juízes auxiliares da presidência do Tribunal e da Corregedoria Geral de Justiça 

e até mesmo juízes indicados pela associação local de magistrados (Associação dos 

Magistrados do Estado do Rio de Janeiro - AMAERJ), o que pode indicar a importância 

 
2 “(...) recall of the past is shaped profoundly by the present. People interpret their lives through the prism 

of the here and now, and often attempt to reconstruct personal narratives as a means of making sense of, or 

celebrating them.” (tradução nossa). 
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que ganhava na vida profissional dos juízes, precisamente por suas atribuições de órgão 

dirigente da política administrativa em relação aos juizados especiais. 

Dentre os magistrados que passaram pela COJES, destacam-se: (i) o 

desembargador Sergio Cavalieri Filho, que a presidiu na sua fundação (Ato  Regimental 

EMERJ nº 2, de 16 de junho de 1997); (ii) o desembargador Thiago Ribas Filho que, além 

de integrá-la desde a sua criação, a presidiu até 13.01.2009 (Ato Executivo nº 105/09), ou 

seja, por mais de dez anos, quando se retirou; (iii) a juíza Ana Maria Pereira de Oliveira, 

hoje desembargadora, que a integrou desde 05.02.1999 (Ato Executivo nº 428/99) a 

fevereiro de 2009, vindo a presidi-la entre fevereiro de 2013 (Ato Executivo nº 524/13) a 

janeiro de 2017; (iv) a juíza Cristina Tereza Gaulia, hoje desembargadora, que a integrou 

desde 05.02.1999 (Ato Executivo nº 428/99) e até fevereiro de 2009; (v) o juiz Joaquim 

Domingos de Almeida Neto, hoje desembargador, que a integrou ininterruptamente entre 

1999, como suplente (Ato Executivo nº 428/99), passando a titular em 2000 (Ato 

Executivo nº 1598/00), até sua posse como desembargador em 24.06.2013, voltando à 

Comissão em fevereiro3 de 2017 para presidi-la (Portaria nº 453/17); e (vi) o juiz Flavio 

Citro Vieira de Mello, que a integrou entre 23.02.2005 (Ato Executivo nº 1172/05) e 

01.02.2007 (Ato Executivo Conjunto nº 60/07), entre 19.03.2008 (Ato Executivo 

Conjunto nº 41/08) e 18.02.2009 (Ato Executivo nº 799/09) e entre 23.11.2011 (Ato 

Executivo nº 5524/11) e fevereiro de 2017 (Portaria nº 453/17). 

Entrevistamos também o senhor Antônio Francisco Ligiero, Analista Judiciário, 

que foi o primeiro Diretor do Departamento de Informações Gerenciais - DEIGE e serviu 

à COJES nas gestões dos desembargadores Thiago Ribas Filho, Antônio Saldanha 

Palheiro e Joaquim Domingos de Almeida Neto. 

As entrevistas foram realizadas seguindo sempre que possível a metodologia do 

Programa de História Oral do CPDOC e passaram a integrar o acervo do Programa de 

História Oral do Poder Judiciário – PHOPJ, mantido pelo CCMJ – Centro Cultural do 

Poder Judiciário – Museu da Justiça. As entrevistas já estão disponíveis para todos os 

pesquisadores e interessados e suas transcrições constam do Anexo 6.2. 

Adotamos todas as cautelas possíveis para evitar que nossa experiência pessoal 

como integrante do sistema dos Juizados Especiais Cíveis durante alguma parte de sua 

história pudesse comprometer não só os questionamentos colocados aos entrevistados, 

 
3 A frequência de alterações nos meses de fevereiro se deve, principalmente, ao início de um biênio de  

mandato de um novo Presidente do Tribunal de Justiça que nomeia livremente os membros das comissões 

do Poder Judiciário estadual, dentre as quais a COJES.  
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mas também nossa análise, seja por direcionamentos involuntários, seja por vieses 

interpretativos que nossa própria visão poderia induzir. 

Preocupou-nos bastante, precisamente em razão do papel conferido pela 

metodologia da história oral ao entrevistador, o fato de desempenhá-lo após ter estado em 

contato cotidiano com os entrevistados e participado, em certo grau, de suas ações e 

projetos. Temíamos, com isso, ensejar alguma espécie de contaminação do processo de 

significação do passado recente dos Juizados Especiais Cíveis por meio de nossos 

questionamentos, como se as respostas e recordações desencadeadas por nossa interação, 

por mais intencionalmente isenta que esta pudesse ser, somente viessem a ser 

consideradas legítimas e autênticas se originadas de um processo autônomo, isto é, se 

partissem de uma lembrança espontânea dos entrevistados, sem a mediação das 

entrevistas. Convencemo-nos, porém, de que o caráter interativo do método da história 

oral torna e sempre tornará o relato fornecido uma obra “a quatro mãos”, o produto de um 

esforço conjunto entre entrevistado e entrevistador, que nunca pode ser atribuído a uma 

“geração espontânea” da memória do entrevistado. Assim, cada experiência, cada 

interação do entrevistado com um ou outro entrevistador, pode sempre resultar em uma 

representação nuançada do passado, tornando-as, todas e cada uma delas, legítimas na 

mesma medida. O cuidado, aqui, não é tanto o de garantir a busca de uma história objetiva 

da subjetividade do entrevistado, mas de não induzir a recordação que é própria do 

entrevistado. Portanto, cabe ao pesquisador, qualquer pesquisador, tratar as memórias 

como fatos, do mesmo modo que um cientista deve tratar seu objeto de estudo. 

Convencemo-nos, assim, de que nosso desafio não era único e deveria envolver, como 

qualquer outra pesquisa, a atenção à neutralidade axiológica e que apenas requeria, talvez, 

um cuidado redobrado quanto a isso.  

Como primeiro passo para as entrevistas, procuramos elaborar os documentos 

necessários segundo a metodologia adotada. Os documentos consistem nas seguintes 

peças: (i) a cronologia dos eventos que consideramos relevantes para a institucionalização 

dos Juizados Especiais Cíveis no estado do Rio de Janeiro; (ii) o roteiro geral das 

entrevistas a serem realizadas; (iii) o resumo da trajetória dos entrevistados; e (iv) o 

roteiro individual da entrevista. Antes de cada encontro forneceremos esse material ao 

CCMJ para tratamento e arquivo. Incluímos nesta tese, para fins de ilustração, a 

cronologia e o roteiro geral de entrevistas que vem sendo seguido para elaboração dos 

roteiros individuais (Anexos 1 e 6.1, respectivamente). 

Feitos esses esclarecimentos, revelamos o plano deste trabalho. 
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Nossa história é a história de um embate de forças e por isso nosso trabalho precisa 

tratar primeiramente da apresentação dessas forças e de sua dinâmica. 

O primeiro capítulo é dedicado à tarefa de apresentar e identificar o nosso objeto 

(os juizados especiais cíveis) e descrever sua projetação nacional, apontando as principais 

medidas de legitimidade associadas a ela, como, por exemplo, o acesso ampliado à Justiça 

e a efetividade do processo. Em lugar de analisar as forças que atuaram nessa projetação, 

nosso objetivo é apresentar o vetor resultante no seu desenho definitivo. 

No Capítulo 2 descrevemos a formação dos juizados especiais cíveis no estado do 

Rio de Janeiro dando conta de suas principais ocorrências e destacando o aproveitamento 

de posições estratégicas para a canalização das forças atuantes no campo, notadamente as 

heteromórficas.  

No terceiro capítulo apresentamos a acomodação dos juizados especiais cíveis 

fluminenses e já tratamos das transformações pelas quais passaram os juizados especiais 

desde suas fundações, com ênfase nas forças isomórficas atuantes nessa fase. 

No Capítulo 4 nos dedicamos a classificar e analisar as foças atuantes no processo 

de formação e estruturação dos juizados especiais cíveis do Rio de Janeiro. Tem lugar 

nesse capítulo a perspectiva dos estudos institucionais, com a mobilização das categorias 

de ‘legitimidade’ e ‘isomorfismo’. 

Podemos dizer que se nos capítulos 2 e 3 apresentamos os lados em conflito, no 

Capítulo 4 narramos e analisamos a batalha entre elas. 

Nossa conclusão virá no último capítulo.  
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1. A PROJETAÇÃO NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS 

 

A formação dos juizados especiais cíveis do estado do Rio de Janeiro é tributária 

do projeto nacional dos juizados especiais. 

Embora não seja objetivo desta tese a análise do projeto nacional, não seria 

prudente tratar da representação dos juízes que participaram do processo de formação dos 

juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro sem pelo menos identificar as 

expectativas que orientaram aquele projeto e, portanto, a legitimidade que buscavam e 

que definiu o seu desenho definitivo. 

Essa é a finalidade deste capítulo.   

É preciso desde logo acomodar essa abordagem da projetação nacional dos 

juizados especiais cíveis na matriz teórica de nossa tese, ou seja, no neoinstitucionalismo, 

cujos delineamentos faremos no Capítulo 4. 

Se a construção dos juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro foi 

orientada por forças institucionais devidamente catalogadas pela teoria neoinstitucional, 

como o trabalho institucional e o isomorfismo, de que também trataremos no Capítulo 4, 

o projeto nacional dos juizados especiais pode ter agido como um elemento coercitivo 

dessa construção. 

Por sua vez, a projetação nacional dos juizados também pode ser vista como o 

resultado de um trabalho institucional que não nos cabe detalhar aqui, mas que poderia 

ser classificado como um empreendimento que teve ensejo na crise do Judiciário, que se 

precipitou em meados da década de 1970 e repercutiu no programa de desburocratização 

do governo militar. 

Veremos que esse empreendimento institucional contou com a participação de 

diversos atores, dentre os quais o ministro de estado Hélio Beltrão, seu Secretário, João 

Geraldo Piquet Carneiro, alguns juízes do estado do Rio Grande do Sul, além de 

acadêmicos e intelectuais que pensaram e desenharam o juizado cível, dentre os quais 

destacamos Kazuo Watanabe, Cândido Rangel Dinamarco e Ada Pellegrini Grinover. 

Para a teoria institucional esses personagens poderiam ser classificados como 

empreendedores institucionais, “atores que têm interesse em determinados arranjos 

institucionais e que alavancam recursos para criar novas instituições ou transformar 

aquelas já existentes” (GARUD, HARDY e MAGUIRE, 2007 – tradução nossa). Esses 
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atores são de vários tipos, como oportunistas, reflexivos e ocupantes de posições 

estratégicas que os habilitam a promover e instrumentalizar as mudanças institucionais. 

Desenvolveremos posteriormente os conceitos de trabalho institucional e 

empreendedorismo institucional. Por ora, queremos apenas assegurar que a análise que 

pretendemos fazer dos juizados do Rio de Janeiro sob a ótica neoinstitucional seja 

compatível com uma análise do projeto nacional dos juizados especiais nos mesmos 

termos. 

Há uma diferença essencial entre a projetação nacional e a formação dos juizados 

especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro: o projeto nacional não resultou em uma 

organização específica. Seu objetivo foi estabelecer as bases para que os estados 

montassem os juizados especiais. Era nos estados que se daria a efetiva organização dos 

juizados e foi precisamente essa delegação que permitiu que em cada um deles tenha 

acontecido um processo próprio de construção institucional, constrangido, sim, pelas 

normas gerais do projeto nacional e de suas expressões legislativas, mas com recursos, 

atores e representações particulares, que os tornaram únicos. É para o processo de 

estruturação ocorrido no estado do Rio de Janeiro que nos voltamos. 

Sabemos que o desenho nacional dos juizados especiais não foi isento de conflitos 

e disputas, muitas vezes acirradas, sobre a sua conformação e alcance e até sobre sua 

conveniência.  

Na época em que se debatia a criação dos juizados especiais de pequenas causas, 

por exemplo, juízes e advogados se opuseram a um órgão que dispensava a presença de 

advogados e cujas decisões não estariam sujeitas a recurso. 

Na sua edição de 9 de novembro de 1984, o jornal O Estado de São Paulo registrou 

entrevistas com os presidentes das seções de São Paulo e do Rio de Janeiro da Ordem dos 

Advogados do Brasil, em que se criticava a facultatividade: 

 

Enquanto Saboya [Hélio Saboya – Presidente da OAB/RJ] acrescentou que 

“em função desse objetivo [cobrir áreas de conflito não cobertas pela Justiça 

Comum], os advogados aplaudem a tentativa de se apressar a Justiça e facilitar 

seus acesso a uma camada maior do povo brasileiro, mas há um aspecto que 

merece crítica: a parte que coloca a intervenção do advogado como 

facultativa”. Thomaz Bastos [Marcio Thomaz Bastos, então presidente da 

OAB/SP] ressaltou que “não transigiremos na questão dos litigantes por 

advogados. Afinal, o homem humilde que litiga numa causa de pequeno valor 

precisa de alguém que fale por ele” (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1984) 
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A resistência à irrecorribilidade das decisões dos juizados deu resultado já durante 

a projetação. A Lei nº 7.244/1984 já previu o recurso das decisões, dirigindo-o a uma 

turma de juízes de primeiro grau. 

A resistência ao que a corporação entendia ser uma limitação ao seu mercado 

exclusivo de trabalho continuou e foi refletida no estatuto da advocacia, que inicialmente 

previa a obrigatoriedade da assistência dos advogados em todas as causas dos juizados 

especiais. Todavia, o dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

A advocacia não conseguiu assegurar o monopólio legal das causas nos juizados 

especiais cíveis, mas chegou perto dele, na prática. Atualmente, como veremos, mais de 

85% das ações propostas nesses órgãos são ajuizadas com a assistência de advogados. 

Não são essas disputas, porém, o alvo de nossa atenção. O que nos interessa, como 

vimos, é identificar a legitimidade que ficou associada à projetação nacional. 

Por fim, embora o objeto de nossa pesquisa seja o juizado especial cível (que 

passaremos a tratar também pela sigla JEC ou JECs, no plural), sua ligação com os 

extintos juizados especiais de pequenas causas (aos quais nos referiremos por meio das 

siglas JPC ou JPCs) não nos permite falar de uns sem mencionar os outros. É por isso que 

uma análise da projetação e estruturação dos juizados especiais cíveis (JPCs) não pode 

prescindir de um exame da projetação dos juizados de pequenas causas (JPCs). 

  

 

1.1. OS JUIZADOS ESPECIAIS DE PEQUENAS CAUSAS (JPCs) 

 

Com base na literatura especializada sobre os juizados de pequenas causas (JPCs), 

podemos afirmar que eles foram idealizados como parte de um movimento de acesso à 

justiça, por meio da desburocratização e simplificação de procedimentos4. 

Na época em que se começou a discutir publicamente sobre o que viriam a ser os 

JPCs, no final da década de 1970 e início da década de 1980, o Poder Judiciário vivia 

mais uma de suas crises. De nada adiantara a reforma realizada pela emenda de nº 7 à 

Constituição de 1967, de 13 de abril de 1977, como parte do famoso “Pacote de Abril” 

 
4 SADEK, 2006; CARNEIRO, 1982; D’ARAÚJO, 1996; FALCÃO, 2007; CHASIN, 2007; PINTO, 2008; 

SADEK, 2013. 
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do governo Ernesto Geisel5, assim como de nada adiantara a edição da Lei Orgânica da 

Magistratura – LOMAN, dois anos depois, talvez porque realizadas de cima para baixo, 

buscando adaptar o Poder Judiciário às premissas do regime militar. 

Tal crise, contudo, não era vista como uma crise própria do Judiciário, mas de todo 

o Estado, que era lento, caro e ineficaz. 

A crise do Estado já recebera atenção na década de 1960, por meio do Decreto-

Lei nº 200, de 1967, que representou um esforço de reorganizar a administração pública 

no Brasil. Para Luiz Carlos Bresser-Pereira, o decreto-lei, articulado por Hélio Beltrão, 

 

(...) promoveu a transferência das atividades de produção de bens e serviços 

para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, 

consagrando e racionalizando uma situação que já se delineava na prática. 

Instituíram-se, como princípios de racionalidade administrativa, o 

planejamento e o orçamento, a descentralização e o controle dos resultados. 

Nas unidades descentralizadas foram utilizados empregados celetistas, 

submetidos ao regime privado de contratação de trabalho. O momento era de 

grande expansão das empresas estatais e das fundações. Através da 

flexibilização de sua administração, buscava-se uma maior eficiência nos 

serviços e nas atividades econômicas do Estado (...) (1998). 

 

Foi o mesmo Hélio Beltrão que, já no governo de João Baptista de Oliveira 

Figueiredo (1979-1985), como Ministro Extraordinário da Desburocratização, deu 

seguimento à tentativa de flexibilização e descentralização do serviço público. Em 

palestra proferida na Academia Brasileira de Ciência da Administração, na Fundação 

Getúlio Vargas, em 1981, Beltrão explicou os objetivos do Programa Nacional de 

Desburocratização e destacou seu foco no público, no cidadão, bem como seu 

componente político, que envolvia o incentivo à distribuição de poderes decisórios 

(BELTRÃO, 1981). 

A preocupação com a qualidade do tratamento dispensado ao usuário e a vontade 

política do governo permitiram que as atenções do programa não se limitassem ao 

executivo federal e se voltassem também para outras esferas, incluindo os judiciários 

estaduais. Segundo Beltrão, 

 

 
5 A EC nº 07 derivou do estudo que ficou conhecido como “Diagnostico da Justiça”. Esse diagnóstico foi 

elaborado por uma comissão do Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o Ministro José Geraldo 

Rodrigues de Alckmin com o aval do governo após visita protocolar de Geisel ao STF em 1974. Na ocasião, 

os Ministros do STF mostraram ao então Presidente da República as preocupações com a eficiência do 

judiciário (HERESCU, 1978). 
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esse comportamento do público [de não distinguir entre repartições federais, 

estaduais e municipais, nem entre órgãos do Poder Executivo e do Poder 

Judiciário] levou-nos desde logo à compreensão de que, embora não tenhamos 

autoridade sobre esses órgãos, o Programa não lograria o desejado apoio da 

opinião pública se não se estendesse à esfera estadual e municipal e se não 

tentasse induzir a desburocratização do próprio Poder Judiciário (BELTRÃO, 

1981). 

 

Os agentes do Programa Nacional de Desburocratização estavam cientes de que a 

crise do judiciário era complexa e que sua solução dependia de medidas a serem aplicadas 

em várias frentes6, mas uma delas envolvia a simplificação de seus procedimentos 

visando deixa-lo mais eficiente e próximo dos cidadãos. 

O jurista João Geraldo Piquet Carneiro, que foi o Secretário Executivo do 

Programa Nacional de Desburocratização, defendia que o aperfeiçoamento da eficiência 

do Judiciário exigia dois enfoques, um “interno”, relacionado ao “congestionamento do 

aparelho judiciário” e, outro, “externo”, atinente à “ampliação do acesso à Justiça”, que 

daria destaque “às necessidades e conveniências da clientela do Judiciário” (CARNEIRO, 

1982b).  

Foi este último o enfoque trabalhado no Programa e a sua principal ferramenta 

veio a ser o juizado especial de pequenas causas, como Piquet Carneiro passou a defender 

durante a campanha pela desburocratização: 

 

Tão grave quanto o atual congestionamento burocrático do Poder Judiciário, 

ou mais grave ainda, é o problema da falta de acesso à Justiça por grande parte 

da população, em especial das camadas mais pobres e incultas 

(...) 

A criação de juizados especiais, destinados a julgar, exclusivamente, causas de 

reduzido valor econômico é uma das formas de minorar, a curto prazo, os 

graves efeitos políticos, sociais e econômicos da falta de acesso à prestação 

jurisdicional (CARNEIRO, 1982b). 

 

Do ponto de vista do neoinstitucionalismo nos estudos organizacionais, a crise de 

eficiência do Judiciário era uma oportunidade para o questionamento de práticas, rotinas 

e estruturas adotadas no processo civil e nos juízos cíveis e, consequentemente, um 

estímulo para novas empresas. 

Apesar das críticas que sofreu inicialmente por pressupor a existência de campos 

organizacionais já formados e dar conta de processos de equilíbrio e não de criação e 

 
6 Mais tarde, tratando da reforma do judiciário dos anos 1990 e 2000, Maria Tereza Sadek identificou três 

dimensões que a reforma deveria observar: a dimensão da jurisdição política constitucional, a dimensão do 

controle e fiscalização e a dimensão do acesso à justiça e democratização (SADEK, 2010). 
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mudança institucional (DiMAGGIO, 1991; BRINT e KARABEL, 1991; GREENWOOD 

et al., 2017), o neoinstitucionalismo superou essa primeira fase e vem se dedicando ao 

estudo de processos de mudança institucional e suas estratégias. DiMaggio inaugurou o 

conceito de empreendedorismo institucional (1988) e ressaltou que os processos de 

estruturação das organizações e seus campos também são de interesse de seus agentes, 

que disputam e definem (mesmo limitados pela estrutura) seu destino (1991). 

Desenvolvendo essa linha, trabalhos como os de Leca, Batillana e Boxenbaum 

(2009), Greenwood e Suddaby (2006) e Hardy e Maguire (2008) focaram no papel de 

atores que, aproveitando as circunstâncias de seu campo, puderam contribuir com o 

metamorfismo institucional. 

Uma das principais condições destacadas por Hardy e Maguire para a realização 

de novos empreendimentos organizacionais é o estado do campo (2017). Uma crise pode 

expor tensões e contradições adormecidas e estimular processos de reflexão e mudança. 

De todo modo, a agência está ligada à conjuntura do campo e, assim, apenas atores que 

ocupam posições estratégicas no campo organizacional estariam aptos a alavancar as 

transformações institucionais.  

Cremos que essas condições podem ter se reunido para ensejar o processo de 

ideação dos juizados especiais por meio do governo, da academia e dos juízes, que 

aproveitaram a crise de legitimidade do processo civil e do Judiciário, as demandas 

sociais do momento, as pressões internacionais (e as alternativas com elas apresentadas 

ao modelo nacional de jurisdição) e disso conseguiram extrair um novo modelo 

organizacional de solução de conflitos. 

Já dissemos que nossa análise não se aprofundará nesse processo de projetação 

nacional do modelo de juizados especiais cíveis, mas na construção e metamorfismo dos 

juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro. De todo modo, mesmo que tenham 

se deparado com as mesmas circunstâncias no campo judiciário do estado do Rio de 

Janeiro, os atores que aqui participaram da estruturação dos juizados já receberam um 

modelo mais ou menos definido. Ainda que não se esperasse simplesmente implantá-lo, 

tal qual semeadura sem manipulação – pois sempre cabem variações e particularidades 

do esforço organizacional e é isso que torna único cada sistema estadual de juizados 

especiais e permite a comparação de sua evolução –, o projeto nacional e suas expressões 

legislativas eram um elemento ao mesmo tempo constrangedor e incentivador da sua 

estruturação. 
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O juizado especial de pequenas causas não era fruto de uma ideia nova nem 

inédita. 

Experiências com órgãos judiciais dedicados ao julgamento de pequenas causas, 

isto é, demandas de reduzido valor econômico, já existiam nos Estados Unidos pelo 

menos desde 1912 (LAGRASTA NETO, 1985) e desde 1934 em Nova Iorque, com o 

nome de “poor man’s courts”, mais tarde passando a se chamar “small claims courts”. 

Foram estas últimas que Piquet Carneiro foi visitar e estudar em 1980 e que serviram 

como um modelo passível de adaptação no Brasil (VIANNA et al., 2014). 

Não se pode esquecer que a utilidade das cortes de pequenas causas como 

instrumento de modernização e ampliação do acesso à Justiça já fora atestada pelo famoso 

estudo de Mauro Cappelletti e Bryant Garth sobre o tema nas décadas de 1960 e 1970 e 

relatado em edição brasileira de 19887. O projeto do qual participaram para elaboração 

desse estudo (“Projeto Florença”), foi uma pesquisa financiada pela Fundação Ford que 

visava medir comparativamente o acesso às instituições do sistema de justiça em vários 

países e apontar soluções para seus problemas. Os autores classificaram os esforços de 

facilitação do acesso em três ondas (garantia de assistência judiciária para os pobres, 

reconhecimento de direitos difusos e coletivos e informalização dos procedimentos para 

solução de conflitos - CAPPELLETTI e GARTH, 1988). Foi essa terceira onda que teria 

impulsionado a fase judiciária dos projetos de desburocratização da década de 1980, como 

destaca Candido Dinamarco, que escreveu uma das obras jurídicas mais consultadas sobre 

o tema dos juizados, o “Manual dos Juizados Cíveis”, cuja primeira edição saiu em 1986 

sob o título “Manual das Pequenas Causas” (DINAMARCO, 2001, p. 20).  

Uma boa descrição dos efeitos, no Brasil, desse movimento internacional de 

facilitação do acesso à Justiça, isto é, a um sistema oficial de solução de conflitos, pode 

ser encontrada no trabalho de Ana Carolina da Matta Chasin (2007). Tais influências 

também estão devidamente documentadas na literatura8. 

Outra experiência adotada na elaboração do projeto nacional dos juizados 

especiais de pequenas causas foi a dos conselhos de conciliação e arbitramento do Rio 

Grande do Sul. 

Igualmente inspirados no que ocorria em Nova Iorque, alguns juízes, frustrados 

com a inacessibilidade e a morosidade do processo das varas cíveis comuns, passaram a 

 
7 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. 
8 BATISTA e FUX, 1997; SOUZA, 2000; DINAMARCO, 2001; LEITÃO, 2003; MARQUES, 2006; 

SADEK, 2006; CHASIN, 2007; PINTO, 2008. 
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atender e solucionar informalmente conflitos mais simples, com a ajuda da associação 

local de juízes (AJURIS – Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul) (JARDIM, 2003). 

Para Piquet Carneiro, a “participação da Associação dos Juízes do Rio Grande do 

Sul – AJURIS foi decisiva tanto na viabilização dos Juizados informais quanto, mais 

tarde, na elaboração do projeto de lei, de iniciativa do executivo, que deu origem à Lei 

n. 7.244/84” (CARNEIRO, 1992). 

Embora isso geralmente não seja mencionado nos estudos sobre a criação dos 

juizados especiais de pequenas causas, a experiência brasileira do processo trabalhista 

também não pode ser desprezada como um fator que contribuiu para a escolha do modelo 

nacional. A Reclamação Trabalhista, instituída com a Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT, de 1943, inaugurou no Brasil um bem-sucedido procedimento oral e concentrado 

em que as partes se encontravam em uma única audiência, quando a maior parte dos atos 

processuais era realizada.  

No seu depoimento no Programa de História Oral do Poder Judiciário – PHOPJ, 

Flávio Citro Vieira de Mello destacou essa contribuição ao mencionar que a Professora 

Ada Pelegrini Grinover teria afirmado, 

 

sem nenhuma necessidade de fazer bajulação, (...) que boa parte do que ela 

imaginava como o processo do sistema dos juizados, ela copiou da Justiça do 

Trabalho. A informalidade, a oralidade, o sistema de concentração de atos, 

eliminação de recursos de decisões interlocutórias, isso tudo não foi novidade 

que veio da academia... (MELLO, 2018) 

 

Segundo Piquet Carneiro, para alcançar seus objetivos, os juizados especiais de 

pequenas causas deveriam observar alguns princípios, dentre os quais a facultatividade, a 

busca da conciliação, a oralidade, a limitação de sua competência, a assistência facultativa 

por advogado e o funcionamento descentralizado (CARNEIRO, 1982b). 

A facultatividade dos JPCs envolvia uma dupla dimensão: facultatividade de sua 

criação pelos estados federados e utilização facultativa do procedimento pelo autor, que 

sempre poderia optar por propor sua ação em uma vara comum. 

No que concerne à primeira dimensão, os redatores do anteprojeto tiveram que 

respeitar o princípio federativo e não podiam impor ao poder judiciário dos estados a 

criação de órgãos por meio de uma lei ordinária federal. Essa foi, talvez, a característica 

mais peculiar dos JPCs quando comparados aos JECs e que pode ter contribuído para sua 

menor projeção relativa. 
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Foi com essas referências em mente que trabalhou a comissão criada no Ministério 

da Desburocratização para a elaboração do anteprojeto da lei que resultou na lei dos 

juizados de pequenas causas (Projeto de Lei nº 1.950, de 25 de agosto de 1983). 

Coordenada por Piquet Carneiro, a comissão foi integrada por alguns juristas que 

protagonizariam nos anos seguintes os principais esforços de reforma processual no 

Brasil, como Kazuo Watanabe e Cândido Rangel Dinamarco9. 

Assim, na exposição de motivos do anteprojeto que viria a se transformar na Lei 

nº 7.244, de 7 de novembro de 1984, apesar da menção aos problemas do Judiciário, ficou 

claro que os juizados seriam uma solução para apenas um deles (“tratamento inadequado 

das causas de reduzido valor econômico”), por meio da facilitação do acesso à Justiça: 

 

Os problemas mais prementes, que prejudicam o desempenho do Poder 

Judiciário, no campo civil, podem ser analisados sob, pelos menos, três 

enfoques distintos, a saber: (a) inadequação da atual estrutura do Judiciário 

para a solução dos litígios que a ele já afluem, na sua concepção clássica de 
litígios individuais; (b) tratamento legislativo insuficiente, tanto no plano 

material como no processual, dos conflitos de interesses coletivos ou difusos 

que, por enquanto, não dispõem de tutela jurisdicional específica; (c) 

tratamento processual inadequado das causas de reduzido valor econômico e 

consequente inaptidão do Judiciário atual para a solução barata e rápida desta 

espécie de controvérsia. 

(...) 

Impõe-se, portanto, facilitar ao cidadão comum o acesso à Justiça, removendo 

todos os obstáculos que a isso se antepõem. O alto custo da demanda, a lentidão 

e a quase certeza da inviabilidade ou inutilidade do ingresso em Juízo são 

fatores restritivos, cuja eliminação constitui a base fundamental da criação de 
novo procedimento judicial e do próprio órgão encarregado de sua aplicação, 

qual seja o Juizado Especial de Pequenas Causas (BRASIL, 1983). 
 

A ênfase na democratização do acesso à Justiça como uma força que orientou a 

projetação dos juizados especiais era compartilhada por todos os que participaram do 

projeto, como podemos constatar das manifestações dos integrantes da comissão10. 

Cristina Tereza Gaulia indicou que a legitimidade de acesso se insinuou no caso 

dos juizados de pequenas causas no Rio de Janeiro: 

 

(...) na época, inclusive, o Ministro Luís Felipe Salomão compartilhava comigo 

e com o atual Ministro Saldanha também e com tantos outros, esse amor por 

essa fórmula diferenciada que foram no início, na origem, os Juizados de 

Pequenas Causas. E nós então, já naquela época, começamos a sair dos nossos 

 
9 Além deles, integraram a comissão Nilson Naves, do Gabinte Civil da Presidência, , Caetano Lagrasta 

Neto, da Associação Paulista de Magistrados, Luiz Melíbio Uiraçaba Machado, da Associaão dos Jurostas 

do Rio Grande do Sul, Paulo Salvador Frontini, do Ministério Publico do Estado de São Paulo, Mauro José 

Ferraz, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Ruy Carlos de Barros Monteiro, do Ministério 

da Desburocratização (cf. DINAMARCO, 2001). 
10 P. ex.: LAGRASTA NETO, 1982, WATANABE, 1985, PIQUET CARNEIRO, 2004. 
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gabinetes para fazer audiências em locais que não eram ainda os juizados como 

nós os conhecemos anos mais tarde, mas que nos obrigavam por exemplo, a ir 

até a rua Buenos Aires, numa associação comercial, e ali realizar audiências. 

Nos obrigavam a sair das nossas salas, dos nossos gabinetes e trabalhar no 

porão deste prédio do Museu, que foi justamente transformado numa sala de 

audiências. Então, assim, esse movimento de saída, começou na verdade com 

os Juizados de Pequenas Causas. Com a chegada da lei 9.099 de 95 alguns anos 

mais tarde, efetivamente, esse movimento de saída dos palácios da justiça, eu 
acho que se tornou uma realidade para todos os tribunais. 

 

O que também preocupava na época do projeto era o fenômeno que Kazuo 

Watanabe11, chamou de “litigiosidade contida”, fruto dos obstáculos enfrentados por boa 

parte da população para acessar o sistema oficial de solução de conflitos. Para ele, a 

estratégia fundamental para o atingimento da meta de canalizar para o Judiciário todos os 

conflitos de interesse estaria 

 

na facilitação do acesso à Justiça. Essa é a ideia-chave dos JEPC. O acesso é 

facilitado pela gratuidade em primeiro grau (o litigante que tiver condições 

financeiras terá de pagar custas na fase recursal) e pela possibilidade de 

ingresso direto no Juizado (a assistência de advogado é facultativa; querendo, 

o interessado poderá ter o patrocínio da causa por um profissional do Direito) 

(WATANABE, 1985). 

 

 Em resumo, podemos dizer que os juizados especiais de pequenas causas criados 

pela Lei nº 7.244/1984 seguiram as principais premissas do projeto governamental e a 

experiência dos conselhos de conciliação, tendo por finalidade ampliar o acesso à Justiça. 

Poderiam ser criados e instalados pelos estados (se estes assim desejassem) para processar 

e julgar demandas de até 20 salários mínimos. As partes poderiam comparecer 

independentemente da assistência de advogado e o processo era caracterizado pela ênfase 

na conciliação e por uma concentração de atos na audiência com o juiz, presididos pela 

simplicidade, celeridade e economia12. Havia apenas um recurso disponível além dos 

embargos de declaração e a execução do acordo ou da decisão judicial deveria ser feita 

no juízo cível comum. 

A prerrogativa de criar os Juizados de Pequenas Causas foi utilizada por quase 

todos os estados, o que não significou que todos eles tenham realmente investido 

 
11 Kazuo Watanabe foi juiz de direito no estado de São Paulo e desembargador do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, onde se aposentou em 1986 para exercer a advocacia no escritório Trench, Rossi e 

Watanabe. É mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado de São Paulo 

e Doutor Honoris Causa da Universidade Keio, no Japão (Trench, Rossi,Watanabe Advogados. In 

http://www.trenchrossi.com/advogado/kazuo-watanabe/. Acesso em 10.07.2018). 
12 v. item 8 da Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 1.950/1983 (BRASIL. Câmara do Deputados. 

Mensagem nº 313, de 24 de agosto de 1983). 

http://www.trenchrossi.com/advogado/kazuo-watanabe/
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seriamente na sua instalação. A maioria dos estados mantinha apenas um ou outro 

exemplar, na maior parte das vezes tratados como uma experiência “piloto”. 

No Estado do Rio de Janeiro, que é o interesse específico deste trabalho, até 1992, 

somente funcionavam quatro JPCs, na Capital e nas comarcas de Niterói, Nova Iguaçu e 

Volta Redonda.  

Apesar desse cenário, a experiência com os juizados agradou e eles se 

transformaram nos juizados especiais cíveis, já com assento definitivo na Constituição da 

República de 1988 e criação obrigatória pelos estados e Distrito Federal (art. 98, I). Foi 

somente com eles que viria o verdadeiro sucesso dessa “Justiça especial”. 

 

1.2. OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

 

Entre a previsão na Constituição de 198813 e a efetiva implantação dos juizados 

especiais cíveis a partir da edição da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, a “Justiça 

especial” viveu um período de incerteza causado pela convivência entre os JECs e os 

JPCs. 

Conforme registrado anteriormente, a Lei nº 9.099/95 não cuida apenas dos 

juizados especiais cíveis. É dividida em capítulos bem marcados que tratam das 

competências cível e criminal. Na prática, talvez por conta de uma especialização 

profissional dos juízes segundo essas competências, os juizados especiais foram 

separados em juizados cíveis e criminais nas organizações judiciárias estaduais, em geral, 

e no estado do Rio de Janeiro, em particular. 

Essa divisão pode ser percebida desde a origem, pois a Lei nº 9.099/95 não 

resultou de um único projeto, ou pelo menos de um conjunto de propostas harmonizadas. 

A lei foi elaborada a partir de dois grupos de projetos, cada um voltado para uma das 

competências, que foram colados sem maiores ajustes em um único estatuto. A parte cível 

originou-se basicamente de um projeto do então deputado Nelson Jobim (projeto de Lei 

nº 3.698, de 1989), enquanto que a parte criminal de um projeto do então deputado Michel 

Temer (Projeto de Lei nº 1.480, de 1989). Um substitutivo englobando os dois projetos, 

 
13 “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, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento 

de recursos por turmas de juízes de primeiro grau (...)” (BRASIL, 1988). 
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sugerido pelo deputado Ibrahim Abi-Ackel em 21.07.1990, serviu então de desenho para 

a Lei nº 9.099/95, que até hoje reflete a origem apartada, como se vê, por exemplo, da 

presença de disposições finais (normalmente deixadas para a parte final de um estatuto) 

após a parte cível e antes do capítulo destinado aos juizados especiais criminais14. 

A análise dessa origem em separado certamente recolheria ricos elementos para 

compreensão da história dos juizados especiais como um todo. No entanto, dadas as 

limitações de nossa pesquisa, entendemos que os esforços necessários para cobrir esse 

tema seriam prejudiciais aos nossos objetivos imediatos, pelo que optamos por cuidar 

especificamente dos juizados especiais cíveis. 

Enquanto não regulamentado o art. 98, I da Constituição, não era possível definir 

quais as demandas seriam consideradas causas cíveis de menor complexidade. Mesmo 

assim, alguns estados resolveram criar os seus JECs, amparando-se na existência de uma 

competência concorrente15 com a União. A iniciativa encontrou resistência e foi declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que os estados deveriam se ater, 

até a edição da lei regulamentadora, aos JPCs. 

Em 1995, o legislador editou a Lei nº 9.099, pondo fim à incerteza e à convivência 

entre os dois órgãos, revogando expressamente a Lei nº 7.244/84. Não houve, contudo, 

qualquer prejuízo ao acesso, pois os JECs podiam ser tudo o que os JPCs foram e muito 

mais. 

Todas as causas incluídas na competência dos JPCs eram abrangidas pelos JECs 

pois as causas cíveis de menor complexidade eram também aquelas de até 40 salários 

mínimos. Além delas, foram incluídas na competência da “Justiça especial” as ações de 

despejo para uso próprio, as causas enumeradas no art. 275, II do Código de Processo 

Civil de 1973, então em vigor, e as ações possessórias de bens imóveis de valor inferior 

a 40 salários mínimos. 

Outra diferença significativa era a possibilidade de execução de suas sentenças, o 

que dava aos JECs uma efetividade que os JPCs não tinham. 

 
14 Cf. Projeto de Lei nº 2.959, de 1989 (BRASIL, 1989). 
15 A Constituição da República, como geralmente ocorre com as constituições de estados organizados em 

sistema federativo, estabelece uma divisão de competências legislativas e administrativas entre os entes 

federativos. Em nosso sistema, as competências são atribuídas à União e aos municípios especificamente, 

havendo aquelas que são privativas, ou seja, não podem ser compartilhadas, aquelas que, ao contrário, são 

comuns aos entes federativos indicados, bem como as competências legislativas concorrentes entre os 

estados, o Distrito Federal e a União, previstas no art. 24. Dentre estas últimas, o constituinte incluiu a 

competência para legislar sobre criação, funcionamento e processos dos juizados de pequenas causas.  
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Ana Maria Pereira de Oliveira destacou esse ponto em seu depoimento para o 

Programa de História Oral do Poder Judiciário: 

 

(...) Eu não sei se teria outros fatores, mas um fator que eu acho primordial é 

que na verdade nos juizados de pequenas causas você levava a causa ao 

judiciário pela via do juizado, mas tudo seria maravilhoso se a decisão fosse 

cumprida ou se o acordo fosse cumprido, porque se não fosse, você tinha 
buscar a justiça comum para executar. Então, na verdade, era um ‘meio’ 

sistema diferenciado, porque de nada adiantaria... e aí as execuções se 

eternizavam (OLIVEIRA, 2018).  

 

Flavio Citro Vieira de Mello reforçou a importância da execução como uma 

“representação de poder” e acrescentou a ampliação da alçada dentre os fatores que 

podem ter influenciado os destinos dos juizados: 

 

quarenta salários mínimos ainda é dinheiro em qualquer lugar do mundo, então 

representa uma gama de atuação em termos de objetos de demanda muito 

importante. Daí porque a gente chegou a ter 52% de demanda concentrada nos 

juizados especiais em relação a todos os outros segmentos da Justiça aqui no 

Rio de Janeiro (MELLO, 2018). 

 

No mais, a Lei nº 9.099/95 era uma reprodução da Lei nº 7.244/84 na parte que 

tratava dos juizados cíveis. 

Todavia, mesmo que possam ser vistos como herdeiros dos JPCs, compartilhando 

a maior parte de suas características, e tenham surgido apenas 11 anos depois deles16 as 

expectativas da sociedade quanto aos JECs iam bem além do acesso à Justiça. 

A diferença na recepção dos juizados especiais cíveis e dos juizados de pequenas 

causas pode ser um elemento importante na análise de seus respectivos destinos 

institucionais. 

A capacidade de uma organização de ser aceita e reconhecida socialmente envolve 

o conceito de legitimidade, que desenvolvermos oportunamente (Capítulo 4).  

Os juizados de pequenas causas foram aceitos e bem recebidos. Tanto que foram 

expressamente indicados como um dos principais argumentos em favor da criação dos 

juizados especiais. No entanto, não ganharam a mesma projeção institucional que estes 

últimos. 

Isso pode ser atribuído a vários fatores, como veremos, até mesmo à sua curta 

existência. 

 
16 Os juizados especiais cíveis foram previstos na Constituição da República de 1988, mas somente puderam 

ser instalados após a regulamentação de seu art. 98, I, pela Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
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Pode ser, mas isso também indica que não teriam alcançado adequação suficiente, 

nos meios com os quais se relacionaram, para se legitimarem e se tornarem uma 

organização estruturada como os juizados especiais cíveis. 

No relativamente curto intervalo de tempo entre a idealização dos JPCs (começo 

dos anos 1980) e dos JECs (na época da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88), 

o Brasil passava por importantes transformações no âmbito sócio-político. A abertura (ou 

distensão) iniciada na presidência de João Batista Figueiredo, último mandatário do 

regime militar, o fim da censura, a anistia (com o regresso de personagens que passaram 

a exercer papéis relevantes na cena política dos anos 1980), a campanha para as diretas e 

finalmente a constituinte, foram movimentos que elevaram as expectativas da sociedade 

quanto a uma renovada carteira de direitos referentes ao exercício da cidadania (não se 

pode esquecer que o próprio projeto governamental de desburocratização, ainda que tenha 

origem antes da radicalização do regime militar, foi renovado em função dessa abertura). 

Ora, ao mesmo tempo que os JPCs e seu objetivo de democratização do acesso se 

compatibilizavam com o espírito dessas transformações, a sociedade da época queria 

mais. 

O que se esperava dos juizados especiais? É o que passamos a investigar a partir 

deste ponto. 

 

1.2.1. A Projetação dos Juizados Especiais Cíveis e sua Orientação 

  

Em seu trabalho sobre os juizados especiais, Chasin defende que a orientação dos 

juizados ficou dividida entre os objetivos de conferir maior acesso à justiça e contribuir 

para a redução das demandas nas varas comuns. 

Comparando essa compreensão com a opinião de Vianna et al. sobre o significado 

dos projetos de reforma que pretenderam aumentar a competência dos juizados, Chasin 

assim a sustenta: 

 

De acordo com o raciocínio construído por esses autores, esses projetos de 
reforma parecem explicitar uma ‘certa incompreensão’ acerca dos objetivos 

dos juizados, sendo que a criação do juizado deveria visar, ‘alternativamente’ 

ou ‘desafogar a Justiça Comum’ ou ‘garantir o acesso das grandes massas ao 

mundo dos direitos’ Ou uma coisa ou outra, como se fossem objetivos 

mutuamente excludentes. 

A perspectiva desta pesquisa é diversa. Entende-se que esses dois objetivos, ou 

elementos, não conformam uma oposição rígida e mutuamente exclusiva, mas 

convivem, definindo, conjuntamente, os rumos da instituição. Tanto a busca de 

ampliação do acesso à justiça quanto a tentativa de alívio da sobrecarga do 
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Judiciário participam do modelo do juizado. Por terem conteúdos 

contraditórios, a relação entre esses dois elementos é de um convívio tenso 

(mas não de exclusão) (CHASIN, 2007, p. 65). 

 

Cremos, todavia, ao contrário destes autores, que, se bem que o objetivo de 

“desafogar a Justiça comum” tenha sido considerado, ele não chegou a ganhar projeção 

relevante. 

Em nossa visão, a projetação dos juizados especiais cíveis pode até ter sofrido 

influência de pressões dúplices, mas muito mais que o “binômio” acesso-redução de 

demandas, nos parece que o conjunto acesso-efetividade nos dá muitas mais perspectivas 

de compreensão de sua história. 

O sentimento e as expectativas em relação aos juizados ficaram refletidos nos 

debates da constituinte.  

Diferente de outros processos constituintes, a assembleia de 1987-88 deu grande 

ênfase a audiências públicas para oitiva de magistrados, membros do Ministério Público, 

representantes da sociedade civil, associações e advogados especializados, especialmente 

na fase das comissões temáticas, dividida, no caso do Poder Judiciário, entre a 

Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público, que funcionou entre 07 de abril e 

25 de maio de 1987, e a Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, 

que funcionou entre 1º de abril e 13 de junho de 1987. Havia certa relação de hierarquia 

entre a subcomissão e a comissão, pois cabia a esta última sistematizar as disposições 

sobre o Poder Judiciário na formulação das sugestões sobre os poderes e o sistema de 

governo. Esse trabalho seria reunido, juntamente com os trabalhos das demais comissões 

temáticas, na Comissão de Sistematização. 

Além de Marcio Thomaz Bastos e Sydney Sanches, respectivamente presidentes 

da Ordem dos Advogados do Brasil e do Supremo Tribunal Federal, que falaram somente 

perante a Comissão (o que mostra o prestígio conferido a essas instituições pelos 

constituintes), outras entidades tiveram espaço nas audiências públicas da Subcomissão. 

Em 13.04.1987, na 1ª Reunião Extraordinária da Subcomissão, foi ouvido Antonio 

Araldo Ferraz Del Pozzo, presidente da Associação Paulista do Ministério Público e 

Secretário Geral da Confederação Nacional de Membros do Ministério Público 

(CONAMP).  

No dia seguinte, na 3ª Reunião Ordinária, foram ouvidos o Juiz do Trabalho 

Antonio Carlos Facioli Chedid, presidente da Associação Nacional dos Magistrados 

Trabalhistas (ANAMATRA), o Desembargador Milton dos Santos Martins, presidente da 
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Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), e Reginald Felker, Presidente da 

Associação dos Advogados Trabalhistas (ABRAT).  

Na 5ª Reunião Ordinária, em 23.04.1987, ouviu-se o Presidente da Associação dos 

Delegados de Polícia (ADEPOL), Cyro Vidal Soares da Silva, a Presidente da Associação 

da Defensoria Pública, Suely Pletz Neder, e o Presidente da Associação dos Serventuários 

de Justiça, Antonio Carlos Leite Penteado.  

Em 23.04.1987, na 3ª Reunião Extraordinária, ouviu-se os Srs. André Montalvão 

da Silva e Ivan Sá, respectivamente Presidente e advogado da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Agrícolas (CONTAG); e a Juíza Maria Rita Senne Capone, da Comissão 

de Justiça e Paz.  

Na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 24.04.1987, foi a vez de Alceu 

Portocarrero, Vice-Presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), Antônio 

Alves de Almeida, da União Sindicalista Independente e Armando Rollemberg, 

Presidente da Federação Nacional de Jornalistas.  

A partir da 6ª Reunião Ordinária, em 27.04.1987, a Subcomissão convidou 

palestrantes para falar sobre temas previamente escolhidos, dentre os quais, porém, não 

se incluiu o tema dos juizados.  

Em seguida aos depoimentos e debates, foram apresentadas emendas. Primeiro, 

ao anteprojeto do relator da Subcomissão, Plínio de Arruda Sampaio, e, depois (com o 

deslocamento para a Comissão e a apresentação de um anteprojeto envolvendo não só o 

Poder Judiciário e o Ministério Público, mas também os poderes legislativo e executivo), 

ao trabalho do Relator da Comissão, Egídio Ferreira Lima.  

Nos depoimentos, debates e votações da Subcomissão e da Comissão, os juizados 

especiais foram abordados (outros temas abordados foram: autonomia financeira, unidade 

da Justiça, subserviência de juízes às oligarquias locais, independência, reserva de vagas 

nos tribunais para advogados, nepotismo, papel da Justiça do Trabalho e juízes classistas, 

responsabilização do juiz por demora no processo, vitaliciedade, promoção de juízes, 

composição do STF, criação de corte constitucional e controle administrativo e disciplinar 

dos juízes via órgão de controle externo ou interno). No entanto, somente os temas da 

Justiça do Trabalho, da Justiça Agrária, do Tribunal Constitucional, da composição do 

STF e da autonomia financeira mereceram grandes debates. Os demais foram 

mencionados brevemente na defesa contra ou a favor destes temas principais ou nas 

justificativas na votação de emendasse por isso a menção dos constituintes aos juizados 

é esporádica. 
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Na fase da subcomissão, o tema dos juizados recebeu atenção por ocasião dos 

depoimentos dos juízes Antonio Carlos Facioli Chedid, Milton dos Santos Martins e 

Antonio Pessoa Cardoso (que falou na 6ª Reunião Extraordinária, em 27.04.198717), bem 

como nas intervenções de alguns constituintes, como o relator, Plinio de Arruda Sampaio.  

As manifestações indicavam certo consenso sobre a necessidade de se manter a 

experiência iniciada com os juizados cíveis, refletido nas palavras de Sampaio: 

 

O Juizado de Pequenas Causas não é do meu tempo na Justiça, porque estou, 

há muito tempo, fora dela; aliás, estive muito tempo fora da lei, agora estou 

apenas fora da Justiça, mas ouço colegas falarem com grande entusiasmo do 

Juizado de Pequenas Causas. Ouço referências elogiosas às várias 
experiências. Recebi mesmo convites para visitá-los, e estava pensando, 

inclusive, em sugerir isso aqui na nossa Subcomissão (BRASIL, 1987b, aparte 

de Plinio de Arruda Sampaio, p. 47). 

 

Apesar desse aparente consenso18, havia quem, como Silvio Abreu, considerasse 

os juizados juízos de menor categoria, onde não se respeitava o processo civil, devendo 

ser superados por juízos distritais com a mesma estrutura das varas comuns  (BRASIL, 8, 

p. 288-9). 

A manifestação de Silvio Abreu representava uma força contrária à adequação dos 

juizados especiais à legitimidade de efetividade, que prezava a informalidade e 

celeridade. Desenvolveremos posteriormente esse aspecto, mas a projetação dos juizados 

não se adequava a uma legitimidade fundada na crença de que o processo civil formalista 

era a única garantia de Justiça, de preferência se acompanhado de uma advogado.  

A oposição de Silvio Abreu foi vencida, mas o jogo estava aberto e ainda havia 

espaço até para discussão sobre a forma de organização dos juizados e sua localização na 

estrutura do Judiciário. 

Naquela altura, falava-se em juizados como um órgão de justiça democrático, com 

a participação de cidadãos, como na manifestação do Presidente da Subcomissão, Jairo 

Carneiro: 

 

Serei aqui um combatente, um lutador – e creio que este é o consenso dos 

membros desta Subcomissão – para que tenhamos a Justiça do povo em toda a 

sua soberania e legitimidade, ou seja, mais próxima do povo, propiciando 

acesso pleno ao cidadão comum, ao cidadão pobre do Brasil, que é 

predominante na composição da nossa sociedade. Temos de buscar esse tipo 

de juízo que anteceda a manifestação da Justiça para uma revisão eventual, 

mas também com o caráter da definitividade, como mencionou Michel Temer 

 
17 As 5ª e 6ªs reuniões extraordinárias foram realizadas no mesmo dia da 6ª Reunião Ordinária. 
18 Também destacado por VIANNA et al. (2014). 
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no seu pronunciamento, nesse juízo que precede a Justiça formal institucional. 

Faço este registro e entendo que a morosidade existe na Justiça do Trabalho e 

alguns aperfeiçoamentos se fazem necessários porque o excesso de trabalho 

prejudica a capacidade da Justiça formal. É preciso que haja tribunais 

populares – os juizados aqui mencionados – para que desafoguemos a Justiça 

de uma série de demandas que não devem acudir ao Judiciário formalmente 

como poder, eis que poderiam ser resolvidas com a participação da 

comunidade, dos cidadãos, tornando a sociedade mais fraterna e solidária e, 
inclusive, reduzindo os conflitos entre cidadãos e segmentos da sociedade 

(BRASIL, 1987b, p. 42). 

 

Essas tendências se refletiam já no anteprojeto do Relator da Subcomissão, onde 

constava, no art. 9º: “A lei criará Juizados Especiais distritais ou municipais, com 

participação popular obrigatória na fase de conciliação e competência civil e criminal” 

(BRASIL, 1987). 

Sua defesa da manutenção dos juizados especiais no anteprojeto abordava a 

oralidade e a descentralização, pois atuaria na “periferia das grandes cidades” (BRASIL, 

1987c, p. 94-5). 

O anteprojeto foi submetido à análise dos constituintes participantes da 

Subcomissão, que propuseram emendas modificativas. As justificativas das emendas ao 

art. 9º revelam sua visão acerca dos juizados. Destacamos a preocupação com o acesso e 
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democratização dos juizados19,20,21,22,23, com a celeridade24,25,26 e a possibilidade 

de que os juizados viessem a contribuir com a redução das demandas nas varas 

comuns27,28. 

 
19 “A emenda visa apenas tomar mais clara a norma original, aliás de grande avanço social, representando 

importante avanço na questão do acesso à Justiça, que precisa realmente estar mais perto do povo e contar 

com sua participação” (BRASIL. Câmara dos Deputados. Emendas ao Anteprojeto do Relator – 

Constituinte - Fase B. Emenda nº 67, Deputado Ivo Mainardi, em 15.05.1987. Documento eletrônico 

disponível em http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf. 

Acesso em 09.01.2018. 
20 “Os juízes leigos aproximam a justiça dos ideais populares, uma vez que não estarão adstritos aos 

formalismos, adequando a lei ao ideal de justiça” (BRASIL. Câmara dos Deputados. Emendas ao 

Anteprojeto do Relator – Constituinte - Fase B. Emenda nº 77, Vasco Alves, em 16.05.1987. Documento 

eletrônico disponível em http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-
115.pdf. Acesso em 09.01.2018). 
21 “Visando democratizar não só o controle e a participação da sociedade na justiça, procuro nas sugestões 

descentralizar o seu exercício e leva-la, de forma simples e ágil, ao interior das comunidades, permitindo 

que os Estados criem Juizados coletivos ou monocráticos de pequenas causas, e mais, que os municípios 

criem as suas justiças locais” (BRASIL. Câmara dos Deputados. Emendas ao Anteprojeto do Relator – 

Constituinte - Fase B. Emenda nº 90, Vilson Souza, em 18.05.1987. Documento eletrônico disponível em 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf. Acesso em 

09.01.2018). 
22 (BRASIL. Câmara dos Deputados. Emendas ao Anteprojeto do Relator – Constituinte - Fase B. Emenda 

nº 200, Antero de Barros, em 18.05.1987. Documento eletrônico disponível em 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf. Acesso em 

09.01.2018). 
23 (BRASIL. Câmara dos Deputados. Emendas ao Anteprojeto do Relator – Constituinte - Fase B. Emenda 

nº 226, Senador Alfredo Campos, em 19.05.1987. Documento eletrônico disponível em 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-116.pdf. Acesso em 

09.01.2018). 
24 “Nesta oportunidade, em que se redige um novo texto constitucional, o problema da celeridade da justiça 

não pode ser esquecido. Mas esse problema não é dos dias de hoje, o que ocorre é a sua agravação, pois já 

lembrava o grande RUY "justiça tardia não é justiça, senão ignominiosa injustiça".” (BRASIL. Câmara dos 

Deputados. Emendas ao Anteprojeto do Relator – Constituinte - Fase B. Emenda nº 31, Farabulini Júnior, 

em 16.05.1987. Documento eletrônico disponível em 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf. Acesso em 

09.01.2018). 
25 (BRASIL. Câmara dos Deputados. Emendas ao Anteprojeto do Relator – Constituinte - Fase B. Emenda 

nº 226, Senador Alfredo Campos, em 19.05.1987. Documento eletrônico disponível em 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-116.pdf. Acesso em 

09.01.2018). 
26 (BRASIL. Câmara dos Deputados. Emendas ao Anteprojeto do Relator – Constituinte - Fase B. Emenda 

nº 368, Deputado Nion Albernaz, em 18.05.1987. Documento eletrônico disponível em 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-116.pdf. Acesso em 

09.01.2018). 
27 “Temos em mente, com a criação de tal instituto, tornar a justiça mais acessível e rápida, pois além de 

solucionar imediatamente te as causas de pequena relevância, estaremos reduzindo consideravelmente o 

número de processos a serem apreciados pelos Juízos especializados de nossas grandes cidades, hoje 
completamente emperrados pelo número excessivo de causas a serem julgadas e falta de estruturação” 

(BRASIL. Câmara dos Deputados. Emendas ao Anteprojeto do Relator – Constituinte - Fase B. Emenda nº 

185, Meira Filho, em 18.05.1987. Documento eletrônico disponível em 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf. Acesso em 

09.01.2018). 
28 (BRASIL. Câmara dos Deputados. Emendas ao Anteprojeto do Relator – Constituinte - Fase B. Emenda 

nº 558, Inocêncio Oliveira, em 20.05.1987. Documento eletrônico disponível em 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-117.pdf. Acesso em 

09.01.2018). 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf.%20Acesso%20em%2009.01.2018
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf.%20Acesso%20em%2009.01.2018
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-116.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-116.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-116.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-115.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-117.pdf
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Na fase da Comissão, os juizados foram citados inicialmente na fala do Ministro 

do Supremo Tribunal Federal, Sydney Sanches, que relatou as sugestões feitas pela corte 

a requerimento dos constituintes. Os membros da corte suprema entendiam pela 

preservação desses órgãos, sem que, contudo, tenha constado do relatório a sua 

justificativa. 

Mostrando que apesar desse aparente consenso sobre a importância dos juizados, 

toda a configuração dos órgãos de justiça ainda estava em discussão, o relator na 

Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, Egidio Ferreira Lima, 

sugeriu, juntamente com os juizados para julgamento de pequenas causas e de pequenos 

delitos, a criação de “juizados paralelos”, de composição comunitária: 

 

Para isso, além de autonomia orçamentária e administrativa preconizada nas 

sugestões do Supremo Tribunal Federal, é indispensável também o tratamento 

constitucional de temas como juizados especiais, em um único grau de 

jurisdição talvez, competentes para conciliação e julgamento de causas cíveis 

de pequena relevância, e para julgamento de pequenos delitos, sobretudo 

contravenções, tudo definido em lei. E sugeriria mais – e aqui a opinião a mais 

do que pessoal – a criação de juizados paralelos, formados por corporações, 

comunidades a serviço do Judiciário, para formação de título executivo a ser 

executado em Juízo. É uma experiência que começa a dar certo em vários 

Estados, nos chamados Juizados Informais de Conciliação. O que não se pode 

permitir é que muitas causas deixem de ir á Justiça só porque são de difícil 
acesso. Temos de encontrar mecanismos para que cheguem todos os conflitos 

de interesses à Justiça. E se se puder resolver no âmbito da própria 

comunidade, melhor, pois não será preciso movimentar o aparelho (BRASIL, 

1997c, p. 35).  

 

A ideia foi acalentada por Plinio de Arruda Sampaio, que fora o relator da 

Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público, que pediu a opinião do Ministro 

Sydney Sanches. Este respondeu fazendo referência à possibilidade de que tais juizados, 

seja como fossem, atendessem aos objetivos de acesso e desvio de demandas das varas 

comuns: 

 

A outra questão diz respeito ao juizado paralelo de comunidade. Sou favorável 

a qualquer tipo de juizado informal de conciliação. Se isto for possível através 

da própria comunidade, melhor ainda, porque a mais fácil alguém do povo 

aceitar a opinião de seu próprio grupo, de sua própria comunidade, do que a de 

um juiz por mais respeitável que seja. É claro que se isso for resolvido através 

de uma conciliação, melhor. O problema e se não o for. E, então, começa o 

problema do acesso da pequena causa à Justiça. Não basta ser um juizado 
meramente conciliatório, mas, sim de instrução e julgamento. E este tem de ser 

integrado por um juiz, a meu ver. Pode até ser aconselhado pela comunidade – 

este com força de decisão, capaz de executar só por força da comunidade – 

mas não acho que seja o ideal. A conciliação pode gerar um título executivo, 

mas a execução se fará perante o juiz, perante o magistrado, porque este pode 

acolher embargos à execução, pode mostrar que a decisão foi ilegal, contrária 

à Constituição. Mas à solução conciliatória, até para formar título executivo, 
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sou favorável. Aliás, isso desafoga muito a Justiça e permite o acesso das 

pequenas causas à Justiça (BRASIL, 1987c, p. 37-8). 

 

Em que pese não ter aprovado os juizados comunitários, a Comissão de 

Organização dos Poderes e Sistema de Governo apresentou à Comissão de Sistematização 

um anteprojeto que continha, em seu art. 67, a previsão de juizados especiais com 

participação de leigos: 

 

Art. 67. A justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios instalarão 

juizados especiais, providos por juízes togados e com a participação de leigos, 

na fase de conciliação, para o julgamento e a execução de causas cíveis e 

criminais, definidas em lei. (BRASIL, 1987c, p. 179) 

 

Como descreve OLIVEIRA (1993), concluídos os trabalhos nas comissões, 

iniciava-se a função da Comissão de Sistematização à qual incumbia, segundo o 

regimento, reunir e consolidar os anteprojetos de todas as comissões em um só texto. 

Para tanto, coube ao seu relator, Bernardo Cabral, apresentar como texto base para 

a apreciação e emendas, um substitutivo. 

Apesar de tudo o que se falou sobre os juizados e sua importância na fase das 

comissões, constou do substitutivo apenas a faculdade dos estados de criarem os juizados 

especiais, repetindo o modelo da Lei nº 7.244/84. 

Coube à emenda apresentada pelo então constituinte Luiz Inácio da Silva e 

defendida por Plínio de Arruda Sampaio restaurar a obrigatoriedade sugerida pela 

Comissão. 

Nos registros da discussão dessa emenda temos oportunidade de mais uma vez 

conhecer o sentimento de parte dos constituintes sobre esses órgãos. 

Assim se manifestou Sampaio na ocasião: 

 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, na Subcomissão do Poder Judiciário quem 

sabe tenha sido este artigo um dos mais louvados e dos mais discutidos, pois 

soluciona questão grave na justiça brasileira, qual seja, a litigiosidade contida. 
Temos no Brasil uma série de litígios que não chegam a juízo dada a 

impossibilidade de essas pessoas, apesar de sofrerem lesões no seu direito, 

recorrerem à Justiça, dada a dificuldade de colocar em ação a máquina do 

Judiciário. Essa emenda, aprovada por grande maioria na Comissão, visa a 

aproximar o Judiciário do povo, porque essa litigiosidade contida, que não 

aparece no juízo, aparece, depois, na violência, na contravenção, na 

criminalidade, na dificuldade da vida urbana. A emenda que estamos 

apresentando contém uma pequena diferença. Na verdade, é uma palavrinha,  

como aquela estória do “teriam” do advogado criminal. Mas ela muda tudo. 

No substitutivo Cabral há uma faculdade ao Estado para a instalação desses 

juizados. Na emenda que estamos colocando, há uma obrigatoriedade. A 

Justiça brasileira precisa ampliar sua esfera de ação. Isso é imperioso. Na 
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verdade, apesar de ser, apenas a substituição de um “poderá” por um “deverá”, 

sua importância é fundamental. A decisão da Comissão é importantíssima. A 

Comissão quer entregar uma faculdade que, na verdade, já existe – já há 

juizados especiais em São Paulo, Porto Alegre e no Rio Grande do Sul – ou 

quer  determinar que, daqui em diante, para o pequeno delito ou para a pequena 

lesão de direito, consubstanciada no clássico exemplo, apresentado em nossa 

Comissão, do cidadão que tenha sua roupa estragada no tintureiro ou aquele 

que tenha o vidro de sua loja quebrado e que jamais recorre a juízo, haja a 
possibilidade de recurso a juízo no seu bairro, no seu distrito, em sua 

comunidade, tornando esta mais próxima da Justiça. Esta é a racionalidade da 

emenda (BRASIL, 1987d, p. 966-7). 

 

Brandão Monteiro, louvando o papel dos juizados na democratização da justiça, 

também pode expressar a preocupação com o acúmulo de demandas, dando a entender 

que os juizados também serviriam para a redução das demandas nas varas comuns: 

 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, penso que chega a hora de nós, que estamos 

preocupados com o acúmulo dos processos judiciais e também com a 

violência, colaborarmos de forma objetiva, na Assembleia Nacional 

Constituinte, para a solução dessas pequenas causas, ou causas de menor  

potencialidade dos crimes, adotando definitivamente o juizado de pequenas 

causas. 

(...) 

A emenda do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva pretende definir por 
completo e imediatamente a obrigatoriedade do juizado de pequenas causas. 

Por isso, penso que os Srs. Constituintes devem, ao observar a emenda, votar 

a favor. Nós lutamos aqui pela democratização, pelo desenvolvimento da 

Justiça, e esta é a oportunidade de criarmos no País, definitivamente, o juizado 

de pequenas causas. (BRASIL, 1997d, p. 967). 

 

A emenda foi aprovada por 78 votos contra 229: 

Como se percebe por este breve relato dos trabalhos da constituinte, ainda que 

durante o processo de elaboração da Constituição a visão dos juizados como um meio de 

aliviar a sobrecarga do judiciário tenha sido apresentada, esta não parece ter sido a 

principal compreensão do papel dos juizados pelos constituintes e certamente não foi na 

 
29 “Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto, 

Artur da Távola, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, 

Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Ignácio Ferreira, José 

Paulo Bisou, José Richa, José Serra, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson 

Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, 
Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, João Agripino, João 

Natal, Jorge Hage, Márcio Braga, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Alceni 

Guerra, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco 

Benjamim, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Sandra 

Cavalcanti, Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, 

Valmir Campelo, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta, Bonifácio de Andrade, Victor Faccioni, 

Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, 

Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, 

Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Constituintes Alfredo Campos e Manuel Viana” 

(BRASIL, 1997d, p. 968). 
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projetação dos juizados de pequenas causas. Podemos concluir que, nessa época, a 

principal expectativa em relação aos juizados cíveis era mesmo a garantia do acesso à 

Justiça. 

Chasin defende que a visão dos juizados como meio de enfrentar a sobrecarga das 

varas comuns se fortaleceu por ocasião das discussões sobre a reforma do Judiciário, 

quando houve uma “inflexão no debate” sobre o seu papel. Citando principalmente as 

obras de Vianna et al., Ada Pellegrini Grinover e Maria Tereza Sadek, a autora sugere que 

os juizados seriam um dos meios a serem utilizados em alternativa ao processo judicial 

tradicional para liberar o Poder Judiciário para julgar as causas realmente relevantes, 

contribuindo para a maior eficiência do mercado. Teria sido essa a inspiração que 

predominou na elaboração da Lei nº 9.099/95, que Chasin fixa como marco dessa inflexão 

(2007, p. 62-71). 

No entanto, somente Vianna et al. colocaram essa questão diretamente. O enfoque 

nas obras de Grinover (1988) e Sadek (2013), bem como de Luciana Gross Siqueira  

Cunha (2004) é no sentido de reconhecer que os juizados poderiam contribuir para a 

eficiência do Poder Judiciário, mas não por meio da redução das demandas nas varas 

comuns. Nas palavras de Sadek, supunha-se que os juizados especiais “teriam o potencial 

de atender a uma demanda reprimida, democratizando o acesso à justiça” (2013, p. 19). 

Para Chasin, esse papel atribuído aos juizados ainda encontraria amparo nas 

recomendações do Banco Mundial, que teria defendido, incentivado e patrocinado 

reformas administrativas no setor público (incluindo o Judiciário) em diversos países 

chamados emergentes, principalmente na América Latina. 

De fato, a vasta literatura acerca da reforma do Judiciário no Brasil não deixa de 

destacar a importância do Banco Mundial e seus documentos sobre esse processo 

(SADEK, 2006; PACHECO, 2000; DELAZAY E GARTH, 2002; PONCIANO, 2009; 

MACIEL, 2000; SANTOS, B.S. 2008; SANTOS, A.L., 2008).  

A participação do Banco Mundial nos processos de reforma judicial na América 

Latina, pelo menos no que se refere ao incentivo e patrocínio, transparece no documento 

que reuniu as manifestações dos participantes da Conferência sobre Reforma Judicial na 

América Latina e Caribe, realizada em Washington, Distrito de Columbia, E.U.A., em 13 

e 14 de Junho de 1994, organizada pela Unidade de Modernização do Setor Público do 

Banco Mundial (ROWAT, MALIK e DAKOLIAS, 1995). 

A conferência reuniu-se em torno de um documento base, que fora elaborado por 

Ibrahim Shihata para um seminário sobre o sistema de Justiça dos países da América 
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Latina e Caribe, organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em fevereiro 

de 1993, em São José, Costa Rica (SHIHATA, 1995). Nesse documento base, Shihata já 

enumerava os principais pontos a serem cobertos por uma reforma judicial nesses países: 

independência do judiciário, estabilidade pessoal (segurança) e financeira de juízes e 

membros do ministério público, simplificação de procedimentos, melhoria nos processos 

de administração e gestão dos tribunais e de seleção de juízes e servidores, acesso à justiça 

e estímulo aos meios alternativos de solução de conflitos. Contudo, os juizados não 

chegam a ser considerados como elemento fundamental. 

No documento, Shihata já resumia os esforços do Banco Mundial no 

financiamento de diversos programas de reforma em Bangladesh, Guiné-Bissau, 

Argentina, Venezuela, Costa do Marfim e Tanzânia, por exemplo. 

Na conferência de Washington, o painel sobre métodos alternativos de resolução 

de conflitos e acesso à justiça contou com relatos da experiência dos Estados Unidos 

(Whitmore Gray), da Argentina (Gladys Stella Alvarez) e do Peru (Hans-Jürgen Brandt), 

além da participação de Bryant Garth. Apesar de ter este último mencionado os juizados 

de pequenas causas, não se chegou a avaliar especificamente sua importância nos 

processos de reforma. Foi José Renato Nalini, na época juiz do Tribunal de Alçada 

Criminal de São Paulo, que, representando o Brasil nos relatos sobre a reforma na 

América Latina, sugeriu a ampliação dos juizados especiais como uma alternativa 

relevante para a justiça comum e se referiu a juizados especiais criminais como forma de 

reduzir a demanda das varas criminais, mas destacou o papel dos juizados cíveis na 

prevenção da litigiosidade contida30 (p. 174). 

Da análise desses documentos, em que pese estar amparada em afirmação de 

Dakolias em documento também editado pelo Banco Mundial após a conferência de 

Washington (DAKOLIAS, 1996), a afirmação de Chasin sobre a ligação entre as 

propostas e discussões feitas sob o incentivo do Banco Mundial com a utilização dos 

juizados cíveis como instrumento de redução da sobrecarga do Judiciário não parece estar 

amplamente reconhecida. 

Chasin sugere que os projetos de ampliação da competência dos juizados estão 

atrelados a essa lógica, com o intuito de liberar a justiça comum para o julgamento das 

causas consideradas realmente importantes, o que resultaria na transformação dos 

juizados especiais em uma justiça de segunda categoria. 

 
30 Importante destacar que a conferência se deu em 1994 quando ainda não haviam sido criados os juizados 

especiais pela Lei nº 9.099/95. 
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Não há como desconsiderar a impressão de que a “Justiça especial” seria de menor 

categoria, como as resistências da OAB aos juizados de pequenas causas, as 

manifestações de Silvio Abreu na Constituinte de 1987-88, a reação dos juízes à 

possibilidade de se transferirem para os juizados especiais cíveis recém-criados no Rio 

de Janeiro31 e, mais recentemente, a entrevista do Ministro Enrique Ricardo 

Lewandowski ao Jornal da OAB, citada por Chasin (LEWANDOWSKI, 2006). 

Joaquim Domingos de Almeida Neto falou sobre isso em seu depoimento para o 

Programa de História Oral do Poder Judiciário – PHOPJ ao comentar sobre a recepção 

aos juizados de pequenas causas: 

 

Ela era... como a questão da mediação, também aconteceu isso, como o próprio 
Juizado Especial, aconteceu isso. Nesse início de criação de um sistema, ele 

era muito malvisto pelo profissional do Direito que nos dava aula. Então, ele 

era comunicado de uma maneira muito negativa para o estudante. Ele era visto 

quase que como uma forma de escapar da atuação da justiça regular, como uma 

justiça de segunda categoria... (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

Atualmente, os juizados especiais têm incentivado a participação de estagiários de 

direito como conciliadores, juízes leigos na presidência das audiências antes conduzidas 

por juízes de direito, prepostos terceirizados em lugar de funcionários das empresas 

envolvidas e advogados “audiencistas” (advogados pagos em valores reduzidíssimos 

apenas para se fazerem presentes e cumprirem a formalidade de estar presentes na 

audiência em nome de seus escritórios) em lugar de advogados especializados no caso. 

Todos esses fatores podem realmente sugerir uma hierarquização do sistema de justiça 

em que os juizados ocupariam o lugar mais baixo.  

A associação entre os juizados e o objetivo de alívio da demanda na justiça comum 

não era, porém, a única e nem a principal. 

O que ressalta do exame da literatura que recolhemos é que os projetos de 

expansão da competência dos juizados podem decorrer de uma representação de seu 

relativo sucesso, que faria com que certos grupos sociais não legitimados a estar em juízo 

no sistema dos juizados cíveis procurem abrir espaço para sua participação de modo a se 

aproveitarem da simplicidade, informalidade e, principalmente da sua maior celeridade e 

da gratuidade do processo nesses órgãos. 

 
31 Thiago Ribas Filho declarou na entrevista concedida ao Programa de História Oral do Poder Judiciário, 

que alguns juízes externaram preocupação em se remover para juizados especiais por receio de não virem 

a ser conhecidos pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, já que as sentenças dos juizados não seriam 

revistas por eles (RIBAS, 2018). Assim também Ana Maria Pereira de Oliveira (OLIVEIRA, 2018) e 

Joaquim Domingos de Almeida Neto (ALMEIDA NETO, 2018). 
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Na primeira edição de sua obra, Vianna et al. já comentavam essa estratégia ao 

enumerar os projetos de reforma da Lei nº 9.099/9532. Oriana Piske de Azevedo 

Magalhães Pinto também atribui a criação dos Juizados Especiais Federais e de Fazenda 

Pública ao relativo sucesso dos juizados cíveis (PINTO, 2008). Assim também Falcão 

(2007) e Sadek (2006). 

Neste trabalho, assim como Chasin já o fizera, também reconhecemos que o 

processo de construção dos juizados cíveis foi além do objetivo de prover acesso ao 

judiciário. No entanto, nossa compreensão é a de que isso não se reduz à tentativa de 

aliviar a sobrecarga do judiciário com uma justiça para demandas de menor importância. 

Não é demais registrar que se esse fosse um dos objetivos principais das propostas 

de ampliação da competência dos juizados, estas provavelmente já teriam se concentrado 

na tentativa de estabelecer a competência absoluta (isto é, exclusiva) dos juizados 

especiais cíveis, questão que desde o início foi objeto de bastante controvérsia, pelo 

menos entre os juristas33. No entanto, as partes e advogados continuam (nos casos em que 

a ação é admissível nos juizados) podendo optar entre propor a ação nos juizados e na 

justiça comum. 

Segundo Flavio Citro Vieira de Mello, um dos alertas feitos por Ada Pellegrini 

Grinover quanto à obrigatoriedade da competência dos juizados era que isso o 

transformaria em uma justiça de segunda categoria (2018). Os juizados precisavam ser 

realmente especiais, alternativos, diferentes. E não mais do mesmo. 

De todo modo, já nos primeiros meses de funcionamento dos juizados especiais, 

ficou claro que as ações propostas nos juizados especiais cíveis não eram as mesmas que 

tramitaram nas varas cíveis, mas ações que antes não chegavam até elas, confirmando a 

litigiosidade contida mencionada por Kazuo Watanabe. 

O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto abordou esse ponto em 

seu depoimento para o PHOPJ: 

 

A lei traz essa mensagem de que era para desafogar a Justiça Comum, mas que 

é mentirosa. Nós, na verdade, não desafogamos a Justiça Comum (...), mas as 
demandas que estão no juizado e a população que a gente tem no juizado, tanto 

 
32 Vianna et al. escreviam antes das alterações que abriram a oportunidade das micro e pequenas empresas 

figurarem como autoras no sistema dos Juizados Especiais e antes da criação dos Juizados Especiais 

Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 
33 A controvérsia foi inaugurada na comparação da redação das Lei nº 7.244/84 e 9.099/95. Esta última, 

que instituiu os juizados especiais, não repetiu a menção de que a parte autora teria opção de ajuizar a sua 

ação no rito especial ou leva-la ao juízo comum. Assim, parte da doutrina processualística sustentava que 

o procedimento dos juizados especiais cíveis era obrigatório, não havendo opção do autor de escolher entre 

os juizados e as varas comuns. Sobre tal polêmica, ver, por todos, SALOMÃO (2003, p.19-20). 
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no juizado cível quanto no criminal, não estavam sendo desatendidas na vara 

cível, elas simplesmente não procuravam a vara cível. Então, a gente não tirou 

nenhum trabalho de lá de dentro, a gente pegou o que não era atendido 

realmente. E, eu acho que a gente não dimensionava, o legislador não 

dimensionava, nem a gente quando instalou os juizados, que o volume ia ser 

tão grande. Mas, a gente teve a rapidez de responder a isso e, adaptar o juizado 

para ele atender esse volume grande de... é porque... se você diz assim, ah, o 

juizado veio, no crime, por exemplo, resgatar uma litigiosidade que estava por 
baixo do tapete, que não era considerada e que por causa disso não era nem... 

era oculta (ALMEIDA NETO, 2018).   

 

Como Vianna et al. fizeram em 1999, levantamos os projetos de lei em tramitação 

no Congresso Nacional que visam ampliar a competência dos juizados especiais cíveis, 

seja pela elevação da alçada, seja pela inclusão de partes legitimadas a propor a ação 

perante o juizado ou pela inserção de matérias para as quais os juizados passariam a ter 

competência de julgamento). Entre os 360 (trezentos e sessenta) projetos envolvendo os 

juizados especiais encontrados34, aí incluindo-se aqueles que se referem tão somente aos 

juizados criminais e aos juizados federais, encontramos 43 (quarenta e três) projetos com 

essa finalidade35 e nenhum projeto buscando a redução da competência dos juizados 

especiais cíveis. 

Muitos desses projetos veiculam propostas idênticas (elevação da alçada da Lei nº 

9.099/95 para 60 salários mínimos ou 70, ou 100, ou mesmo 120 salários mínimos36; 

legitimação de pessoas jurídicas para proporem ação nos juizados37; legitimação de 

condomínios para proporem ação nos juizados38; inclusão de causas tributárias e em face 

da administração pública na competência dos juizados39; inclusão de matéria de alimentos 

e família40; inclusão de causas atinentes a infrações de trânsito em face do poder público41 

etc.). 

 
34 Pesquisa realizada na paginada Câmara dos Deputados na Internet em 15.01.2018, por meio da expressão 

“juizado”, quando identificamos esse número de projetos a partir de 1984. 
35 PL 5306/2005; PL 3668/2008; PL 1626/1996; PL 5177/2009; PL 6220/2016; PL 2772/2015; PL 

361/2011; PL 7804/2010; PL 8728/2017; PL 7590/2017; PL 6702/2009; PL 3005/2011; PL 1280/2015; PL 

5347/2013; PL 1491/2007; PL 2521/2007; PL 1158/2003; PL 1355; PL 3005/2007; PL 3283/1997; PL 

3914/1997; PL 3947/1997; PL 4537/1998; PL 4835/1998; PL 6486/2002; PL 7275/2002; PL 870/2003; PL 

1003/2003; PL 3763/2000; PL 1675/2007; PL 6591/2006; PL 3309/2004; PL 3594/2004; PL 4021/1997; 

PL 4275/1998; PL 4404/1998; PL 807/1999; PL 811/1999; PL 6910/2002; PL 5859/2001; PL 1301/1999; 
PL 4049/2001; PL 5696/2001. 
36 PL 6220/2016; PL 2772/2015; PL 361/2011; PL 7804/2010; PL 1280/2015; PL 1491/2007; PL 

3283/1997; PL 3914/1997; PL 3947/1997; PL 3309/2004; PL 3594/2004; PL 4021/1997; PL 4275/1998; 

PL 4404/1998 e PL 6910/2002. 
37 PL 1626/1996; PL 6702/2009; PL 1355/2003; PL 3005/2007; PL 4537/1998; PL 4835/1998; PL 

6486/2002; PL 870/2003; PL 1675/2007; PL 807/1999; PL 811/1999; e PL 5859/2001. 
38 PL 5306/2005; PL 1626/1996; PL 8728/2017; e PL 2521/2007. 
39 PL 381/2011; PL 3005/2011; PL 2521/2007; PL 1158/2003; PL 1003/2003; e PL 3763/2000. 
40 PL 1491/2007; PL 7275/2002; PL 4049/2001; e PL 5956/2001. 
41 PL 5347/2013; PL 6591/2006; e PL 1301/1999. 
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Independentemente do mérito dessas proposições ou do andamento das 

propostas42, o que transparece de suas justificativas é a representação de seus autores no 

sentido de que os juizados eram um sucesso, que asseguraram aos cidadãos o acesso à 

Justiça e que por isso era a hora de estender a sua competência para que outras pessoas 

também pudessem se beneficiar dessa nova modalidade de justiça. 

Na justificativa do Projeto de Lei nº 5306/2005, que pretendia incluir na 

competência dos juizados especiais cíveis as ações envolvendo condomínio, os 

inventários consensuais de até 40 salários mínimos, os alvarás para levantamento de 

valores em banco de até 40 salários mínimos, a retificação de registro público e as ações 

contra estados e municípios até 40 salários mínimos, o Deputado Carlos Sampaio assim 

se manifestou:  

 

O Juizado Especial é uma grande inovação e um sucesso, pois simplificou as 

questões que haviam sido complicadas por regras processuais arcaicas e 

restabeleceu o direito das partes de negociarem valores, preferencialmente 
assistidas por advogados. 

O objetivo desta proposta é tornar ainda mais acessível o procedimento 

adotado nos Juizados Especiais, garantindo uma justiça mais célere, menos 

burocratizada, que atenda aos anseios dos jurisdicionados que comparecem 

perante estes órgãos jurisdicionais em busca da solução de conflitos ou da 

homologação de acordos já estabelecidos previamente (BRASIL, 2005). 
 

Várias outras justificativas foram nessa linha43, como aquela apresentada pela 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados para o Projeto de Lei nº 

5177/2009: 

 

Já que os Juizados Especiais demonstraram celeridade muito superior à da 

Justiça Comum, é natural que o povo deseje ver sua competência ampliada a 

fim de poder resolver, de forma eficaz e barata, suas questões judiciais. No 

caso presente, a decisão sobre um simples pedido de sustação de protesto, ou 

um questionamento sobre a escritura de um imóvel ou mesmo de um 

testamento fariam a diferença no cotidiano das pessoas. Eis porque cremos ser 

importante o debate desta ideia, razão pela qual a apresentamos (BRASIL, 

2009). 
 

Registra-se até mesmo um projeto que pretendia conferir aos juízos de família a 

possibilidade de utilizar o rito simplificado da Lei nº 9.099/95. Nesse caso, não se 

 
42 Algumas dessas ampliações de competência já foram alcançadas, seja pela criação do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por meio da Lei nº 12.153/2009, seja pela legitimação das microempresas, pequenas 

empresas e empresas de pequeno porte para proporem ação perante dos juizados.  
43 Destacamos, para além do Projeto de Lei nº 5177/2009 as justificativas dos seguintes projetos de lei: PL 

3668/2008; PL 6220/2016; PL 361/2011; PL 7590/2017; PL 6702/2009; PL 1280/2015; PL 5347/2013; PL 

1491/2007; PL 1355/2003; PL 3283/1997; PL 3914/1997; PL 1003/2003; e PL 3309/2004. 
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alargava a competência dos juizados cíveis, mas se o utilizava como modelo a ser seguido. 

A proposta assim se justificava: 

 

O objetivo deste Projeto é permitir aos Juízes das Varas de Família a aplicação 

da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099, de 1995), uma vez que esses 

juizados têm o escopo de solucionar conflitos de menor complexidade 

decorrentes do dia a dia, possibilitando que os litígios possam ser resolvidos 
com a seguridade do Poder Judiciário sem que para isso o cidadão adentre em 

um sistema complexo e moroso. Hoje é reconhecido por todos que os Juizados 

Especiais representam a garantia do acesso à Justiça por parte das grandes 

massas populacionais. Também se sabe que esse juizado cumpriu o objetivo 

de, parcialmente, desburocratizar a Justiça, uma vez que os seus processos 

orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação (BRASIL, 2011). 
 

Nossa conclusão não pode ser outra, portanto, se não a de que as tentativas de 

ampliação da competência se deveram, principalmente, ao suposto sucesso dos juizados 

especiais. 

Ainda que esse sentimento quanto aos juizados especiais tenha se concentrado, 

pelo menos entre os congressistas, nas décadas de 1990 e 2000 (de quando provém a 

grande maioria dos projetos de ampliação da competência dos juizados cíveis), isso revela 

que havia uma grande expectativa quanto à eficiência desses órgãos. 

Muito mais do que o alívio da sobrecarga dos juízos comuns, nos parece que outra 

finalidade dos juizados especiais, além do acesso, é a efetividade do seu processo. 

A relação entre acesso e efetividade parece ter sido colocada desde o pioneiro 

estudo de Cappelletti e Garth e destacada por Orsini, Reis e Moreira: 

 

O acesso à Justiça é um conceito em constante evolução – a depender da 

conjuntura jurídica, social e política de cada época – e alcançou, na atualidade, 

seu maior desafio: de se fazer efetivo em uma sociedade desigual e cuja  

desigualdade se reflete no Poder Judiciário, sendo traduzida em diferentes 

classes de litigantes: os litigantes habituais e os litigantes eventuais 

(GALANTER, 1974). Não basta que o sistema jurídico seja acessível a todos 
se não produzir resultados justos e efetivos às partes litigantes e à sociedade 

como um todo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 8) (2015). 

 

Essa referência à efetividade (efetividade do acesso) evocava, contudo, uma 

transcendência do conceito de acesso para além da simples garantia de ingresso no 

sistema oficial de solução de conflitos. O que essa efetividade do acesso visava era a 

garantia da “paridade de armas” às partes: 
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Embora o acesso efetivo à justiça venha sendo crescentemente aceito como um 

direito social básico nas modernas sociedades, o conceito de ‘efetividade’ é, 

por si só, algo vago. A efetividade perfeita, no contexto de um dado 

substantivo, poderia ser expressa como a completa ‘igualdade de armas’ – a 

garantia de que a conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos 

relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam 

estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos 

direitos. As diferenças entre as partes não podem jamais ser completamente 
erradicadas. A questão é saber até onde avançar na direção do objetivo utópico 

e a que custo. Em outras palavras, quantos dos obstáculos ao acesso efetivo à 

justiça podem e devem ser atacados? (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 15). 

 

Isso não significa que Cappelletti e Garth não tenham se preocupado com a 

efetividade do processo a ser observado nas instituições da “terceira onda” do acesso – 

que os nossos juizados especiais representariam. Pelo contrário, esta outra efetividade 

também estava intrinsecamente ligada aos novos mecanismos procedimentais: 

 

Tal como reconhecido pelo Brent Community Law Center de Londres, ’o 

problema de ... execução das leis que se destinam a proteger as camadas menos 
afortunadas da sociedade é geral’ (139). Não é possível, nem desejável resolver 

tais problemas com advogados apenas, isto é, com uma representação judicial 

aperfeiçoada. Entre outras coisas, nós aprendemos, agora, que esses novos 

direitos frequentemente exigem novos mecanismos procedimentais que os 

tornem exequíveis (140). Como afirma Jacob: ‘São as regras de procedimento 

que insuflam vida nos direitos substantivos, são elas que os ativam, para torna-

los efetivos’ (1988, p. 69). 
 

A dimensão temporal também não foi esquecida por eles em sua análise dos 

obstáculos ao acesso: 

 

Em muitos países, as partes que buscam uma solução judicial precisam esperar 

dois ou três anos, ou mais, por uma decisão exequível. Os efeitos dessa 

delonga, especialmente se considerarmos os índices de inflação, podem ser 

devastadores. Ela aumenta os custos para as partes e pressiona os 
economicamente fracos a abandonar suas causas (...) a justiça que não cumpre 

suas funções dentro de ‘um prazo razoável’ é, para muitas pessoas, uma Justiça 

inacessível (1988, p. 20-21). 

 

De fato, de nada adiantaria conceder acesso àqueles que antes não podiam levar 

seus conflitos ao sistema oficial se tal acesso não significasse, na prática, a possibilidade 

de solucionar esses conflitos em tempo razoável e dar às partes aquilo a que efetivamente 

fazem jus. 

De todo modo – ou talvez pela natural relação de complementaridade entre o 

acesso e a efetividade que levou os sociólogos e cientistas políticos a tomarem-na como 

um dado – essa dimensão de efetividade não chegou a ser tão destacada pelos autores que 

estudaram os juizados fora do campo jurídico. 
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Foram os juristas e principalmente os processualistas que a ressaltaram. Afinal, 

em razão de sua atividade, eram eles que precisavam se preocupar com a 

instrumentalização dessa efetividade, mediante a elaboração de um fluxo de atos das 

partes, do juiz e de seus auxiliares que não transformasse o acesso em uma escotilha para 

o vácuo. 

Cândido Dinamarco já destacava como as duas “propostas centrais” da “Lei das 

Pequenas Causas”, a facilitação do acesso e a busca da celeridade e agilidade do seu 

processo (2001, p. 21). 

Para Ada Pelegrini Grinover, 

 

o acesso à justiça não se confunde nem se esgota na possibilidade de todos 

levarem suas pretensões aos tribunais, mas significa a oportunidade de efetiva 

e concreta proteção judiciária, mediante o justo processo, entendido como 

conjunto de garantias que permita efetivamente às partes a sustentação de suas 

razões, a produção de suas provas e a possibilidade de influir sobre a formação 

do convencimento do juiz (1988). 

 

Desde logo gostaríamos de destacar um aspecto mencionado nesse texto de 

Grinover e que nos parece essencial para a compreensão do processo histórico dos 

juizados especiais: o justo processo. 

Se na referência de Grinover esse aspecto ainda significava a garantia de um 

mínimo necessário para assegurar “a sustentação de suas razões, a produção de suas 

provas e a possibilidade de influir sobre o convencimento do juiz”, pouco a pouco foi se 

transformando no item central da cultura jurídica e, consequentemente, do campo 

judiciário, canalizando forças que inauguram uma medida de legitimidade com base nesse 

garantismo. 

A institucionalização do “processo justo” veio a ser associada a um 

contraditório radical e a um direito a um arsenal cada vez mais amplo de recursos 

que se revelaria uma força antagônica à legitimidade perseguida na projetação dos 

juizados especiais. 

A pauta da efetividade ganhou relevo a partir dos anos 1990, quando estava no seu 

auge o movimento de reforma processual cível no Brasil.  

Igualmente vinculado aos incentivos e exortações globais para a melhoria dos 

serviços judiciários, muitos deles patrocinados pelo Banco Mundial – como já abordamos 

–, as reformas começaram a ser pensadas com a redemocratização do país na década de 

1980 e após a promulgação da Constituição de 1988, que conferiu formalmente aos 

cidadãos uma série inédita de direitos e garantias individuais e coletivos. Com isso, o 
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processo civil brasileiro se viu diante da necessidade de servir como um instrumento 

efetivo de tutela desses direitos.  

O Código de Processo Civil então vigente, de 1973, era bastante criticado por ter 

sido gestado durante o estado de segurança do regime militar, contendo princípios que, 

ainda que tecnicamente impecáveis, lhes imprimiriam a marca de uma neutralidade não 

mais desejada.  

Conta Dinamarco:  

 
Em boa medida, o movimento reformador do Código de Processo Civil está 

ligado ao advento da Constituição de 1988, que realçou significativamente o 

compromisso do Estado brasileiro por uma tutela jurisdicional a quem tiver 

razão, mediante um processo justo, acessível e realizado em tempo razoável. 

Ao definir e explicitar muito claramente garantias e princípios voltados à tutela 

constitucional do processo, a nova Constituição tornou crítica a necessidade 

não só de realizar um processo capaz de produzir resultados efetivos na vida 

das pessoas (efetividade da tutela jurisdicional), como também de fazê-lo logo 

(tempestividade)... (2003, p. 29). 

  

A década de 1990, então, assistiu a um movimento de reforma do código 

processual que buscava resguardar a efetividade do processo, capitaneado por um mesmo 

grupo de processualistas, notadamente da escola paulista, cujos principais expoentes 

foram Dinamarco, Watanabe e Grinover.  

Apesar de o Código de 1973 ter sofrido diversas alterações desde sua própria 

vacatio legis44, a década de 1990 concentrou as reformas que o alteraram mais 

substancialmente, especialmente nos anos de 1994 e 1995. Nesses dois anos, foram 

editadas 8 (oito) leis que mudaram a face do Código, entre as quais se destacam a Lei nº 

8.898, de 29 de junho de 1994, que facilitou a execução das sentenças eliminando a 

liquidação por cálculos, a Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994, que inaugurou a 

possibilidade de concessão da tutela antecipada e aumentou os poderes do juiz no 

processo para garantir sua eficácia, a Lei nº 9.139, de 30 de novembro de 1995, que 

alterou o procedimento do recurso de agravo de instrumento, um recurso que se prestavam 

particularmente à protelação do cumprimento das decisões judiciais e a Lei nº 9.245, de 

26 de dezembro de 1995, que simplificou o rito sumário. Todas essas leis representam a 

vontade política de conferir mais efetividade ao processo civil.  

O movimento reformista da legislação não se limitou ao processo. A década de 

1990 testemunhou também a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

 
44 Período de tempo entre a edição da lei e sua entrada em vigor. 
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8.069, de 13 de julho de 1990) e do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990). Este último revitalizou a tutela coletiva no Brasil, 

complementando e intensificando a proteção inaugurada com a Lei da Ação Civil Pública 

(Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985).  

A Lei nº 9.099/95, que revogou a lei dos juizados de pequenas causas substituindo-

os de uma vez por todas pelos juizados especiais cíveis e criminais, apesar de ter 

carregado consigo toda a herança dos juizados de pequenas causas e seus princípios de 

acesso e democratização, foi elaborada nesse clima de reformas instrumentalizantes do 

processo civil. Desse modo, a identidade desses novos órgãos se formou sob a influência 

das expectativas de uma completa efetividade da tutela processual.  

Para garantir o acesso e a efetividade, contudo, era preciso inovar, começar de 

novo.  

Os órgãos da justiça comum, cara, ritualizada, complexa e indireta, não poderiam 

suportar essas expectativas. Era preciso criar um novo órgão, uma nova Justiça, o que não 

escapou da análise de Sadek: 

 
(...) os objetivos básicos nada tinham a ver com a crise do Juízo comum. Ou 

seja, esses Juizados não foram criados para solucionar ou amenizar os 

problemas que marcam a justiça tradicional. Sua razão de ser é a instituição de 

uma forma especial e nova de garantir direitos e solucionar conflitos, que 
possibilitasse a democratização no acesso à justiça. Tratava-se, mais 

propriamente, da criação de um microssistema judicial, estruturado e 

constituído a partir de princípios e lógicas distintos daqueles que regem a 

justiça tradicional (SADEK, 2006 – grifos nossos). 

 

É o que a Lei nº 7.244/84 já havia sugerido: a criação de um novo sistema.  

As discussões da Assembleia Constituinte deixam claro que a conformação dos 

juizados especiais ficou em aberto, ou seja, não havia fórmulas e moldes previamente 

determinados para sua construção. A ideia era a de realmente iniciar algo novo, 

diferenciado, pelo menos em relação aos juízos comuns. 

Watanabe também destacava esse aspecto:  

 

 

Para atingir essa finalidade maior dos juizados especiais (facilitação do 

acesso), o legislador não se limitou a criar um novo tipo de procedimento 
simplificado, tendo cuidado, ao invés, de consagrar um conjunto de inovações 

que vão desde nova filosofia e estratégia no tratamento dos conflitos de 

interesse, até técnicas de abreviação e simplificação procedimental, conforme 

tivemos a oportunidade de anotar e ralação aos juizados de pequenas causas 

(WATANABE, 1999). 
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O relativo sucesso dos juizados de pequenas causas e a sua vinculação ao poder 

judiciário dos estados acabou levando os juizados especiais cíveis para o poder judiciário 

estadual45, mas houve posições importantes a favor de uma estrutura municipal ou 

comunitária (BRASIL, 1987b), o que revela a forte influência da diferenciação em sua 

gênese. 

Essa outra característica, a “diferenciação” em relação aos órgãos da justiça 

comum, também é destacada na literatura. Além de Sadek, Leslie Shérida Ferraz também 

registra que 

 

os Juizados Especiais foram concebidos para processar causas de pequena 

expressão econômica, afastadas da apreciação do Judiciário por descrença, 

desproporção entre o valor reclamado e os custos processuais ou ainda, 

alienação da população brasileira. Pretendia-se, assim, criar uma arena 

diferenciada e apta a solucionar os conflitos cotidianos de forma pronta, eficaz 

e sem muitos gastos (2009 – grifos nossos). 

 

Uma vez garantida a vinculação dos juizados especiais ao Poder Judiciário, essa 

diferenciação em relação à justiça comum tornava possível ao próprio Judiciário 

reinventar-se e, com isso, legitimar-se perante a sociedade na nova ordem constitucional.  

Essa possibilidade se descortinou desde a edição da Lei nº 7.244/84. Naquela 

época, a Justiça já era –como ainda é – considerada lenta, cara e complicada, de modo 

que a criação dos juizados pretendeu “reverter essa mentalidade, resgatando ao 

Judiciário a credibilidade popular de que ele é merecedor e fazendo renascer no povo, 

principalmente nas camadas média e pobre, vale dizer, no cidadão comum, a confiança 

na Justiça...” (WATANABE, 1985 – grifos nossos)46.  

 
45 A se confirmar a informação de Vianna et al., isso também poderia ser atribuído aos esforços da 

associação de juízes do Rio Grande do Sul, que teriam instalado os Conselhos de Conciliação e Arbitragem 

para fazer frente às iniciativas extrajudiciais de criação de métodos e estruturas alternativos de solução de 

conflitos (2014, p. 167). 
46 A função de resgate da imagem do Judiciário seria atribuída aos Juizados Especiais mais uma vez em 
2005, quando se realizou o I Encontro Nacional dos Juizados Especiais organizado pelo Conselho Nacional 

de Justiça em 10 e 11 de novembro. Na ocasião, a Comissão dos Juizados Especiais, integrada pelos 

Conselheiros Germana de Morais e Eduardo Lorenzoni, provocou os participantes a colaborarem na 

definição da visão 2010 e da missão dos juizados especiais. O texto aprovado para figurar como missão dos 

juizados especiais foi: “Ser um instrumento de pacificação social capaz de provocar a mudança de 

comportamento da sociedade, de forma a estimular o cumprimento voluntário das próprias obrigações e o 

respeito ao direito do próximo, contribuindo para a recuperação da imagem do Poder Judiciário e para 

o resgate da cidadania” (Instituto de Desenvolvimento Gerencial – INGD. I Encontro Nacional dos 

Juizados Especiais. Apresentação do relatório seminário de gestão estratégica. Brasília. PDF. 

16.11.2005. 
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A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) soube capitalizar essa 

oportunidade de legitimação ao encomendar pesquisa em que os juizados especiais 

atingiram 72% de aprovação dos entrevistados47. 

Como conclusão até aqui, podemos dizer que o acesso à Justiça, a efetividade do 

processo e o resgate da imagem do Judiciário estadual, a serem perseguidos por meio da 

diferenciação em relação aos juízos comuns, constituíram as principais forças que 

pressionaram a projetação nacional dos juizados especiais. Sua característica era a 

diferenciação em relação aos juízos comuns, pois era isso o que os juizados não podiam 

ser e por isso mesmo foram apelidados de “especiais”. Sua identidade era antitética, 

opósita, forjada na repulsa a uma identificação com o que já existia.  

Essa diferenciação foi prestigiada na projetação e construção dos juizados 

especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro, marcada por uma orientação para uma 

relativa autonomia da administração do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – 

PJERJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Disponível em <http://www.amb.com.br/portal/docs/pesquisa/barometro.pdf>. Acesso em 12.12.2017. 
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2. A FORMAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Émile Durkheim, no prefácio à segunda edição de As Regras do Método 

Sociológico sugeriu a existência de duas fases na vida das instituições: as fases “de sua 

gênese e de seu funcionamento” (DURKHEIM, 2012, p. 27). 

A teoria institucional não deixou de seguir essa pista e seus estudos também se 

dividem, em grande parte, a tratar dessas duas fases da existência institucional, a sua 

criação e o seu desenvolvimento. Mas elas nem sempre são bem definidas. William 

Richard Scott sugere que é o ponto-de-vista do investigador que determinará o foco e o 

posicionamento de sua investigação: “se a sua atenção está voltada principalmente para 

os processos e condições que fazem surgir novas regras, entendimentos e práticas 

combinadas, então temos um estudo de criação de instituições” (SCOTT, 2014, p. 113 – 

tradução nossa). 

Neste trabalho daremos atenção a períodos que, por suas características, podem 

ser considerados fases distintas na história dos juizados especiais cíveis. 

A teoria institucional é bem flexível no que se refere à classificação das fases de 

existência das organizações. Gênese, criação, construção, consolidação, estruturação, 

institucionalização etc. 

Alguns desses conceitos são bem trabalhados e geram significados precisos. 

Outros nem tanto. Apesar de nos utilizarmos de alguns deles para aproveitar o 

conhecimento acumulado que representam, é preciso definir desde logo a nomenclatura 

de que nos utilizaremos para tratar das fases da história dos juizados especiais no estado 

do Rio de Janeiro. 

Assim, quando falamos em ‘formação’ (gênese nos remete a processos de origem 

biológica), nos referimos aos processos de projetação e montagem ou construção de uma 

organização. 

Projetação é a ideação ou desenho abstrato de uma organização e muitas vezes 

resulta em um documento fundador que reflete no todo ou em parte as definições quanto 

ao seu funcionamento e objetivos. Em que pese isso possa envolver uma ação propositada, 

ela mesma é dependente do ambiente onde se iniciou. 

A projetação raramente enseja uma simples colocação das peças previstas no 

projeto, sem espaço para acréscimos e adequações. A montagem ou construção fica 
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normalmente sujeita a ajustes e acomodações provocados por forças que interferem no 

trabalho de realização da organização. 

Com a fase de montagem ou construção, um outro processo começa a se 

manifestar: a acomodação da organização no seu meio (ou campo), que pode ser um 

domínio previamente definido ou em formação concomitante com a organização. 

Em todas as fases da existência organizacional, diversas pressões institucionais se 

fazem presentes e influenciam seu desenho e suas relações. 

O processo de acomodação envolve a relativa estabilização da organização com 

as forças que atuam no campo em que foi inserida. Porém, longe de significar um 

assentamento, é uma fase que se caracteriza por um equilíbrio em movimento, cuja 

alteração pode fazer a instituição tender para diferentes direções e submetê-la a processos 

metamórficos. 

Se a organização atinge um equilíbrio que se traduza em adequação às forças 

institucionais presentes no campo, a acomodação revela uma estruturação ou 

institucionalização, que lhe garante a manutenção de seu desenho e de suas interações. 

Por outro lado, se a organização enfrenta a resistência das forças que atuam no 

campo, seja porque não se adequou a elas, seja porque as expectativas que as alimentam 

se transformaram, pode sofrer metamorfismos que a descaracterizem. 

Não trataremos agora da natureza desses processos nem de sua qualidade, o que 

deixaremos para o Capítulo 4. O que interessa neste ponto é contextualizar os eventos que 

podem marcar esses processos. 

Neste capítulo apresentamos os principais eventos dos processos de projetação e 

montagem ou construção dos juizados especiais no estado do Rio de Janeiro, começando 

por uma breve referência aos seus antecessores, os juizados de pequenas causas. O 

período de que tratamos aqui principalmente é o que vai da edição da Lei nº 2.556, do 

Estado do Rio de Janeiro, de 21 de maio de 1996, que criou o sistema dos juizados 

especiais cíveis e criminais no estado até a criação da função de juiz leigo pela Lei nº 

4.578, de 12 de julho de 2005, no que propomos chamar de fase de formação dos juizados 

especiais. 

Apenas em 29 de outubro de 1986, isto é, mais de dois anos após a edição da Lei 

nº 7.244/84, o estado do Rio de Janeiro instituiu formalmente os juizados especiais de 

pequenas causas por meio da Lei nº 1.053, editada no governo Leonel Brizola. 

A lei estadual fora bastante genérica, deixando a regulamentação dos juizados de 

pequenas causas para resolução do Tribunal de Justiça e a lotação dos servidores 
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necessários ao seu funcionamento para a Corregedoria-Geral de Justiça. Não havia, como 

era típico na época, preocupação com a fonte de custeio desses novos órgãos. Arrisca-se 

a dizer que essa preocupação foi deixada de lado também porque não se esperava do 

Poder Judiciário grande dedicação e esses juizados. E, de fato, até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, somente foram instalados quatro juizados de pequenas 

causas: na Capital, em Niterói, em Nova Iguaçu e em Volta Redonda48.  

A Resolução que originalmente regulamentou os juizados especiais de pequenas 

causas no estado do Rio de Janeiro após a delegação da lei estadual foi a Resolução nº 7, 

de 30 de dezembro de 1986, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, que por sua vez delegou ao Presidente do Tribunal de Justiça a sua implantação 

por todo o estado (“nas Regiões Administrativas ou grupos de regiões da Comarca da 

Capital e nas Comarcas do interior do Estado, na sede e nos respectivos distritos”). 

A resolução também definiu como seriam julgados os recursos das decisões dos 

juizados de pequenas causas: 

 

na Comarca da Capital, pelos Conselhos Recursais constituídos: o 1º, pelos  

juízes em exercício nas 1a, 2a e 3a. Varas de Órfãos e Sucessões; o 2º, pelos 

Juízes em exercício na 4a, 5a e 6a Varas de Órfãos e Sucessões; 3º, pelos Juízes 
em exercício na 7a, 8a, e 9ª Varas de Órfãos e Sucessões; o 4º, pelos Juízes em 

exercício na 10a, 11a e 12a Varas de Órfãos e Sucessões, servindo de 

Secretaria, em cada Conselho, o Cartório da Vara de numeração mais baixa49. 

 

Nas comarcas do interior, os conselhos recursais seriam constituídos de juízes das 

demais varas da comarca, preferencialmente por juízes cíveis, cabendo ao Presidente 

nomeá-los e cuidar dos casos omissos (art. 4º, Resolução nº 7/86). 

Nessa fase dos juizados de pequenas causas, já nasciam as preocupações com as 

estatísticas do movimento dos juízos (Provimento nº 254/91, da Corregedoria-Geral de 

Justiça); com o funcionamento das turmas recursais e o julgamento dos recursos (Ato 

Executivo nº 866/92); e com a uniformização dos entendimentos dos juízes atuantes 

nesses novos órgãos (Aviso nº 76/93). 

Joaquim Domingos de Almeida Neto conta que o controle estatístico foi feito 

desde o início e que isso logo levou a que a COJES passasse a analisar as condições de 

cada juizado (ALMEIDA NETO, 2018)50. Trataremos desse controle mais adiante. 

 
48 Atos Executivos nºs 06/87, 194/88, 209/88 e 260/88 - TJERJ. 
49 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PODER JUDICIÁRIO. Tribunal de Justiça. Órgão Especial. 

Resolução nº 7, de 30 de dezembro de 1986. 
50 (...) desde o início isso foi feito e, foi uma coisa que a gente comunicou para os outros estados, alguns 

adotaram isso, porque o controle foi estabelecido primeiro para verificar a demanda que entrava. Era o 
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Foi apenas a partir de 1991 e principalmente, de 1992, sob a presidência de Jorge 

Fernando Loretti e na esteira das primeiras discussões sobre a reforma do Judiciário após 

a constituinte de 1987-88, que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro resolveu 

efetivamente implantar os juizados de pequenas causas, instalando-os por todo o estado. 

Antes disso parecia não haver maior interesse em difundi-los. Mesmo assim, eles ficaram 

adjuntos a outras varas, isto é, ficaram vinculados a juízes e servidores que já trabalhavam 

para outra competência. 

O Anexo 2, que relaciona os atos de criação dos juizados de pequenas causas no 

estado do Rio de Janeiro, pode dar uma ideia da profusão de juizados criados a partir de 

1992. 

Considerando esse desabrochar tardio, os juizados especiais de pequenas causas 

no estado do Rio de Janeiro vicejaram por pouco tempo. Logo em 1995, editou-se a Lei 

nº 9.099, de 26 de setembro. Os juizados especiais de pequenas causas foram substituídos 

pelos juizados especiais cíveis. Como vimos, ainda que boa parte das disposições sobre o 

processo a ser observado e sobre as características e premissas dos novos órgãos 

reproduzisse o que já se encontrava na Lei nº 7.244/84, os novos juizados ganharam um 

impulso inédito em relação aos JPCs, o que se pode atribuir aos movimentos de reforma 

processual da década de 1990 e às expectativas que se depositava no alcance da 

efetividade das decisões. 

Na opinião de Cristina Tereza Gaulia, que desempenhou papel de destaque na 

construção dos juizados especiais no estado do Rio de Janeiro e que participara 

ativamente da rotina dos juizados de pequenas causas – o que a qualifica para comparar 

a eficácia dos dois órgãos –, o “marco diferencial” entre eles foi a Constituição de 1988, 

que “veio com várias propostas de fortalecimento da cidadania” enquanto os juizados de 

pequenas causas faziam parte de um sistema de justiça que vigorava apenas com base em 

 
controle quantitativo da demanda que entrava. Mas logo em seguida, a gente verificou: “vem cá, se está 

entrando demanda e, um determinado juizado mantém o acervo estável, é sinal que aquele juiz está dando 

cabo da demanda. E um outro juizado que tem uma demanda menor, o acervo está crescente, aquele juiz 

tem algum problema”. Pode ser problema de falta de funcionário, pode ser problema de saúde dele, podem 
ser inúmeros problemas que a comissão pode tentar ajudar. Então, o controle foi feito mais a partir do 

controle inicial da entrada de processos e saída de processos. Passou a se fazer uma análise qualitativa 

daquela entrada e saída para verificar qual era o problema que estava impedindo ter uma produtividade 

comparativamente igual a de outros juizados, que a gente chamava de produtividade média dos juizados. E 

aí, passou a ser cobrado do juiz para possibilitar o juiz vir aqui explicar. “Eu não dei sentença esse mês, 

porque houve um desabamento de esgoto nas salas de audiências e tive que cancelar todas as audiências do 

juizado”. Ou seja, tem que ter uma intervenção pronta da administração para resolver isso. Ou então, “eu 

não dei sentença... eu não consegui atingir a produtividade média esse mês, porque meu cartório pegou 

Dengue e, eu pedi para a Corregedoria funcionário e não tinha”. Então o processo não era processado 

(ALMEIDA NETO, 2018). 
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uma lei ordinária, sob uma constituição que estava “em desconformidade” com ela. 

Ademais, “faltava informação” sobre as novas formas de acessar o sistema de Justiça 

(GAULIA, 2018). Para ela – que afirma que muitas soluções para os desafios impostos 

pelos juizados especiais vinham de intuição (“éramos um pouco intuitivos”) –, dentre as 

estratégias de consolidação dos novos órgãos adotadas pela administração do PJERJ 

destacou-se o serviço de atendimento às partes que compareciam aos juizados sem 

assistência de advogados ou da Defensoria Pública. Por meio de convênios entre o PJERJ 

e algumas faculdades de direito, os alunos dos primeiros períodos auxiliavam as partes a 

reduzir a termo seu pedido, facilitando sua tramitação até o julgamento. 

De outro lado, os juizados especiais cíveis foram o que os juizados de pequenas 

causas não puderam ser: autônomos, isto é, dotados de estrutura e pessoal próprios, aí 

incluídos juízes e servidores. 

Independentemente de sua causa, o relativo sucesso dos juizados especiais em 

comparação com os juizados de pequenas causas poderia não ser tão imediato se estes já 

não estivessem em funcionamento pelas principais comarcas do estado. Na capital do 

estado, juízes voluntários se revezavam para realizar audiências diariamente no juizado 

de pequenas causas do consumidor, instalado na rua Buenos Aires nº 309, no Centro, o 

que também pode ter contribuído para criar uma rede de juízes familiarizados na nova 

forma de prestação da jurisdição.  

Para Cristina Tereza Gaulia era mais que isso. Os JPCs mostraram que uma nova 

forma de jurisdição era possível: 

 

A justiça sempre foi, quer dizer, o Poder Judiciário sempre foi muito hermético, 

isso é uma coisa que até hoje nós, alguns se ressentem mais que outros dessa 

característica do Poder Judiciário. Muito hermético, muito formal, muito 

assim, fechado do ponto de vista pessoal. Nós somos pessoas muito isoladas, 

ou pelo menos até pouquíssimo tempo atrás, éramos muito isolados da 

sociedade, de modo que eu acho que esse pensamento dos Juizados de 

Pequenas Causas, foi um pensamento muito inovador, porque na verdade, 

somente chegava à justiça as questões de alta indagação jurídica. E na verdade, 

e a gente vê isso até hoje, e cada vez mais agora com a Justiça Itinerante, os 

verdadeiros conflitos de cidadania, os verdadeiros conflitos de justiça social, 

ainda hoje, estão num lugar que não nos é muito conhecido. Então, eu acho 
que a ideia do legislador daquela ocasião, dos Juizados de Pequenas Causas, 

era justamente mostrar para o Poder Judiciário nacional, que para ser um bom 

juiz, para se fazer justiça num país tão enorme e tão diferenciado, eu nem vou 

falar desigual, mas diferenciado, porque as realidades são absolutamente 

distintas, que era importante a gente ter múltiplos olhares. E você não consegue 

ter múltiplos olhares, se você ficar sentado dentro do teu gabinete (...). Então 

a saída, o encontro, a escuta renovada, mesmo que através de pessoas 

interpostas, que não tinham os mesmos, vamos dizer assim, hábitos, hábitos 

(ininteligível) da justiça em geral, porque o advogado também estava nessa 

família da justiça, grande família da justiça, os mesmos maus hábitos dos 
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juízes, eram também os maus hábitos dos advogados. Então, quando você 

franqueia o gabinete do juiz, a sala de audiências para alguém vir falar outra 

língua, porque é uma outra língua, você na verdade acaba apreendendo uma 

realidade que você não conhece, e eu acho que essa foi a ideia desde lá de trás 

(GAULIA, 2018). 

 

Os primeiros enunciados para fins de uniformização de entendimentos entre os 

juízes que atuavam nos juizados de pequenas causas foram publicados em 1993, com 

destaque para o consenso quanto à inviabilidade do recurso de agravo e a impossibilidade 

de produção de prova pericial: 

 

1) - A citação pelo correio só é válida, para pessoa física, quando o A.R. for 

recebido pessoalmente pelo citando. Caso contrário, será designada nova 

audiência, com citação por mandado. 

2) - Não cabe citação ficta ou com hora certa em processo de conhecimento ou 
de execução perante o J.P.C. 

3) - O Juiz adotará, com base no artigo 5º da Lei 7244/84, medidas cautelares 

de ofício, de modo a garantir a eficácia do provimento jurisdicional a ser 

proferido no processo de conhecimento, ou a efetiva execução do julgado. 

4) - Descabe prova pericial no J.P.C., podendo o Juiz valer-se, eventualmente, 

da inquirição de técnicos de sua confiança (art. 36 da L.P.C.). 

5) - A transcrição de fita magnética contendo depoimentos de testemunhas fica 

condicionada à solicitação dos Juízes do colegiado recursal, que poderão 

preferir ouvir a fita original. 

6) - A falta de ressalva, o efeito do recurso será o devolutivo (L.P.C., art. 41), 

possibilitando carta de sentença, com execução provisória. 
7) - Descabe agravo de instrumento no J.P.C. 

8) - O cartório certificará o ingresso tempestivo dos recursos e a regularidade 

do preparo. 

9) - No processo de execução, eventual penhora seguirá as regras do processo 

comum. Ordinariamente, o exequente poderá ficar como depositário dos bens, 

providenciando a remoção. 

10) - Admitem-se embargos do devedor, nos casos previstos na lei processual 

(art. 741, C.P.C.), com ou sem assistência de advogado, sendo essa a única 

forma de oposição à execução. 

11) A sentença será sempre líquida na execução do julgado; eventual cálculo 

será de mero acertamento, independendo de homologação (TJERJ, 1993). 

 

Os entendimentos foram extraídos de consulta aos juízes que atuavam no Juizado 

de Pequenas Causas da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro51, por iniciativa 

do coordenador desse juizado, Luís Felipe Salomão. 

A experiência dos juízes e servidores naqueles órgãos serviu para que tão logo 

fossem criados os juizados especiais cíveis o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

pudesse se adequar às suas exigências e iniciar o processo de sua construção.  

 
51 Segundo depoimento de Cristina Tereza Gaulia, além dela mesma, “diversos outros juízes” se revezavam 

para fazer audiências no juizado de pequenas causas, cada um em um dia da semana. Citou também o então 

juiz, hoje Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro (GAULIA, 2018).  
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Em nossa compreensão, foi justamente a existência e funcionamento prévios dos 

juizados de pequenas causas que permitiu que a criação dos juizados especiais cíveis se 

desse pela fórmula simples e engenhosa de transformar uns nos outros por meio de ato 

administrativo do próprio TJERJ (Ato Normativo nº 11/1995 – TJERJ). Assim, eles 

iniciaram seu funcionamento antes mesmo da Lei nº 2.556/96, que os introduziu 

formalmente no estado do Rio de Janeiro. 

Foi também antes da edição da Lei nº 2.556/96 que o Corregedor-Geral de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Roberto de Azevedo Freitas, tomou a iniciativa de 

convidar os juízes com atribuição cível52 para reunião no dia 15 de dezembro de 1995 

quando seriam discutidas proposições de enunciados que representariam o entendimento 

daqueles juízes acerca de temas relacionados aos juizados especiais cíveis. 

A reunião foi coordenada por Salomão, que naquele momento exercia a função de 

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, e que esteve à frente do Juizado Especial 

de Pequenas Causas da Comarca da Capital em diversas ocasiões. 

Reuniões para fins de uniformização de entendimentos se tornariam comuns na 

história dos juizados especiais cíveis e, como veremos, talvez tenham servido para a 

formação de uma ‘cultura’ do sistema dos juizados especiais cíveis no Rio de Janeiro, o 

que desenvolveremos melhor nos capítulos adiante. 

Todavia, esse não foi o caso da reunião de 15.12.1995, que reuniu juízes cíveis em 

geral e não apenas juízes em atuação em juizados, o que pode ter contribuído para a 

fixação de muitos entendimentos que posteriormente seriam rechaçados pelos juízes 

atuando exclusivamente nos novos órgãos. 

Naquela ocasião foram aprovados, por exemplo, os seguintes entendimentos: 

 

(i) a competência dos juizados especiais cíveis era absoluta (por maioria - 

Enunciado nº 1, Aviso nº 152/1995 - CGJERJ); 

(ii)  as ações de despejo por falta de pagamento e de consignação que não 

excedessem a 40 salários mínimos seriam da competência dos juizados 

cíveis (por maioria – Enunciado nº 2, Aviso nº 152/1995 - CGJERJ); e 

 
52 Juízes investidos, em suas varas, de competência para julgar matérias de natureza cível que, na 

organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro era a competência residual em relação às matérias 

especializadas: criminal, administrativa, fazendária, orfanológica e de família. 
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(iii)  a prova pericial seria admitida no juizado especial cível (por unanimidade 

- Enunciado nº 1, Aviso nº 152/1995 – CGJERJ)53. Tais resultados, todos 

no sentido de ampliar a competência dos juizados especiais cíveis, se 

contrapõem aos enunciados extraídos de reuniões posteriores, atendidas 

por juízes dedicados exclusivamente aos juizados, que por sua vez 

procuravam evitar a extensão da competência dos novos órgãos. Nestas 

reuniões de juízes dos juizados, foram produzidos enunciados no sentido 

da competência relativa dos juizados, da limitação de todas as ações ao 

valor de alçada, da inviabilização de ações que previam procedimentos 

especiais segundo o Código de Processo Civil e da vedação de prova 

pericial, todos no sentido restritivo de sua competência. 

 

A tensão entre os dois grupos de enunciados reflete abordagens distintas sobre o 

papel dos juizados. Os juízes cíveis pareciam representar a lógica mencionada por Chasin 

ao pretenderem desafogar as varas cíveis por meio dos juizados, enquanto que os juízes 

com jurisdição nos juizados lutavam para viabilizá-los e mantê-los em um patamar 

diferenciado. 

A Corregedoria-Geral da Justiça parece ter se dado conta de um possível declínio54 

em massa de competência nos processos dos juízos cíveis para os juizados se os 

enunciados aprovados em dezembro fossem aplicados. Por isso que em 15 de fevereiro 

de 1996, fez publicar o Aviso nº 26/1996, que comunicava a decisão de aguardar a edição 

da lei estadual dos juizados especiais (o projeto já fora enviado para a Assembleia 

Legislativa) antes de promover essa medida. Assim era o aviso: 

 

Até a aprovação pela Assembleia Legislativa, sanção e vigência da lei estadual 

relativa aos Juizados Especiais Cíveis, possibilitando sua efetiva  implantação, 

recomenda-se aos Juízes com competência em matérias cível, que, no interesse 

da Justiça e do jurisdicionado, se abstenham de declinar da competência nas 

ações previstas no artigo 3º da Lei nº 9.099/95 (unânime)55. 

 

Os enunciados da reunião de 15 de dezembro nunca foram aplicados. 

 

 
53 TJERJ/CGJ, 1995a. 
54 Ato processual em que o juiz, reconhecendo a competência de outro órgão para a apreciação da causa, 

encaminha os autos a esse órgão, determinando as devidas alterações nos registros. 
55 TJERJ/CGJ. Aviso nº 26, de 15 de fevereiro de 1996. 
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2.1. O PROJETO DA LEI nº 2.556 

 

O projeto que resultou na Lei nº 2.556, de 21 de maio de 1996 (Projeto de Lei nº 

555/95) foi elaborado pela Comissão de Legislação do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, então presidida pelo desembargador Thiago Ribas Filho e procurou, 

diversamente do que ocorrera com os juizados de pequenas causas, desde logo prever a 

estrutura necessária para o funcionamento dos novos órgãos. 

Na Mensagem nº 11/95, de 16 de novembro de 1995, encaminhada pelo então 

Presidente do TJERJ, desembargador José Lisboa da Gama Malcher ao Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho, consta a alusão 

a um “sistema consistente”, para tanto dotado de serventias próprias: 

 

O Projeto procura estabelecer um sistema consistente, para a implantação dos 

Juizados, tratando-os como unidades jurisdicionais autônomas, dotadas de 

serventias próprias, não se olvidando, por essa razão, da criação dos cargos de 

Juiz de Direito e demais auxiliares da justiça56. 

 

Para o desembargador Thiago Ribas Filho um dos principais diferenciais da lei 

fluminense foi precisamente a garantia de que a Lei nº 9.099/95 seria aplicada em órgãos 

especializados, criados com a finalidade exclusiva de processá-los (RIBAS FILHO, 

2018). 

No seu depoimento para o Programa de História Oral do Poder Judiciário – 

PHOPJ sobre os juizados especiais, Sérgio Cavalieri Filho declarou: 

 

A história do juizado especial do Rio de Janeiro, eu diria até do sucesso do Rio 

de Janeiro começou na elaboração da lei dos juizados especiais do Rio de 
Janeiro. A lei federal é a Lei 9.099 de 95. Foi uma grande iniciativa 

principalmente de Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Grinover, que tiveram essa 

ideia de que era preciso uma nova justiça, porque a Justiça tradicional estava 

fracassada no que diz respeito a causas de muita relevância social, mas de 

pouco valor econômico. E aí começou-se então os juizados de pequenas 

causas. São Paulo e Rio Grande do Sul, principalmente. E aqui no Rio também, 

aos poucos, mas era quase como que uma alternativa. O juiz que tinha algum 

tempo sobrando, no final da tarde ia fazer, se dedicava a fazer, audiências, o 

que foi uma boa iniciativa e por isso que despertou, mas não resolveu, 

evidentemente. Aí foi-se feita a lei federal, mas aí a importância da lei estadual. 

Muitos estados – e eu não vou dizer quais, mas muitos estados continuaram 
com aquela ideia de que juizados especiais – e foi por uma disposição 

constitucional (e isso é outro ponto importante). Essa é uma visão que Kazuo 

Watanabe e outros colocaram, conseguiram colocar na constituição (...). Aí 

você veja a influência dessas personalidades. Conseguiram levar para a 

 
56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Mensagem nº 11/95, de 11 de 

novembro de 1995, D.O.E.R.J. de 17.11.1995. 



57 
 

constituição a ideia e em face da norma constitucional foi feita, já com cinco 

anos depois, 95, a lei federal. Mas mesmo assim (...) muitos estados 

continuaram com aquela ideia de que juizados especiais eram um apêndice, 

eram um juizado de pequena causa e continuaram a praticamente não darem 

atenção à lei federal. Então tudo a mesma coisa, um apêndice ali, um juizado 

adjunto aqui... Essa visão felizmente não foi a do Rio de Janeiro. E aí eu quero 

destacar, acho que foi na época do... antes mesmo do Ellis como Corregedor, 

Ellis Figueira, o Paulo Roberto (...) Azevedo Freitas, excelente desembargador, 
civilista, mas com uma boa visão. Ele foi Corregedor. E aí, vamos dizer assim, 

ele fez um grupo de juízes auxiliares -- e nós temos que destacar isso – Luís 

Felipe Salomão, Luiz Fux, olha aí gente, não é à toa que, Saldanha, formaram 

essa equipe lá do Paulo Roberto (...), um homem de muita visão. E na 

presidência era o (...) Gama Malcher. Eu estava nesse tempo, nesse período 

integrando o Conselho da Magistratura. Então começou a passar pelo Conselho 

da Magistratura essa importância. A visão que se teve foi: juizado especial é 

uma nova Justiça, não é um apêndice, é uma nova Justiça e ela precisa ser 

instalada da forma de uma nova Justiça. É uma alternativa. Então essa foi a 

ideia. E isto foi levado para a lei. Então – essa lei é a Lei estadual de que estou 

falando – essa lei 2.556 de maio de 1996, é um ponto inicial do sucesso do 
juizado especial no Rio de Janeiro (CAVALIERI FILHO, 2019).  

 

Ao comparar os juizados de pequenas causas com os juizados especiais do estado 

do Rio de Janeiro, Flavio Citro Vieira de Mello, Ana Maria Pereira de Oliveira e Joaquim 

Domingos de Almeida Neto também destacaram esse caminho. Este último registrou que 

a opção “de criar o sistema dos juizados realmente como um sistema autônomo, foi um 

marco, divisor de águas para a Justiça do Brasil inteiro” (2018). Mais adiante 

acrescentou que a autonomia dos juizados especiais no Rio de Janeiro também envolvia 

os servidores, que teriam sido os primeiros a receber treinamento gerencial: 

 

(...) Porque o ponto... um dos pontos... um dos diferenciais do Rio de Janeiro, 
que ao mesmo tempo que a gente criou toda a estrutura para juiz, a gente criou 

estrutura para serventuário. O serventuário de juizado foi o primeiro a ter 

treinamento na Escola de Administração, que era presidida pela 

Desembargadora Leila Mariano. Esse foi um diferencial brutal entre o Rio de 

Janeiro e todos os outros estados (...) (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

O projeto foi aprovado e representou uma proposta ousada para a época, pois já 

previa a criação de 46 juizados especiais cíveis e 46 juizados especiais criminais no 

Estado do Rio de Janeiro, juntamente com os respectivos cargos de juízes, titulares de 

serventia e servidores. Além disso, pela primeira vez falava-se em um “sistema” dos 

juizados especiais, integrado pelos juizados especiais cíveis, pelos juizados especiais 

criminais, pelos juizados adjuntos especiais cíveis, pelos juizados especiais adjuntos 

criminais e pelas turmas recursais cíveis e criminais (art. 2º, Lei nº 2.556/199657). 

 
57 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei nº 2.556, de 21 de maio de 1996. 
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A noção de sistema permitia uma separação conceitual entre os juizados e os 

demais órgãos da Justiça estadual que, como veremos, propiciou um tratamento 

diferenciado pela administração do PJERJ, que acabou se traduzindo em uma relativa 

independência gerencial. Além disso, a existência de um sistema colocava a interpretação 

das normas referentes aos juizados sob uma perspectiva distinta, que privilegiava a 

harmonia interna de seu conjunto, em detrimento de uma adesão cega às normas do 

processo civil. 

Entendemos que muito mais que uma referência a teorias de sistemas abertos já 

bastante sedimentadas na época (e muito menos aos estudos de Luhmann, que também já 

se faziam conhecer em escolas de direito e outras ciências sociais), a projetação dos 

juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro fez uso da ideia de sistema para 

veicular a lógica da diferenciação, que dependia de uma separação conceitual e 

organizacional com os órgãos já existentes. É assim que os juízes que participaram da 

construção dos juizados especiais sempre a utilizaram (v. GAULIA, 2018; MELLO, 

2018; OLIVEIRA, 2018). 

Sergio Cavalieri Filho declarou com entusiasmo: 

 

A discussão era esse projeto passou pelo conselho, foi levado para o Órgão 

Especial, não é? Então esse é o ponto de saída. Porque você veja, logo no artigo 

primeiro fica assim: fica criado no âmbito do poder judiciário o sistema 

estadual de juizados especiais cíveis e criminais. Sistema, não apenas... 

Execução de causas cíveis et cetera e tal. Agora, se parasse aí... Ah... foi criado 

um sistema. Não, um sistema tem que ter uma estrutura, tem que ter uma base. 

Então, artigo 18, principalmente e artigo 20 (...). Diz o artigo 18 (...): ficam 

criados (nós estamos em 96...) ficam criados os cargos de provimento efetivo. 

Então, para ter um sistema você tem que ter órgão, você tem que ter 
serventuário, você tem que ter juiz, você tem que ter tudo. O que isso importa? 

Uma enorme despesa. E aí nós temos que destacar o nome do Governador na 

época. Topou fazer. Houve uma atuação política (...) muito importante porque 

o tribunal não tinha fundo nessa época... não tinha fundo. O tribunal precisava 

de tudo do executivo (...) então se o governador dissesse: - “vcs estão loucos!”, 

acabou. Esse governador merece o nome: Marcelo Alencar (...). Ficam criados 

60 cargos de juízes de direito de entrância especial, sessenta! 32 cargos de juiz 

de direito de entrância do interior, 92 cargos de juiz! Fantástico isso! Depois, 

92 cargos de titular, quer dizer, escrivão! Quer dizer, vamos estruturar esse 

negócio como é: uma Justiça mesmo, não é um apêndice. Depois 184 cargos 

de oficiais de justiça avaliador, 276 cargos de técnico judiciário juramentado, 
184 de auxiliar judiciário... (CAVALIERI FILHO, 2019). 

 

Para não deixar de ilustrar esse ponto, vale transcrever as palavras de Flávio Citro 

Vieira de Mello sobre essa noção de sistema: 

 

Desde o início, uma coisa que provocava a ira dos colegas que não conheciam 

o juizado especial, era exatamente a gente dizer que fazia parte de um sistema 
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próprio. Eu que gostava de processo civil, dizia o seguinte, tinha um artigo 13 

da Lei 9099 que dizia o seguinte, que na hipótese de o juiz entender que aquela 

questão não era da competência do juizado especial, ele extinguia o processo 

e não declinava para quem era competente. Isso em termos de processo civil 

era uma revolução. É ou não é? Por quê em termos de Justiça não faz sentido, 

porque a parte vem procurar a Justiça e você está dizendo pra ela: “não é aqui”, 

mas você não diz aonde é e não encaminha pra onde é, mas isso tinha um 

sentido técnico, isso tinha uma importância técnica que só muitos anos depois, 
né, o sistema que não era dos juizados veio a reconhecer. E como é que ele 

veio a reconhecer? Bombardeando o juizado especial, bombardeando o 

sistema, porque, a partir disso, quer dizer, a partir dessa colocação técnica, o 

juizado, quer dizer, se transformou num sistema próprio aonde tudo girava em 

torno, né, do ambiente do próprio juizado especial. Se eu entro com uma ação 

que não é da competência, eu não mando pro outro, eu extingo e morre aqui. 

Se eu recorro, eu recorro pra turma recursal, que é composta por um juiz de 

primeiro grau, com outros dois juízes de primeiro grau. Qual recurso? Não tem 

recurso pro Superior Tribunal de Justiça que não revê a decisão do juizado 

especial. Só é possível recurso extraordinário se a decisão violar a constituição. 

Nunca, isso não acontece. Então isso fez o sistema hermético, isso gerou um 
sistema (MELLO, 2018). 

 

Assim, a própria utilização do termo sistema para designar o conjunto dos juizados 

especiais e suas regras já era um importante indicador de qual era a representação do 

interlocutor sobre o papel dos juizados especiais cíveis e seu posicionamento 

institucional.  

 

2.2. AS PRIMEIRAS FUNDAÇÕES 

 

Em sequência à aprovação da lei, o Ato Executivo Conjunto TJ/CGJRJ nº 03/1996 

logo determinou o imediato provimento dos cargos de juiz titular dos I, II, III, IV, V, VII, 

VIII, IX, X, XI, XIII, XVII, XVIII, XXII, XXIV e XXV Juizados Especiais Cíveis, “de 

modo a viabilizar sua implementação efetiva”. O mesmo se deu posteriormente com os 

juizados do interior por meio do Ato Executivo Conjunto TJ/CGJRJ nº 04/1996. 

Em um primeiro momento, porém, esse esforço esbarrou em uma resistência dos 

juízes a concorrerem para a titularidade dos juizados, segundo relato do desembargador 

Thiago Ribas Filho. De acordo com as declarações que prestou ao Programa de História 

Oral do Poder Judiciário do CCMJ - Centro Cultural do Poder Judiciário (doravante 

denominado também PHOPJ), essa resistência se devia a um receio inicial dos juízes de 

que se fossem removidos para os juizados especiais cíveis, não seriam conhecidos pelos 

desembargadores – responsáveis por suas eventuais promoções – pois suas sentenças não 

seriam levadas à apreciação do Tribunal de Justiça e, sim, às turmas recursais, formadas 

por outros juízes como eles. 
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Na sua entrevista para o referido Programa, Cristina Tereza Gaulia descreveu a 

impressão dos juízes na época: havia uma “desconfiança ao novo”, natural dos juízes e o 

mesmo se deu em relação aos juizados. Para ela, porém, que disse buscar no exercício de 

uma função pública a oportunidade de unir a experiência e a intenção de fazer algo para 

transformar a sociedade58, o juizado especial cível se apresentava como uma libertação 

(“uma Lei Áurea”). Cristina Gaulia já havia se promovido e respondia pela 2ª Vara de 

Família Regional de Bangu (e era juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça), quando 

as vagas para os juizados foram abertas para remoção. Porém, ninguém mais além dela 

concorreu e assim conseguiu por “um golpe de sorte” – como disse – ser removida por 

merecimento para o I Juizado Especial Cível, ali iniciando suas atividades a partir de 

17.09.1996, conforme relatório de movimentações dos magistrados59. O I Juizado 

Especial Cível fora instalado e funcionou inicialmente no mesmo prédio do Centro 

Acadêmico Cândido de Oliveira da Faculdade de Direito da UFRJ - CACO, no mesmo 

lugar de onde Cristina Gaulia saíra bacharel. 

Sérgio Cavalieri Filho também tratou dessa resistência: 

 

(...), houve muita resistência até do próprio Judiciário (...). Resistência do 

Judiciário aos juizados especiais. Primeiro lugar, esse preconceito. Você 

passou por isso, você deve ter sentido, não é? E tal e tal tal... que o juiz do 

juizado especial não sabia direito (...). Então por isso precisamos valorizar o 

juiz do juizado especial. Segundo o juiz de direito não queria ser um juiz dos 

juizados especiais.  – “Ah... minha sentença não vai ser revisa e só achava que 
ia ser revista... concorrer pra desembargador quando? Aí meu amigo, na época 

da estatística implantamos a estatística. E pra concorrer tem que ser isso.  

Relatório gerencial (...) ajudou nisso. Vai concorrer pra desembargador... não 

há dúvida. Produtividade dele? Tá aqui. Taí quantos processos, quantas ações, 

monstruosidade em face do juiz e lá tem todos os tipos de causa nos juizados 

especiais cíveis. Tem tudo, tudo (...). Então teve que romper essa... Você 

precisava da redenção. Para você ter uma ideia, Ronald. No início quantas 

varas criminais aqui? Acho que tinha 20 varas criminais, 20 varas criminais e 

no início então colocaram os juizados criminais como adjuntos. Vara criminal 

com juizado criminal. Isso funcionou até mesmo durante algum tempo aí. Foi 

quando a gente começou com estatística e informatização. Fizemos 

estatísticas...milhares(!), milhares de processos de juizados especiais 
prescritos! O Juiz criminal, nada! Dali pra lá... Aí você via o número e ações 

da vara criminal: estatística. Não se administra sem relatório gerencial. E ação 

criminal, 40 ações por mês, 50... Aí fizemos um projeto. Thiago bancou isso, 

Thiago bancou isso no Órgão Especial, depois disso fizemos a outra lei 

permitindo transformar, transformar 10 varas criminais em 10 juizados 

especiais criminais, deixando aqueles que já estavam previstos de fora, 

porque? Para redistribuir trabalho. Não justificava uma vara criminal... E 

escolhemos quais? As que tinham mais processos de juizados especiais 

parados. Claro. Nós vamos transformar isso ai em juizados criminais, e 

redistribuir os processos criminais para outras varas. Meu amigo, foi um pau... 

 
58 GAULIA, 2018. 
59 TJERJ/DEMOV, 2018. 
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Eu me lembro que estava no órgão, chegou a empatar e quem desempatou foi 

o Thiago. Muita pressão. Como, cara? Isso é estatística! Aí, não vou dizer o 

nome... Esses 10 juízes que iam ter as varas transformadas em criminais e aí 

achamos que não alterava a titularidade. Mudando a competência não... não é 

nada. Aí fizeram uma reunião com o Thiago. O Thiago chamou a gente. Com 

isso com aquilo. Não vou dizer o nome, mas eu me lembro, um determinado 

magistrado (pra não dizer se é masculino ou feminino), tomou a palavra (tinha 

muito acesso a imprensa): - “Olha aqui e não sei quê e o quê... vou pra 
imprensa...”. Estava quietinho até então assistindo. – “Vou pra imprensa, vou 

fazer...”. Ótimo: a imprensa vai ficar sabendo que na sua vara tem tantos 

processos prescritos em que não foi dada a sentença. Nós estamos querendo 

esconder isso aqui. É o maior exemplo que a tua vara é a que tem o maior 

número de processos parados.... Acabou. Pediu aposentadoria logo depois 

(CAVALIERI FILHO, 2019). 

 

Essa resistência (ou desconfiança) a se colocarem à frente de um juizado especial 

não impedia que alguns juízes se destacassem na construção desses órgãos no estado do 

Rio de Janeiro. Além de Cristina Tereza Gaulia, atualmente desembargadora e Luís Felipe 

Salomão, atualmente ministro do Superior Tribunal de Justiça, o juiz Luiz Fux, 

atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal, participou ativamente desse esforço 

na transição dos juizados de pequenas causas para os juizados especiais. Quando exerceu 

a função de juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, primeiro junto ao 

desembargador Paulo Roberto de Azevedo Freitas, em 1995, e depois junto ao 

desembargador Ellis Ermydio Figueira, a partir de 1996, Fux foi responsável pela 

supervisão dos juizados especiais e elaborou um fluxo de procedimentos que deveria ser 

observado pelos juízes em atuação nos juizados. A ideia era incentivar a adoção de 

práticas que prestigiassem os princípios da Lei nº 9.099/95, evitando que se reproduzisse 

nos novos órgãos procedimentos adotados nas varas cíveis. Esses fluxos foram adotados 

por meio do Ato SN1/1997 – CGJ, de 6 de janeiro de 1997 e nas suas razões podia-se ler 

os argumentos de Fux: 

 

(...) a Lei dos Juizados Especiais inspirou‐se nos princípios da oralidade e da 

simplicidade, bem como instituiu a compressão procedimental como 

instrumento viabilizador da ideologia dessa novel Justiça. A apresentação dos 

fluxogramas ora elaborados visa exatamente alcançar os objetivos legais e 

uniformizar de forma padronizada o procedimento adotado em todos os 

Juizados Cíveis de nosso Estado. É desígnio maior da Corregedoria que "numa 
só audiência" as causas que tramitam pelos mesmos sejam compostas através 

de conciliação ou de decisão jurisdicional. A atual praxe de designação de duas 

audiências, uma de conciliação e outra de instrução, tem dado ensejo a uma 

indesejável “ordinarização" do rito dos Juizados, mercê de infirmar os 

princípios acima evidenciados e prestigiados pela letra e pelo espírito da Lei 

9099/95 (TJERJ/CGJ, 1997). 
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Além de Fux, o desembargador Sergio Cavalieri Filho, a quem Cristina Gaulia se 

referiu como uma “estrela em ascensão” na época, também contribuía com seu importante 

apoio nos primeiros passos dos juizados especiais. Cavalieri Filho, que fora Presidente 

do Tribunal de Alçada Cível entre 1993 e 1994, ocupava, por ocasião da construção dos 

juizados especiais, a coordenação dos serviços de informática do PJERJ e foi integrante 

da primeira composição da comissão estadual dos juizados especiais cíveis e criminais, 

juntamente com Luiz Fux e Thiago Ribas Filho. Na sua presidência do Tribunal de 

Justiça, entre fevereiro de 2005 e fevereiro de 2007, Cavalieri seria um grande 

incentivador dos Juizados Especiais, dedicando-se a obter instalações físicas mais 

adequadas para eles e provendo-os de toda estrutura necessária para que pudessem lidar 

com a crescente demanda que absorviam. Foi sob seu comando que o PJERJ criou a 

função dos juízes leigos nos juizados especiais cíveis, sobre o que nos dedicaremos mais 

adiante.  

De todo modo, desde a fase inicial, o PJERJ parecia realmente disposto a investir 

nos juizados especiais, especialmente durante a presidência de Thiago Ribas Filho, com 

Ellis Hermydio Figueira na Corregedoria-Geral da Justiça. 

Esse pioneirismo da administração de Ribas Filho no processo de construção dos 

juizados especiais foi destacado por todos os juízes que prestaram depoimento ao 

Programa de História Oral do Poder Judiciário (ALMEIDA NETO, 2018; CITRO, 2018; 

GAULIA, 2018; OLIVEIRA, 2018). Sérgio Cavalieri Filho, por exemplo, ao abrir o 1º 

Painel do I Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Adjuntos Cíveis do Interior 

em junho de 1998, ressaltou o caráter “participativo” da presidência de Thiago Ribas 

Filho, que abriu espaço para a colaboração de juízes e desembargadores em uma gestão 

que privilegiou os juizados especiais. 

Um exemplo da atenção dedicada aos novos órgãos pode ser visto na promessa 

(nem sempre cumprida) de uma lotação mínima de servidores para cada juizado especial 

cível, formalizada pelo Provimento CGJRJ nº 34/1997: 1 titular (função exercida pelo 

antigo escrivão), 2 oficiais de justiça avaliadores, 3 técnicos judiciários, 2 auxiliares 

judiciários e 2 auxiliares de cartório. A previsão mostrava pelo menos uma preocupação 

com o funcionamento efetivo dos juizados. Essa disposição traduzia-se na redação dos 

“considerandos”60 dos atos do PJERJ na época, como o que se via, por exemplo, na 

Resolução nº 03/1997 do Conselho da Magistratura ao regular o funcionamento das 

 
60 Exposição de motivos que acompanha alguns atos administrativos 
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Turmas Recursais: “CONSIDERANDO que o cumprimento da Lei 9.099/95 não deve ser 

obstado pela insuficiência de estrutura material para a instalação definitiva das Turmas 

Recursais Cíveis e Criminais”61. A mesma redação fora utilizada na motivação do Ato 

Executivo Conjunto TJ/CGJRJ nº 03/1996 para instalar os juizados da capital de modo a 

atender as divisões administrativas com a estrutura existente. 

Para Cristina Tereza Gaulia, houve “momentos em que em que a hierarquia do 

tribunal era muito progressista, gostava da ideia do novo e se empenhou em implementar 

o novo” (GAULIA, 2018). 

Sergio Cavalieri Filho o confirma ao declarar, no VII Encontro de Juízes de 

Juizados Especiais Cíveis e de Turmas Recursais, que foi na administração de Thiago 

Ribas Filho em 1997-1999 que se despertou “o amor e o cuidado” com os juizados 

especiais cíveis e que foi Ribas que deu prioridade a eles dando atenção à instalação de 

novos juizados, o provimento de cargos com juízes com dedicação exclusiva etc62.  

Em outra ocasião, ele o reafirmou ao expressar sua opinião sobre o estado dos 

juizados especiais cíveis antes da gestão de Thiago Ribas Filho, que era “problemática”. 

Contou que na capital havia apenas 4 juizados espalhados. Um deles no porão do prédio 

do antigo Tribunal do Júri, que recebia cerca de mil processos novos por mês e não dava 

conta deles, porque não tinha juiz titular e o escrivão era o “pior do fórum”; outro ficava 

no endereço do PROCON, recebendo cerca de quinhentos processos novos por mês; e os 

outros dois em universidades, um na UFRJ e outro na Estácio de Sá, recebendo cerca de 

40 e 30 processos novos por mês, respectivamente63. 

Na verdade, o próprio Cavalieri foi um dos maiores atores da dedicação do PJERJ 

aos juizados especiais. Como vimos, foi um dos primeiros integrantes da comissão dos 

juizados especiais junto com Thiago Ribas Filho e Luiz Fux, mas, ao contrário deste 

último, continuou ainda por muitos anos envolvido com a gestão dos juizados, 

participando de vários encontros de juízes e acompanhando o trabalho realizado por eles, 

seja como coordenador dos serviços de informática, seja como Diretor-Geral da Escola 

da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ entre os anos de 2001 a 2005. Esse 

 
61 TJERJ/CM, 1997. 
62 JUIZADOS Especiais e os Juízes Leigos. Palestra de Abertura. Palestrante: Sérgio Cavalieri Filho, VII 

ENCONTRO DE JUÍZES DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E TURMAS RECURSAIS CÍVEIS, 

Angra dos Reis, 15 a 17 de julho de 2005, 5 DVD. 
63 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Visão Panorâmica dos Juizados Especiais. ENCONTRO DE JUÍZES 

DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E TURMAS RECURSAIS CÍVEIS, 2, Conservatória, 2000, 24 a 26 

de novembro, 5 DVD. 
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protagonismo se confirmou no período em que ele mesmo exerceu a presidência do 

TJERJ.  

Uma de suas preocupações foi a de valorizar o juiz do juizado especial: 

 

Então nós tivemos que trabalhar em duas áreas. Primeira: mudar a mentalidade 

tanto quanto possível do Tribunal, do Tribunal. Não só do Órgão Especial – se 

não barrava tudo – da gestão existente e dos demais desembargadores, porque 

eles estavam julgando e tinham que entender o juiz do juizado especial. E 

formar uma mentalidade dos juízes, formar mentalidade dos juízes, de que eles 

eram importantes, de que essa era uma nova Justiça e que isso era ser da maior 

relevância e que deles dependia o sucesso disso ai. Então, daí fizemos 
realmente os encontros por área, por setores, desembargadores e insistindo... E 

agora tínhamos que mostrar aos juízes o empenho da administração e mostrar 

os juízes o empenho da administração. Primeiro, instalação adequada, 

informatização, tudo o que era possível fazer. E dois: prestigiá-los. Prestigia-

los como? O trabalho deles tem que ser mostrado, o trabalho dele tem que se 

relevante, tem que ser divulgado. E outra: eles têm que ser reputados juízes de 

primeira qualidade. Por isso valorizamos... Foi uma luta... (CAVALIERI 

FILHO, 2019). 

 

A grande atenção dada aos juizados especiais cíveis pela administração do PJERJ 

e por suas figuras mais ilustres, pode ter contribuído para quebrar a resistência dos juízes 

ao novo órgão, convencendo-os de que não seriam desprezados pelos desembargadores.  

O apoio da administração do PJERJ foi destacado em todos os depoimentos dos 

juízes que entrevistamos. 

Nas palavras de Flávio Citro Vieira de Mello, o investimento feito pela 

administração foi “fundamental” para quebrar as resistências, pois “havia um 

reconhecimento de que aquela sua atividade era importante para o sistema de Justiça, o 

que nós não tínhamos antes no sistema dos juizados de pequenas causas” (2018). 

Conforme o depoimento de Ana Maria Pereira de Oliveira, as resistências viriam 

a ser quebradas posteriormente: 

 

Ao longo do tempo isso mudou completamente, né, porque eu acho que as 

pessoas que se dedicaram ao juizado na época – e aí eu cito sempre e a gente 

nunca pode deixar de citar -- Cristina Gaulia que é uma pessoa que foi uma 

vanguardista e que a ela se seguiram outros.... Flávio Citro e tantos outros, 

Eduardo Oberg (...) pessoas que entraram e que vieram com outra visão, mas 
que também ingressaram e não se impressionaram com essas questões que já 

eram mencionadas nessa época. O Luís Felipe Salomão que era um líder nessa 

questão, o Murilo Kieling, que foi juiz do Juizado do Consumidor, o Marcos 

Quaresma que ficou no Juizado do Consumidor também na época. Então, 

assim, pessoas que valorizavam o sistema e que fizeram com que essa imagem 

fosse sendo desfeita porque na verdade o juizado acabou atraindo a atenção 

das pessoas, né, exatamente porque era diferente (...) e na turma recursal 

atuaram muitos que hoje são desembargadores e que teve um efeito assim 

muito interessante... (2018). 
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Com essa atenção da comissão e da administração do PJERJ, abriu-se caminho 

para o despertar de uma expectativa de adequação dos juizados ao campo judiciário, 

contribuindo para formar um processo de legitimação. 

Assim, depois de Cristina Gaulia, os demais juizados especiais cíveis da capital 

viriam a ser logo preenchidos, passando a funcionar com juízes que se removiam de juízos 

de mesma entrância ou eram promovidos.  

Para cumprir a promessa da facilitação do acesso à Justiça, a Lei nº 2.556/1996 

havia optado por criar, na comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, tantos juizados 

quantos fossem as regiões administrativas da cidade, uma divisão administrativa da 

prefeitura municipal64. O Tribunal de Justiça aproveitava, desse modo, a experiência do 

Município na repartição dos serviços entre a população.   

Cavalieri Filho lembrou que “os primeiros juizados nós fomos instalando onde 

podia, instalamos os juizados em região administrativa, instalamos juizados em colégios, 

estacionamento de shopping e fomos instalando onde tinha...” (2019). 

A conjugação da opção clara da administração de prestigiar os novos órgãos e a 

possibilidade de movimentação na carreira permitiu o preenchimento dos cargos de juiz 

titular por todos os juizados criados na comarca da capital do estado e no interior. 

A alocação da sede dos juizados especiais nos prédios onde funcionavam os 

demais órgãos da Justiça comum (nos prédios a que se chama fóruns – Fórum Central, 

situado na Rua Dom Manoel, no Centro, e fóruns regionais) pode ter contribuído também 

para afastar a impressão de que seriam juízos de menor categoria. Já em 1998, os juizados 

da área central do Rio de Janeiro se encontravam sediados no Fórum Central, em 

instalações que nada deviam àquelas das demais varas ali sediadas. Eram, além do I 

Juizado Especial Cível, de titularidade de Cristina Tereza Gaulia, o II, o III e o VII 

juizados especiais cíveis, cujos primeiros titulares foram respectivamente os juízes 

Claudio Braga Dell’Orto, Leandro Ribeiro da Silva e Marcia Perrini Bodart. Claudio se 

removeu posteriormente e a juíza Leila dos Santos Lopes assumiu seu lugar. Leandro logo 

se aposentou, dando lugar à juíza Ana Cristina Dib. O mesmo ocorreu com o VII Juizado 

Especial Cível, tendo o juiz Horácio Ribeiro dos Santos Neto assumido após a remoção 

de Marcia Bodart. Cristina Gaulia foi a que permaneceu mais tempo como titular, só 

deixando o I Juizado Especial Cível em 30.10.2006, quando tomou posse como 

desembargadora. Em seu lugar, assumiu o juiz Paulo Mello Feijó. Todas essas sucessões 

 
64 Como as regiões administrativas do Rio de Janeiro eram ordenadas em algarismos romanos, até hoje os 

juizados especiais da capital do estado são denominados com o uso desses algarismos. 
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foram imediatas (descontado o tempo necessário para as formalidades de vacância, 

publicação do edital de promoção ou remoção, apuração do merecimento ou antiguidade 

pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, nomeação e posse), o mesmo ocorrendo com 

outros juizados da capital e do interior, mostrando que um eventual desprestígio dos 

juizados especiais pode ter ficado para trás, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. 

O movimento de transferência dos juizados cíveis para os fóruns foi um 

movimento contrário à concepção original dos juizados de pequenas causas e dos 

primeiros juizados especiais cíveis de espalhá-los pela capital e pelo interior. Como bem 

lembrou Cristina Gaulia em sua entrevista, o I Juizado Especial Cível da capital teve sua 

sede fixada originalmente no prédio da faculdade de direito. O juizado de pequenas causas 

e do consumidor, instalado em 1992 e depois sucedido pelo VII Juizado Especial, 

funcionava na rua Buenos Aires e havia juizados funcionando na Barra da Tijuca, antes 

de ali haver um fórum regional e outro em pleno morro do Pavão/Pavãozinho. Alguns 

desses juizados foram visitados por Maria Celina D’Araújo em seu trabalho já citado 

sobre os juizados de pequenas causas, de 1988 (D’ARAÚJO, 1988). 

Os juízes ouvidos no PHOPJ relutaram em reconhecer a existência de uma 

estratégia pensada pela comissão ou pela administração do PJERJ, mas, segundo Gaulia, 

se havia uma estratégia, ela envolveu a multiplicação dos juizados, que caracterizou o 

trabalho institucional no estado do Rio de Janeiro: 

 

Eu acho que a primeira estratégia, foi efetivamente multiplicar os Juizados, 

porque a gente percebia quando íamos aos encontros do FONAJE e, o 

Desembargador Thiago Ribas era um personagem extremamente relevante nos 

FONAJES, nessas reuniões do FONAJE que era o Fórum dos Juizados 

Especiais, a gente percebia que os outros estados da federação não achavam 

que era obrigação dos tribunais criar o sistema de juizados. Então, ao contrário 
de alguns estados que não queriam, que entendiam que não, “nós não temos 

que criar nada. Não, vamos botar sim o juiz da vara cível para acumular as 

causas de juizado”, o que era realmente o pior dos mundos. Então, me pareceu 

que o Desembargador Thiago, nessa luta por implementar a política dos 

Juizados Especiais, ele chegava com verdadeiro orgulho nos FONAJES que 

aconteciam a cada 6 meses e ainda acontecem hoje a cada semestre, e dizia: 

“abrimos mais os juizados”. Então, nesse primeiro momento, eu acho que 

havia a estratégia de multiplicar os juizados e principalmente não se deixar 

amedrontar para fins de não amesquinhar o sistema, quando o Tribunal dizia 

assim: “não tenho sala”. “Ah, não tem sala, então vamos alugar um espaço, de 

repente na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. 
(...) 

“Vamos alugar”. Ou seja, isso foi uma modificação gerencial administrativa do 

Tribunal, que antes também não acontecia. Antes, tudo acontecia dentro do 

prédio do fórum, no máximo, o prédio do fórum regional ou o prédio do fórum 

da comarca do interior. Mas na verdade, nada acontecia fora dos tribunais. 

Então, essa política de multiplicar os contextos geográficos me pareceu que foi 

muito importante, e era realmente com orgulho que o Desembargador Thiago 
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dizia isso: “criamos mais 2 juizados”. Aí, alguém de lá do Ceará diria assim: 

“eu ainda sou o único juiz de juizado, e só atendo na capital”. Ou seja, o interior 

todo desprotegido (GAULIA, 2018). 

 

Para Cavalieri Filho as instalações dos juizados em locais precários e muitas vezes 

improvisados também contribuía para a resistência dos juízes aos juizados (2019). Assim, 

a decisão de trazer os juizados para os prédios dos fóruns ajudou a mitigar a impressão 

de que seriam órgãos de menor importância do poder judiciário, mas pode ter servido 

também para aproximá-lo dos demais órgãos já existentes, no que se refere aos seus 

clientes, aos seus juízes e às suas práticas. 

Esse movimento pode ser visto como uma adequação a pressões institucionais que 

se orientavam por ‘status’ e reconhecimento profissional, mas que também podem ter 

despertado ou se conjugado a forças isomórficas. 

A intenção do PJERJ em providenciar desde logo o funcionamento dos juizados 

especiais importava em assegurar também o julgamento dos recursos oriundos das 

decisões nos juizados cíveis e criminais. Dessa forma, pelo Ato Executivo Conjunto 

TJ/CGJRJ nº 05/1996, criaram-se as turmas recursais, integradas por juízes sem 

dedicação exclusiva, isto é, juízes que atuavam em outras varas. 

Em entrevista ao Programa de História Oral do Poder Judiciário, Thiago Ribas 

Filho lembrou que esses juízes não eram gratificados pela função e compunham as turmas 

pela oportunidade de prestar esse serviço65. Isso também foi confirmado por Joaquim 

Domingos de Almeida Neto em sua entrevista: 

 
Na indicação da Turma Recursal, o sistema de livre escolha, deu certo 

enquanto você tem na comissão pessoas que entendem o juizado. Se eu tiver 

na comissão, um desembargador que nunca teve afinidade com o sistema ou 

que desconhece o sistema ou que despreza esses princípios, você pode ter uma 

escolha equivocada. E a gente também tinha uma facilidade muito grande na 

época, você não tinha nenhuma vantagem pecuniária por estar na turma 
recursal (...) era um trabalho a mais, o que se fazia de graça, voluntariamente 

para o Tribunal e, que se fazia na base da amizade pelos desembargadores que 

nos chamavam. Isso acontecia muito no sistema do juizado que, até 

Desembargador Thiago ligava para dizer: “olha, eu preciso que vá para a 

Turma Recursal, você é meu amigo, vai para lá” (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

 

Para detalhar a complexidade desse critério de composição, descrevemos a seguir 

a formação das turmas. Na comarca da capital foram criadas 9 turmas recursais, sendo 

que a 1ª Turma Recursal Cível era formada pelos juízes em exercício nas 1ª, 2ª e 3ª Varas 

 
65 RIBAS FILHO, 2018. 
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de Órfãos e Sucessões, com suplência dos juízes das 4ª, 5ª e 6ª Varas de Órfãos e 

Sucessões; a 2ª Turma Recursal Cível pelos juízes em exercício nas 4ª, 5ª e 6ª Varas de 

Órfãos e Sucessões, com suplência dos juízes das 7ª, 8ª e 9ª Varas de Órfãos e Sucessões; 

a 3ª Turma Recursal Cível pelos juízes em exercício nas7ª, 8ª e 9ª Varas de Órfãos e 

Sucessões, com suplência dos juízes das 10ª, 11ª e 12ª Varas de Órfãos e Sucessões; a 4ª 

Turma Recursal Cível pelos juízes em exercício nas 10ª, 11ª e 12ª Varas de Órfãos e 

Sucessões, com suplência dos juízes das 1ª, 2ª e 3ª Varas de Falências e Concordatas; a 5ª 

Turma Recursal Cível pelos juízes em exercício nas 1ª, 2ª e 3ª Varas de Falências e 

Concordatas, com suplência dos juízes das 4ª, 5ª e 6ª Varas de Falências e Concordatas; a 

6ª Turma Recursal Cível pelos juízes em exercício nas 4ª, 5ª e 6ª Varas de Falências e 

Concordatas, com suplência dos juízes das 7ª e 8ª Varas de Falências e Concordatas e 

Vara de Registros Públicos; a 7ª Turma Recursal Cível pelos juízes em exercício nas 7ª e 

8ª Varas de Falências e Concordatas e Vara de Registros Públicos, com suplência dos 

juízes das 1ª, 2ª e 3ª Varas de Órfãos e Sucessões; a 8ª Turma Recursal Cível pelos juízes 

das 1ª e 2ª Varas Cíveis e Vara de Família de Madureira, com suplência dos juízes das 1ª 

e 2ª Varas Cíveis e Vara de Família de Jacarepaguá; a 9ª Turma Recursal Cível pelos juízes 

das 1ª e 2ª Varas Cíveis e Vara de Família de Campo Grande, com suplência das 1ª e 2ª 

Varas Cíveis e Vara de Família de Santa Cruz. As 8ª e 9ª turmas eram dedicadas aos 

recursos dos XI e XXII Juizados Especiais Cíveis e XVIII e XXIV Juizados Especiais 

Cíveis, respectivamente e as demais aos recursos de todos os outros juizados da capital66. 

Nessa configuração, as decisões dos juízes dos juizados ficavam sujeitas à revisão 

de juízes sem qualquer relação com os novos órgãos e que provavelmente não 

compartilhavam com eles as mesmas representações sobre o seu papel, talvez buscando 

em outras medidas a legitimidade do poder judiciário. 

Essa foi a primeira feição das turmas recursais na era dos juizados especiais, uma 

feição inspirada na solução que fora encontrada para o julgamento dos recursos dos 

juizados de pequenas causas (Resolução nº 07/1986 – OE). A configuração das turmas 

passaria por grandes transformações à medida que o sistema dos juizados se consolidava 

e formava juízes com experiência no novo procedimento. 

Essa constante adaptação das turmas se mostraria necessária diante do constante 

aumento do número de recursos dos juizados cíveis e da inconveniência do acúmulo de 

funções pelos juízes e da pulverização das decisões. 

 
66 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PODER JUDICIÁRIO. Tribunal de Justiça/ Corregedoria Geral de 

Justiça. Ato Executivo Conjunto nº 5, de 1996. 
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A primeira correção de rumos se deu em 1999 por meio da Resolução nº 06/1999 

– CM, de 4 de maio, quando se decidiu concentrar as turmas recursais em 3 grandes 

centros do estado: na capital, em Campos dos Goitacazes e em Volta Redonda. Extrai-se 

de seus “considerandos” as razões dessa concentração: 

 

CONSIDERANDO a inconveniência de acumulação de funções pelos Juízes 

de Direito, posto ensejar prejuízo do exercício de suas normais e 

diversificantes atividades jurisdicionais; CONSIDERANDO a existência 

deficitária de vaga, atualmente, na carreira da Magistratura, a exigir 

acumulação, nisso determinando a racionalização dos trabalhos para sua maior 

eficiência; CONSIDERANDO a pletora de Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, coevamente, convergindo para problemas complexos com a 

designação de muitos Magistrados para nelas funcionar, inobstante o 

insignificante número de processos a serem examinados e julgados, tal em 

confronto com a massa de ações existentes, o que se encerra como trânsito em 
julgado da decisão de primeiro grau; CONSIDERANDO ser de todo plausível 

a condução dos jurisdicionados à paz social, o que se perfaz pela concentração 

de um menor número de órgãos julgadores dos recursos, mandados de 

segurança e "habeas corpus", este relativos à competência dos Juizados 

Especiais, a par de obstar maior discrepância jurisprudencial67. 

 

Vemos que, dentre elas, não se encontra a intenção de restringir o campo dos 

juizados a juízes que compartilhavam a mesma medida de legitimação, o que mostra que, 

por mais uma vez, que não há relação necessária entre projeto e resultado. 

Já no ano de 2000, segundo as estatísticas dos meses de julho a novembro, as 

turmas recursais da capital passaram a receber a média de 882 recursos por mês68. 

Posteriormente, as turmas viriam a ser novamente centralizadas, passando a 

funcionar unicamente na comarca da Capital (Atos SN 11/2000, 12/2000, 14/2000, 

20/2000 e 21/200069). 

As turmas recursais foram uma das grandes novidades das leis dos juizados. Em 

lugar de serem julgados por um tribunal composto de desembargadores (com todos os 

inconvenientes e custos daí decorrentes), os recursos das sentenças proferidas nos 

juizados poderiam ser julgados por turmas de três juízes de mesma hierarquia 

jurisdicional que o prolator da sentença. O julgamento ocorreria sem as formalidades 

próprias dos tribunais, o que agilizaria todo o processo de revisão da decisão recorrida. 

 
67 TJERJ/CM, 1999. 
68 Atos SN 11/2000, 12/2000, 14/2000, 20/2000 e 21/2000. 
69 TJERJ/CGJ, 2000a; TJERJ/CGJ, 2000b; TJERJ/CGJ, 2000c; TJERJ/CGJ, 2000d; TJERJ/CGJ, 2000e. 
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Todos os tribunais e órgãos de revisão de decisões cumprem sempre uma função 

de uniformização dos entendimentos judiciais e não poderia ser diferente com as turmas 

recursais. Na fase de construção dos juizados, porém, essa função ganhava ainda maior 

relevância. As decisões das turmas, mesmo não sendo vinculantes para os juízes dos 

juizados, contribuiriam para legitimar ou condenar as práticas adotadas nos diversos 

juizados do estado. 

Neste ponto, após descrevermos as opções que se apresentaram à projetação dos 

juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro, já é possível identificar os principais 

fatores que contribuiriam para concluir pela maior ou menor adesão dos juizados 

especiais cíveis à pauta diferencial. 

Na fase inicial da formação dos juizados especiais cíveis, as forças institucionais 

poderiam ser identificadas na orientação por maior ou menor relevância dos fatores 

indicados na Tabela 1. 

 

TABELA 1 

ORIENTAÇÃO DAS FORÇAS INSTITUCIONAIS SEGUNDO A MAIOR OU 

MENOR RELEVÂNCIA DE FATORES DIFERENCIAIS 

FATORES DIFERENCIAIS PROJETAÇÃO 

Órgãos Autônomos ↑ 

Juízes do sistema  ↑ 

Autonomia (relativa) operacional e administrativa ↑ 

Partes sem advogado ↑ 

Presença pessoal ↑ 

Audiência com o Juiz ↑ 

Oralidade ↑ 

Informalidade ↑ 

Ênfase na conciliação ↑ 

Recursos julgados por turmas de juízes especializados ↑ 
Legenda: ↑ maior relevância; ↓ menor relevância; → relevância semelhante. 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

 

Muitos desses fatores foram destacados por Cavalieri Filho em trecho de seu 

depoimento que já transcrevemos neste capítulo. Eles coincidem com a ideia de 

“sistema”, que ele assim descreveu:  

 

Por esse conjunto, essa estrutura que foi prevista nessa lei [Lei nº 2.556/1996]. 

Essa lei diz bem o que é um sistema. Um sistema que não é o sistema comum 

do judiciário. E essa posição ficou muito clara com Kazuo Watanabe, que era 
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um processualista! Ele começou a dizer: - “o formalismo não tem nada a ver 

com o juizado especial” e que então um sistema importa estrutura, importa 

aparelhamento e importa pessoas humanas. É o que Recasens-Siches diz: a 

influência da atuação dos instrumentos humanos na realização da ordem 

jurídica. Não só [juízes] dedicados, mas aquela época em que juiz trabalhava 

no cível e fazia uma boquinha lá não dava certo (...). Tem que ser separado (...) 

Só vai para a turma recursal juiz de juizado especial, com a cabeça daquilo. 

Por que não vem lá o juiz do cível cheio de .. julgar o que o juiz do juizado fez. 
Vai chegar cheio de formalismo e lá não tem esse formalismo. É um sistema. 

Sistema é isso, fechado (CAVALIERI FILHO, 2019). 

 

Aí vemos as principais características da diferenciação dos juizados especiais 

cíveis na visão dos juízes do estado do Rio de Janeiro. 

Veremos que esses fatores também coincidem com as características valorizadas 

pelos autores que estudaram os juizados especiais e suas origens (Capítulo 5). 

   

2.3. OS ENCONTROS DE JUÍZES E OS ENUNCIADOS DE ENTENDIMENTOS 

DOMINANTES 

 

Foi possivelmente em razão da importância das turmas recursais como 

instrumentos de uniformização de entendimentos que os primeiros enunciados sobre os 

juizados após a edição da Lei nº 2.556/96 foram elaborados a partir de proposições dos 

juízes que ali atuavam. A reunião desses juízes foi realizada em 18.08.1997 e dispôs sobre 

temas atinentes ao trabalho nas turmas recursais, como o juízo de admissibilidade70 dos 

recursos em geral, a inadmissibilidade do recurso de agravo71 e o imediato 

reconhecimento da deserção72 dos recursos em caso de recolhimento incompleto do 

preparo73. 

A se julgar pela longevidade desses entendimentos (que até hoje são respeitados 

pela maioria dos juízes dos juizados e das turmas recursais), foi uma decisão acertada. 

Independentemente disso, tais entendimentos reforçaram a celeridade e a informalidade 

exigidas pelo legislador da Lei nº 9.099/95. 

Admitir o recurso de agravo contra decisões no curso do processo dos juizados 

colocaria em xeque um aspecto considerado essencial para a garantia de sua rapidez (e, 

 
70 Juízo de admissibilidade é a operação judicial que aprecia os requisitos para receber ou não o recurso, 

decidindo-se se poderá ou não ser julgado pelo órgão recursal. 
71 O agravo (ou agravo de instrumento) é um recurso contra decisões não definitivas (decisões proferidas 

no decorrer do curso processual que não envolvem a sua conclusão final. 
72 Chama-se “deserção” o estado do recurso não recebido por não estar acompanhado da comprovação do 

pagamento integral das despesas processuais respectivas. 
73 Preparo é o pagamento das despesas que deve acompanhar o recurso. 
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portanto, eficácia): a concentração dos atos das partes e do juiz. Uma vez aberta a porta 

para o agravo de qualquer decisão não terminativa (por exemplo: rejeição de 

litisconsórcio, indeferimento de adiamentos requeridos, decisões sobre provas a serem 

trazidas em audiência etc.), partes mal-intencionadas poderiam atravancar o andamento 

do processo agravando de tais decisões e forçando desvios do curso célere do processo. 

De outro lado, sancionar o incorreto preparo do recurso com a imediata decretação 

da deserção prestigiava a celeridade e impedia uma prática que é um tanto comum no 

processo civil: o proposital recolhimento a menor do preparo para ensejar decisão 

determinando a complementação para postergar a remessa do recurso para o órgão 

competente. 

Os enunciados, verbetes que traduzem o entendimento dominante de um órgão 

judicial sobre os temas jurídicos submetidos à sua apreciação, são comumente utilizados 

pelos tribunais para orientar os juízes ou outros tribunais quanto a esses temas e facilitar 

e agilizar o julgamento de demandas a eles referentes, contribuindo para a uniformização 

da jurisprudência. Ao julgar uma demanda envolvendo o tema sumulado, o juiz pode 

simplesmente citar o enunciado da súmula ao qual o tema se submete, bastando justificar 

a sua adequação ao caso. Dispensa-se, portanto, uma fundamentação pormenorizada do 

tema, pois este já foi debatido e apreciado pelo tribunal, cujo entendimento foi 

consolidado. 

Os enunciados dos tribunais são tradicionalmente registrados em uma súmula e 

numerados de acordo com a ordem desse registro. Como exemplo, na data da redação 

destas linhas, o Supremo Tribunal Federal tinha em sua súmula 736 enunciados, bem 

como mais 56 enunciados em sua súmula vinculante. O Superior Tribunal de Justiça, por 

sua vez, registrou até a data da elaboração deste capítulo 609 enunciados74. 

Na história dos juizados especiais cíveis do estado do Rio de Janeiro, os primeiros 

enunciados serviram menos para uniformizar a jurisprudência (ainda bastante incipiente) 

do que para orientar os juízes sobre as feições e as possibilidades dos órgãos recém-

criados, destacando sua diferenciação dos juízos comuns. Essa era uma preocupação que 

representava o estímulo do trabalho institucional feito pela comissão e realizado nos 

encontros à formação de uma rede de juízes familiarizados com os juizados especiais. 

 
74 Por vezes, muitos juristas e os próprios tribunais acabam adotando o termo “súmula” para se referir aos 

próprios enunciados, o que pode gerar certa confusão entre os leigos. É comum vermos referências à sumula 

nº 302 do STJ ou à súmula vinculante nº 10 do STF. A rigor, porém, a súmula é o registro onde se inscrevem 

os enunciados.  
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Outra grande novidade dos juizados especiais no Rio de Janeiro, que imprimiu um 

caráter menos hierárquico à sua jurisprudência, foi a origem dos seus enunciados. Em 

lugar de resultarem exclusivamente dos entendimentos extraídos dos julgamentos do 

órgão recursal (turmas recursais), passaram a ser construídos a partir de discussões dos 

juízes que atuavam nos juizados cíveis, fossem eles integrantes das turmas recursais ou 

não. Para Joaquim Domingos de Almeida Neto eram “uma jurisprudência ao inverso” 

(2018). 

Tais discussões eram organizadas em encontros geralmente realizados à moda de 

reuniões de funcionários de grandes empresas, isto é, em ambiente externo, notadamente 

hotéis de veraneio e hotéis-fazenda, podendo os juízes levarem suas famílias. A partir da 

gestão do desembargador Thiago Ribas Filho, os encontros passaram a ser semestrais e 

se transformaram em um importante caldeirão de ideias e práticas atinentes aos juizados 

especiais cíveis e contribuíram significativamente para sua disseminação e 

uniformização. Ali eram discutidas as questões polêmicas acerca da atuação nos juizados 

especiais. 

Joaquim Domingos de Almeida Neto falou sobre o caráter democrático dos 

encontros: 

Foi... acho que foi a primeira vez que os juízes do Rio de Janeiro puderam 

sentar num fórum de debate com desembargador. A gente que é da geração 

mais antiga, existia um gap muito grande de comunicação entre os 

desembargadores e os juízes de primeiro grau. Eu duvido que um juiz de 

primeiro grau fosse bater no Gabinete de um desembargador para indagar 

como concluía um acórdão. Era ruim fazer isso. Se a gente recebesse um 

pedido de informação de habeas corpus... e daí há uma hora, ligava para a 

assessora do desembargador, dizia assim: “olha, avisa para o desembargador 

que eu estou dando a sentença, eu vou mandar a informação junto com a 
sentença”. Era assim que a gente respondia habeas corpus. Então, existia... E 

naqueles encontros de São Moritz, pela primeira vez a gente esteve sentado ali, 

conversando com a gente na mesa, desembargadores que eram tidos como 

ídolos para a gente. Estavam ali e começaram a flexibilizar um pouco esse 

contato com a hierarquia do Tribunal e, estabelecendo para dentro dos 

encontros o princípio básico do juizado, que é o de Simplicidade e 

Informalidade. Então, eram discutidos todos os temas sem nenhum tipo de 

restrição, sem nenhum tipo de proibição (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

Para Cristina Tereza Gaulia, esse caráter democrático ia além e envolvia a 

possibilidade de ouvir e ser ouvido e se refletia na presença nos encontros nacionais do 

FONAJE: 

 

E aí, a gente sempre trazia juízes novos que traziam novas ideias e espalhavam 

essas novas ideias. Eu acho que uma coisa que o nosso Tribunal tem que é 
extremamente democrático e muito bom, é que nós não somos um tribunal de 
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fala única, onde só um fala. Em todos os grupos a gente tem mais de um. Não 

importa se a opinião de um seja menos relevante do que a de outro, menos 

técnica ou mais técnica, alguém é mais, vamos dizer, publica mais do que o 

outro, mas na verdade, nós não somos um tribunal de fala única, e isso já 

acontecia naquela época. Enquanto que outros juizados representados no 

FONAJE, vinham de tribunais de fala única. Por exemplo, o juizado, o sistema 

de juizados de São Paulo. Muito embora eu adore o (fulano), era sempre o 

(fulano) que vinha. Então assim, aí, você fala: “puxa, discurso único”. E nós, 
não. Nós sempre trazíamos (...) o (beltrano) ..., levávamos a (sicrana), 

levávamos uma série de juízes que estavam chegando ao sistema e sempre 

dando a oportunidade de outros compartilharem (GAULIA, 2018). 

 

 

Os encontros eram coisa séria. Geralmente havia uma recepção no hotel ao início 

da noite de uma sexta feira e logo se iniciavam os trabalhos, com palestras e painéis sobre 

temas escolhidos. No dia seguinte, sábado, a reunião continuava pela manhã e, após o 

almoço, os juízes se reuniam em grupos de trabalho para discutir as proposições e, se 

fosse o caso, fixar seus entendimentos. Era a partir desses entendimentos que os verbetes 

dos enunciados eram redigidos. As discussões eram muitas vezes calorosas e não raro se 

estendiam até tarde, atrasando o jantar. O domingo ficava livre para que os juízes se 

confraternizassem com suas famílias até a hora de deixar o hotel75. 

Para o desembargador Thiago Ribas Filho, conforme palestra proferida por 

ocasião da abertura do I Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Adjuntos 

Cíveis do Interior, em 1999, os encontros proporcionavam a troca de ideias e experiências 

e serviam para fortalecer a nova justiça, que era a “menina de seus olhos”, e deveriam ser 

estendidos para todos os outros setores do judiciário, o que só não se fazia em razão das 

limitações orçamentárias76. Segundo disse, os juizados foram o primeiro setor a 

experimentar esses encontros porque eram a “última esperança de resgate da 

credibilidade do judiciário”77. Mais tarde, acrescentou que também permitiam que a 

Comissão dos Juizados Especiais tivesse acesso a ideias e práticas de juízes que atuavam 

por todo o estado (RIBAS FILHO, 2018). 

 
75 Posteriormente esse rigor foi amenizado e os encontros começavam na sexta, mas deixavam a manhã de 

sábado e o domingo livres, como mostra o programa do VII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

Cíveis e de Turmas Recursais Cíveis (Anexo 6). 
76 Os primeiros encontros foram realizados com o apoio do Banco do Brasil S/A, conforme indicam as 

referências feitas por ocasião da abertura e nos créditos das filmagens dos trabalhos. Assim se deu com o I 

Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Adjuntos Cíveis do Interior, com o II Encontro de Juízes 

de Juizados Especiais e com o III Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais 

Cíveis.  
77 ENCONTRO DE JUÍZES DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E ADJUNTOS DO INTERIOR, 1, 

Itaguaí, 25 a 27 de junho de 1999, 5 DVD. 
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Ana Maria Pereira de Oliveira parece confirmar a importância do trabalho 

institucional da administração para configurar os encontros: 

 

(...) eu que eu acho que o juizado, assim, como era uma novidade, fez com que, 

primeiro, eu acho que (...) aquela visão da administração também era uma visão 

de que as pessoas deveriam se reunir para conversar sobre as questões que 

aconteciam, mas o juizado especificamente, quer por conta de ser uma 
novidade, quer por conta da inciativa da criação do Fórum Nacional (FONAJE) 

era a matéria talhada para você colocar pessoas que estão atuando juntas para 

pensarem e verem qual é a saída para as questões que iam aparecendo, porque 

tudo era novo OLIVEIRA, 2018). 

 

Do exame dos registros em áudio e vídeo desse encontro de 1999, é possível 

perceber a ênfase na troca de experiências. O PJERJ se esforçava para tentar compreender 

o fenômeno dos juizados especiais, qual a sua natureza, os seus limites e as suas 

possibilidades. Valendo-nos de uma alegoria, era como se o Judiciário estivesse na 

posição de alguém que era confrontado com um novo ser, com referências e valores 

difíceis de descrever com o vocabulário disponível. Normalmente, uma situação como 

essa é intermediada por um terceiro, que apresenta os dois desconhecidos, aproximando-

os. No caso dos juizados, porém, não havia a quem recorrer e os juizados tiveram que ser 

descobertos aos poucos. 

Denotando consciência dessa dificuldade, a administração do PJERJ adotou uma 

estratégia interessante. Por meio do encontro de 1999, por exemplo, buscou ouvir os 

juízes que se encontravam em atuação nos juizados do interior do estado do Rio de Janeiro 

para, a partir de sua experiência, identificar a melhor abordagem gerencial. 

Na abertura dos trabalhos do sábado naquele encontro, Sergio Cavalieri Filho 

deixou clara essa estratégia ao descrever a metodologia a ser adotada nos trabalhos do 

encontro.  Reconheceu que a administração ainda não sabia “o que é um juizado especial 

cível”, mas sabia que ele deveria “ser diferente de um órgão judicial tradicional” e que, 

portanto, a sua administração não poderia ser a mesma do restante do tribunal. Os juízes 

dos juizados especiais deveriam “ter uma outra cabeça, mas qual”? Para ele, eram os 

juízes em atuação nos juizados que os conheciam melhor e detinham um “gama de 

conhecimentos” que precisava “ser sistematizada, organizada”. Por isso, ao contrário dos 

encontros anteriores que começaram por palestras sobre temas jurídicos, o I Encontro de 

Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Adjuntos Cíveis do Interior começaria com a 
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participação dos juízes78, que envolvia um procedimento complexo. Inicialmente, os 

juízes responderiam individualmente a um questionário sobre a administração dos 

juizados e posteriormente se reuniriam em grupos para sintetizar essas ideias. Por fim, 

em uma reunião plenária seriam apresentadas as sugestões e experiências colhidas, “a 

síntese da experiência”, nas palavras de Cavalieri79.  

O primeiro encontro para troca de ideias e experiências na configuração dada por 

Thiago Ribas Filho ocorrera nos dias 17 e 18 de outubro de 1997, sexta-feira e sábado, 

no Hotel São Moritz, em Nova Friburgo. 

Ao contrário da reunião de 15.12.1995 com os juízes cíveis, o I Encontro dos 

Magistrados dos Juizados Especiais resultou em enunciados de entendimentos que 

buscavam restringir a competência dos juizados especiais e evitar que se prestassem para 

veicular outras demandas consideradas não relacionadas com o objetivo de facilitar o 

acesso às pessoas físicas. 

Extrai-se dessa postura uma orientação para a proteção do juizado especial do 

afluxo das mesmas demandas que abarrotavam as varas cíveis e assim evitar que se 

tornassem como elas. 

O primeiro enunciado publicado era referente a uma das grandes controvérsias 

sobre o alcance da Lei nº 9.099/95. Havia quem entendesse, como Luís Felipe Salomão, 

por exemplo, que a competência dos juizados especiais cíveis era absoluta, isto é, não 

poderia ser objeto de disposição pela parte autora (SALOMÃO, 2003). Em outras 

palavras, para esse entendimento, sempre que a causa fosse de menor complexidade e 

observasse os demais requisitos da lei, o autor seria obrigado a propor a ação em um 

juizado especial cível. Para outro grupo, a competência dos juizados era facultativa, ou 

seja, mesmo que a causa se enquadrasse nos requisitos da Lei nº 9.099/95, o autor poderia 

optar entre propor a ação no juizado especial cível ou em uma vara cível. Acabou 

prevalecendo, por maioria, este último entendimento (Enunciado I – “A competência em 

sede de Juizados Especiais Cíveis é opção do autor”), o que é observado até hoje. Muitos 

que adotavam esse entendimento escondiam o temor de que a competência absoluta 

levaria à sobrecarga do sistema dos juizados especiais que, naquela época, não teria 

estrutura para atender a demanda que se esperava. 

 
78 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Painel 1. ENCONTRO DE JUÍZES DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

E ADJUNTOS DO INTERIOR, 1, Itaguaí, 25 a 27 de junho de 1999, 5 DVD. 
79 Idem. 
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Por outro lado, o enunciado que vinha em seguida, de número II, contemplou, por 

maioria dos presentes, uma interpretação que garantia a competência dos juizados para 

causas como as enumeradas no artigo 275 do antigo Código de Processo Civil de 1973 

independentemente de seu valor, pois havia quem entendesse que todas as causas a serem 

apreciadas nos juizados cíveis deveriam observar a alçada de 40 salários mínimos80.  

Na linha de evitar a extensão da competência dos juizados, os juízes deliberaram 

sobre as ações de despejo, ações propostas por pessoas formais (espólios e condomínios), 

pedidos contrapostos formulados por pessoas jurídicas, ações coletivas, bem como ações 

que envolvessem necessidade de perícia e citação por hora certa81, excluindo-as da 

competência dos juizados especiais cíveis. Em todos esses casos, os juízes deram uma 

interpretação restritiva a alguns dispositivos da Lei nº 9.099/95, especialmente os artigos 

3º e 8º. Não foi, porém, um simples conjunto de interpretações restritivas em separado. 

Tratou-se de uma interpretação com base nos princípios da Lei nº 9.099/95 e na forma 

como eles deveriam se relacionar entre si e com os objetivos de acesso e efetividade que 

o legislador federal buscava alcançar. É o que na hermenêutica jurídica se chama de 

interpretação sistemática. E não à toa essa operação traduziu, talvez pela primeira vez 

dentre os juízes do estado do Rio de Janeiro, uma atitude orientada pela compreensão de 

que os juizados especiais cíveis formavam um sistema a ser diferenciado de tudo aquilo 

que era praticado nos juízos cíveis comuns e que poderia impedir ou dificultar o acesso e 

a efetividade dos juizados especiais. 

Outra importante definição envolveu a necessidade da presença pessoal das partes 

nas audiências do processo. 

Como se sabe, nas ações cíveis, não há obrigatoriedade de comparecimento 

pessoal das partes nas audiências e demais atos do processo, pois podem sempre ser 

representadas por seus advogados. Todavia, o processo da Lei nº 9.099/95, presidido pelos 

princípios da celeridade, da economia processual, da simplicidade, da informalidade e da 

oralidade e voltado para a conciliação, não poderia correr sem a participação efetiva do 

autor e do réu. Afinal, um processo desenhado sob a premissa do acesso não intermediado 

à Justiça, que valorizava o contato direto das partes entre si e com o juiz de modo a 

conferir maior efetividade e legitimidade às decisões ali tomadas, era incompatível com 

a representação. 

 
80 Posteriormente, foi esse entendimento que acabou prevalecendo. 
81 Vide enunciados nºs III, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXIII (ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

PODER JUDICIÁRIO. Tribunal de Justiça. Aviso nº 18, de 22 de outubro de 1997). 
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Assim, os juízes reunidos no I Encontro dos Magistrados dos Juizados Especiais 

fixaram por unanimidade, por meio do Enunciado nº IV, que “a presença pessoal, na 

hipótese de pessoal física, e através de preposto com vínculo empregatício, no caso de 

pessoa jurídica, é obrigatória nas audiências de conciliação e/ou julgamento (autor e 

réu)”82. 

Desde cedo, portanto, os juízes do estado do Rio de Janeiro reconheceram 

legitimidade nessa característica diferencial do processo dos juizados cíveis em relação 

ao processo das varas cíveis. Foi uma decisão que pode ter ajudado a moldar uma nova 

forma de relacionamento processual, que permitia, pelo menos em tese, dar voz efetiva 

às partes e parecia ir ao encontro dos anseios de legitimação do serviço judiciário. 

Na visão dos juízes que participaram do processo de formação dos juizados 

especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro, os juizados deveriam ter, dentre as suas 

características, seus diferenciais, a presença pessoal das partes e a independência de 

advogados. Não que os advogados não fossem relevantes, mas o que se pensava como 

um órgão de acesso à Justiça, era um órgão aberto à participação autônoma do cidadão. 

Nesse sentido, o depoimento de Cristina Tereza Gaulia no Programa de História 

Oral do Poder Judiciário registrou: 

 

Quando vem a constituição de 88, que é a constituição cidadã, ela vem com 

várias propostas de fortalecimento de cidadania. E nada fortaleceu mais a 

cidadania desse país, do que você dizer para uma parte que ela poderia vir ao 

seu juiz natural, sem advogado. Muito embora eu friso, como sempre eu frisei, 

não que o papel do advogado seja de só menos importância, absolutamente 

não, o advogado é um partícipe, é um ator de excepcional importância no 

sistema da justiça. Mas também, indubitavelmente, é verdade, quando uma lei 

diz: “olha, cidadão, você pode chegar para o teu juiz natural e contar a tua 

história, contar o teu conflito, expressar a tua dor, você está fortalecendo essa 

pessoa, de modo a que ela passa a ter uma autoestima muito maior (....) 

(GAULIA, 2018). 

 

Ainda durante o I Encontro de Magistrados, deliberou-se sobre um tema que, ao 

que tudo indica, não havia sido previsto pelos idealizadores do projeto dos juizados: a 

tutela antecipatória. 

Como vimos, durante os anos 1990, uma série de reformas ao Código de Processo 

Civil de 1973, foram implementadas com vistas a tornar o procedimento mais eficiente. 

Uma das mais relevantes ferramentas processuais introduzidas por essas reformas foi a 

possibilidade de concessão antecipada da tutela pretendida. Em termos simples, tutela é 

 
82 TJERJ, 1997. 



79 
 

o provimento judicial que satisfaz o interesse da parte (geralmente o autor). 

Tradicionalmente, idealizou-se um processo por meio do qual essa satisfação se desse ao 

seu final, após a análise dos argumentos das partes e da produção de provas. No entanto, 

por diversas razões (sobrecarga de processos, proliferação de recursos e chicanas 

processuais e outras burocracias), a satisfação do interesse do autor ficou cada vez mais 

distante, de modo que, quando proferida a sentença, a solução não era mais adequada, 

tornando-se injusta (daí o velho ditado: “Justiça que tarda é Justiça que falha”). 

Segundo Fux, 

essa demora, cuja responsabilidade pode ser imputada em grande parte ao 

cumprimento de solenidades processuais, mercê da falta de estrutura do 

Judiciário, motivou, no limiar do novo século, a ‘busca de uma forma 

diferenciada de prestação jurisdicional’, onde o juiz pudesse, mediante 

compressão procedimental e cognição sumária, atender essa ‘cultura’ da 

celeridade ‘ que se formou em confronto com o valor ‘segurança, solucionando 

o conflito em prazo breve, provendo, o quanto possível, ‘bem e depressa’” 
(1997, p. 3). 

 

Em paralelo a essa forma diferenciada de prestação jurisdicional representada, 

entre nós, pelos juizados especiais, o processo civil utilizou-se da tutela antecipatória, que 

permitia ao juiz, diante de um contexto de evidências, prover logo ao início do processo 

(por meio da popularmente conhecida “decisão liminar”) a tutela pretendida pelo autor. 

Das palavras de Fux acima transcritas, já é possível perceber que o juizado 

especial cível prometia solucionar as dificuldades do processo cível comum, tornando 

possível retomar o fluxo ideal do processo com uma tutela boa e rápida. Contudo, logo se 

viu que o fluxo do processo nos juizados também não se aproximava do ideal. 

A lei previa uma solução bastante rápida, especialmente quando ambas as partes 

(autor e réu) compareciam juntas e espontaneamente ao juizado, do que, porém, não se 

tem notícia. De todo modo, o artigo 16 fixou o prazo de 15 dias a partir do registro do 

pedido para a sessão de conciliação. Todavia, não era essa a realidade dos juizados no 

estado do Rio de Janeiro. Conforme a tabela nº 5, o tempo médio entre a distribuição 

(registro do pedido do autor) e a sentença no juizado mais rápido do Fórum Central do 

Rio de Janeiro entre 1998 e 2000 era 142,35 dias. Era um prazo curto em comparação 

com um processo que tramitasse em vara cível, mas ainda muito longo para se aguardar 

em determinados casos (basta imaginar um consumidor privado de um serviço essencial 

ou ou usuário de plano de saúde com a cobertura indevidamente negada pela operadora). 

Por tudo isso, apesar de parecer estranha à projetação dos juizados especiais, a 

antecipação da tutela se mostrou necessária mesmo no seu procedimento mais célere e 
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concentrado, o que levou os juízes reunidos no I Encontro, também por unanimidade, a 

formular o enunciado nº VIII: “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória em 

sede dos Juizados Especiais Cíveis”83. 

Essa concessão, ainda que necessária, a uma solução já existente no processo civil 

mostra mais uma vez que a construção de uma organização não é uma simples colocação 

de peças conforme instruções precisas, mas está sempre sujeita a ajustes e adaptações 

para adequação à legitimidade dominante. Mostra também que, em momentos de 

incerteza, os juizados encontraram na reprodução de técnicas já desenvolvidas para o 

processo civil, a solução para algumas dessas adaptações, no que a teoria institucional 

chama de isomorfismo mimético. Abordaremos esse conceito oportunamente. 

Como vimos, a partir de 1998, os encontros passaram a ocorrer com maior 

frequência, mas ainda se realizavam encontros separados de juízes de turmas recursais e 

juízes que atuavam nos juizados especiais cíveis. Por outro lado, estes últimos encontros 

reuniam ao mesmo tempo os juízes cíveis e criminais, que depois tiveram encontros 

separados. Nesse ano, ocorreram o I Encontro de Coordenadores e Juízes das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais, em 5 e 6 de junho, no Hotel do Frade em Angra dos 

Reis e o II Encontro de Juízes dos Juizados Especiais, realizado nos dias 18 e 19 de 

setembro de 1998, no Hotel Pierre, em Itaguaí. 

Os enunciados cíveis extraídos desses encontros, especialmente aqueles do 

encontro dos juízes das turmas recursais, já não se concentravam tanto em questões de 

competência, passando a voltar-se para a atuação do juiz no procedimento, procurando 

uniformizar abordagens decisórias e ressaltando a distinção do processo dos juizados com 

o processo civil. Assim, por exemplo, o Enunciado nº 1 do I Encontro de Coordenadores 

e Juízes das Turmas Recursais buscou diferenciar a peça inicial dos juizados, contendo o 

pedido da parte, da petição inicial, peça inicial do processo cível, com exigências formais 

detalhadas para sua admissibilidade. O enunciado revelava preocupação com o 

tratamento rigoroso dado por alguns juízes ao pedido no juizado (muitas vezes formulado 

por pessoa sem assistência de advogado, que não dominava as regras técnicas e a 

“etiqueta” do requerimento judicial). Por tal razão, o enunciado dispunha que 

 

 “a petição inicial deve conter, somente, os requisitos do Art. 14 da Lei 

9099/95, ressalvando‐se em atenção aos princípios do Art. 2º do mesmo 

 
83 TJERJ, 1997. 
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diploma, a possibilidade de emenda por termo na própria audiência, devendo 

o Juiz interpretar o pedido da forma mais ampla, respeitando o contraditório”84. 

 

Situações como a referida no enunciado refletiriam a necessidade de uma “ponte” 

– como referiu Cristina Tereza Gaulia em seu depoimento – entre os jurisdicionados e os 

juízes que começavam a atuar na “nova justiça”. 

Note-se que a Lei nº 9.099/95 sequer mencionara a petição inicial com elemento 

do processo no juizado especial cível. Tratou apenas do pedido da parte. Acostumados a 

apreciar a manifestação inicial do autor no processo na forma de petição inicial e exercer 

sobre ela uma atividade de controle dos seus requisitos formais e de sua coerência lógica, 

conforme determina o código de processo civil, os juízes tendiam a abordar os 

requerimentos do autor com um rigor incompatível com a intenção do legislador, no que 

podemos reconhecer a influência de forças isomórficas. 

Essa intenção era a de permitir que as pessoas comuns se dirigissem por si sós aos 

juizados, levando o seu requerimento – o seu conflito – diretamente à apreciação do juiz. 

Naquela fase de implantação dos juizados, segundo relatou Cristina Gaulia, a 

administração do PJERJ se deu conta de que ainda não havia, tanto por parte da população 

quanto por parte dos próprios juízes, informação suficiente sobre as inovações projetadas 

na lei que viabilizavam o exercício desse direito. 

Por tal razão, Cristina Gaulia idealizou um serviço de atendimento às partes que 

não estivessem assistidas por advogado. Esse serviço, inicialmente denominado 

“primeiro atendimento”, consistia em, por meio de advogados voluntários e estudantes de 

direito de faculdades conveniadas ao PJERJ, transcrever e colocar em termos jurídicos o 

pedido dos autores e seus fundamentos, traduzindo-os para uma linguagem que fosse 

compreendida pelo juiz e permitisse seu julgamento. A iniciativa pode ser considerada 

uma decisão consciente, amparada na disposição de tornar concreta a promessa de acesso 

à justiça. 

O serviço foi institucionalizado por meio dos Núcleos de Primeiro Atendimento, 

criados pela Corregedoria Geral de Justiça na gestão do desembargador Paulo Gomes da 

Silva Filho e tinha a função primordial de prover “um primeiro atendimento eficiente das 

partes que comparecem aos Juizados Especiais, com a elaboração de petições iniciais 

completas e objetivas” e seria composto por 

 

 
84 TJERJ, 1998. 
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funcionários do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, podendo estes 

ser substituídos, em parte, por conciliadores ou estudantes de direito, inclusive 

através de convênio a ser firmado pela Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro com Faculdades de Direito, desde que um funcionário 

permaneça lotado no Núcleo com a função de coordenar o andamento do 

serviço85.   

 

A iniciativa mostrou-se muito bem-sucedida e foi viabilizada por vários convênios 

com as principais faculdades de direito do Rio de Janeiro, que forneciam os estudantes e 

às vezes professores que os coordenavam. 

Mais tarde, para os locais onde funcionavam mais de um juizado com competência 

concorrente, os núcleos passaram a agregar funções de distribuição e autuação de 

processos novos e citação dos réus e foram chamados de Núcleos de Primeiro 

Atendimento, Distribuição, Autuação e Citação - NADAC. Foi uma forma encontrada 

para dar mais eficiência às primeiras etapas do processamento das demandas nos juizados 

especiais cíveis com a divisão de tarefas com os cartórios. Assim, cabia ao NADAC 

concentrar as tarefas de primeiro atendimento das partes, com as primeiras atividades 

antes deixadas para os cartórios, como a autuação das peças, a distribuição e a citação e 

intimação da parte autora e dos réus para a audiência já marcada86. 

Aliás, uma das providências mais simples para garantir maior celeridade do 

procedimento foi a de concentrar no NADAC o calendário das audiências de cada um dos 

juizados a ele vinculado, o que permitia que o autor que fora recebido pelo primeiro 

atendimento e tivera seu pedido reduzido a termo saísse dali já intimado da data marcada 

para a audiência. De outro modo, a se deixar a designação da data para o cartório ou para 

o gabinete do juiz, haveria a necessidade de mais um ato processual posterior de intimação 

desse mesmo autor, o que também violaria o princípio da economia processual. Essa 

concentração somente foi possível pela adoção de um sistema informatizado único para 

os juizados especiais, o DAP, do qual falaremos mais adiante. 

A iniciativa dos núcleos de primeiro atendimento foi inscrita por Cristina Tereza 

Gaulia no I Prêmio Innovare e na descrição de seus objetivos ela teve oportunidade de 

registrar: 

 

 
85 TJERJ/CGJ, 2001. 
86 TJERJ, 2001. Por meio do Ato Executivo Conjunto TJ/CGJRJ nº 85, de 28 de novembro de 2005, o 

NADAC passaria a ter atribuições e estruturação mais precisas. A preocupação era garantir que o serviço 

fosse prestado às pessoas que realmente precisavam dele, ficando previsto expressamente que: não podiam 

atender advogados nem prestar consultoria e não podiam impedir o exercício do direito de ação.  
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(...) garantir o implemento, na prática, do comando legal constante do art. 9º 

da Lei nº 9.099/95 (“Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 

comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor 

superior, a assistência é obrigatória”) que almeja a dessacralização (princípios 

das simplicidade e da informalidade que aparecem como norteadores do rito 

da justiça especial) dos procedimentos ligados ao Poder Judiciário neste 

segmento, a  educação da população e o fortalecimento da cidadania, 

mostrando o mais curto caminho do jurisdicionado ao seu juiz natural (...)87. 

 

Enquadramos esse movimento de construção de práticas e soluções diferenciadas 

em relação às existentes no conceito de trabalho institucional, ao qual retornaremos 

oportunamente. Adiantamos que envolve o aproveitamento das condições e pressões 

presentes em um campo para agentes que se encontram em posições estratégicas para 

canalizar forças institucionais. 

Voltando ao I Encontro de Coordenadores e Juízes das Turmas Recursais, o seu 

Enunciado nº 2, que condenava o declínio de competência entre juízos cíveis e juizados 

especiais, ia na mesma linha de reforçar a diferenciação dos juizados especiais. Este, 

talvez, seja um dos entendimentos mais representativos da formação do sistema dos 

juizados cíveis, que não se abria a qualquer interação com os juízos comuns. 

Outros enunciados reforçavam entendimentos já expressados anteriormente, 

como foi o caso, por exemplo, dos Enunciados nºs 6, 12 e 19 do I Encontro de 

Coordenadores e Juízes das Turmas Recursais e do Enunciado 5 do II Encontro de Juízes 

dos Juizados Especiais, que ratificaram, respectivamente, a inadmissibilidade do agravo 

de instrumento mesmo contra decisão proferida após a sentença, o não cabimento de 

ações tendo por fundamento o anatocismo, a impossibilidade de que o condomínio 

demande no juizado e a incompetência para apreciação de ações revisionais de aluguel 

Os enunciados do II Encontro de Juízes dos Juizados Especiais, de 18 e 19 de 

setembro de 1998, também já refletiam preocupações com questões atinentes à rotina do 

processamento dos juizados e que podiam retardar ou impedir a solução da lide, como 

dificuldade de citação de réus que se esquivavam do oficial de justiça (Enunciado 1), a 

fixação de data para leitura da sentença pelo juiz que presidisse a audiência (Enunciado 

2), a intimação da parte por meio de seu advogado com publicação no diário oficial 

(Enunciado 13) e o termo inicial da contagem do prazo para o recurso de embargos do 

devedor (Enunciado 7)88. 

 
87 GAULIA, Cristina Tereza. Prática deferida. PRÊMIO INNOVARE. Edição I, 2004. Disponível em 

http://www.premioinnovare.com.br/proposta/cristina-tereza-gaulia-767/print. Acesso em 10.01.2018.   
88 TJERJ, 1998. 

http://www.premioinnovare.com.br/proposta/cristina-tereza-gaulia-767/print
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Este último enunciado ganha relevância na diferenciação do procedimento dos 

juizados em relação às regras mais formais do Código de Processo Civil, pois evitava que 

o prazo só começasse a correr da juntada do mandado de intimação aos autos (como 

mandava o CPC), contribuindo para que o processo caminhasse mais rapidamente. O 

entendimento revela também mais um exemplo de interpretação sistemática, um caso de 

construção de um novo procedimento de acordo com os princípios da Lei nº 9.099/95, 

desprezando-se soluções já prontas, mas que se mostravam ser incompatíveis com as 

premissas de acesso e efetividade. 

A propósito desse entendimento, os juízes reunidos no III Encontro de Juízes 

Juizados Especiais, realizado em 1999, tiveram oportunidade de aprofundar as discussões 

sobre essa interpretação, mostrando disposição em garantir que o procedimento dos 

juizados especiais não seguisse cegamente as diretrizes do Código de Processo Civil. 

Ainda no ano de 1998, a diferenciação entre os juizados especiais e as varas cíveis ganhara 

um significativo reforço com a edição do enunciado nº 203 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça, segundo o qual não cabe recurso especial contra decisão das turmas 

recursais. Isso quer dizer que as decisões judiciais do sistema dos juizados especiais não 

estariam sujeitas ao controle do STJ por meio do recurso especial, que tem a função de 

garantir a vigência da legislação federal. Na prática, as decisões dos juizados de cada 

unidade da federação só estariam sujeitas ao controle de constitucionalidade pelo 

Supremo Tribunal Federal, o que assegurava ao sistema uma autonomia jurisprudencial 

que os juízos comuns não tinham. 

Apesar disso, algumas práticas tradicionais eram reforçadas, como exemplifica a 

Resolução nº 04/98 do Conselho da Magistratura, que determinou a todos os juízes de 

direito e todos os juízes de direito substitutos, aí incluídos logicamente os juízes dos 

juizados especiais cíveis, o uso de capa durante as audiências e sessões de julgamento. 

Seus fundamentos eram “o imperativo de se preservar a tradicional liturgia os 

procedimentos formais da atividade jurisdicional a que compete aos membros do Poder 

Judiciário, assim condizente com a magnificência da justiça no concernente a 

solenização dos seus atos públicos” e “a prática secular que se observa no cenário de 

julgamentos dos Órgãos Colegiados desta Corte”, tradições que deveriam ser estendidas 

à magistratura de primeira instância89. Vê-se que forças isomórficas oriundas da atividade 

profissional da magistratura90 também estavam em ação. 

 
89 TJERJ/CM, 1998. 
90 Forças que o neoinstitucionalismo chamou de isomorfismo normativo (v. Capítulo 4). 
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A despeito dos esforços para evitar a ‘ordinarização’ do processo nos juizados 

especiais cíveis a que se referiu Luiz Fux em seu parecer de 199591, a adesão a rotinas e 

soluções já existentes era comum em muitas situações. Os procedimentos de distribuição, 

autuação (encadernamento das peças do processo em autos) e registro dos processos 

seguiram o que tradicionalmente se fazia nos processos cíveis dos juízos comuns. O 

processamento, isto é, a movimentação do processo entre cartório e juiz seguia também 

a praxe de conclusões (envio do processo para decisão do juiz) e remessas com um 

registro em fichas individuais de movimentação e cargas (retirada dos autos por 

advogados, defensores públicos e outros auxiliares da Justiça), logo substituídos por um 

sistema informatizado que mostrava a localização e os principais movimentos do 

processo. 

Outras burocracias típicas dos cartórios e gabinetes judiciais passaram a ser 

impostas também aos juizados, como os diversos livros de registros de ofícios, mandados, 

sentenças etc. 

Compreende-se a importância conferida à guarda e conservação desses registros 

diante da necessidade de dar segurança às relações jurídicas afetadas pelas decisões dos 

juízes. Todavia, a ‘naturalidade’ com que essas regras passaram a ser adotadas nos 

juizados especiais pode encobrir uma adesão automática e não refletida a soluções já 

prontas em lugar do desenvolvimento de outras que pudessem se mais adequadas à 

intenção do projeto original dos juizados. 

A estrutura que servia às varas comuns também foi estendida aos juizados 

especiais, como mostra o Aviso nº 148/1997 da CGJRJ. Por esse aviso, o Corregedor-

Geral da Justiça comunicava quais os depositários judiciais ficariam à disposição de cada 

um dos juizados especiais cíveis da capital. Os depositários judiciais, como a sua 

denominação revela, tinham a função de guardar e conservar os bens apreendidos por 

arresto, penhora ou depósito determinados judicialmente. Na época, era comum que os 

juízes determinassem em muitos casos a remoção desses bens para o depósito e ao que 

tudo indica, os juízes dos juizados especiais cíveis seguiram essa prática, mesmo podendo 

adotar medidas menos burocráticas, como deixar os bens sob depósito do próprio credor, 

o que mais tarde foi adotado como regra geral, por ser mais simples, célere e econômico. 

 
91 TJERJ/CGJ, 1997. 
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Desde o início, a administração do PJERJ se mostrou preocupada com o registro 

dos processos nos juizados especiais e por isso a Corregedoria Geral editou a Resolução 

nº 13/1995, datada de 17 de dezembro, determinando que as demandas ajuizadas fossem 

comunicadas, para fins de registro, aos Registros de Distribuição que funcionavam na 

comarca da capital do estado. Nos ‘considerandos’ desse ato, transparece a intenção de 

garantir a “publicidade e a perpetuidade, para fins de prova”92, mesmo diante da dispensa 

da distribuição e autuação do processo pelo artigo 16 da Lei nº 9.099/95. 

A distribuição dos processos é um ato administrativo formal e vinculado que 

atribui a nova demanda a um dos juízos competentes por um sistema aleatório que deve 

evitar o direcionamento da causa a algum deles. Na conceituação do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios, é  

 

o momento inicial em que o foro distribui os feitos, designando o juízo a que 

cabe a ação de acordo com a matéria. O pedido do autor recebe, nessa fase, um 

número que será a “identidade” do processo. A distribuição é feita por um 

sistema informatizado, alternadamente, e obedece a rigorosa igualdade, a fim 

de evitar a sobrecarga de um juízo em relação aos demais.  

 

 

A autuação, por sua vez, é o ato do escrivão que encaderna a manifestação inicial 

do autor ou requerente e lavra na capa dos autos as informações básicas sobre o processo. 

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, um dos objetivos do legislador da Lei nº 

9.099/95 foi evitar as burocracias que tanto caracterizam os processos judiciais, como, 

por exemplo, “a exigência de documentos logo à propositura da demanda”. Para ele, o 

“informalismo do sistema pretende, com isso, que se institua uma forma de documentação 

apta a dar segurança às partes, mas que não se perca em termos, certidões e cópias” 

(DINAMARCO, 2001, p. 113). Nessa linha, o legislador imaginara um sistema de 

fichamento das demandas, que conteria somente os documentos essenciais (arts. 13 e 14 

da Lei nº 9.099/95), ou seja, um sistema mais simples, independente de formalismos como 

os da distribuição e autuação. 

Esse tipo de preocupação revelada pela administração do PJERJ na Resolução nº 

13/1995 – e a solução adotada com o uso de uma estrutura já existente e familiar aos 

agentes do judiciário fluminense – indica um possível conflito entre a informalidade que 

se previra imprimir aos juizados especiais e o ‘modus operandi’ adotado tradicionalmente 

pelo PJERJ em mais um exemplo da atuação de pressões isomórficas. Cuidaremos mais 

 
92 TJERJ/CGJ, 1995b. 
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detalhadamente desse possível conflito no capítulo dedicado à análise do processo de 

acomodação dos juizados especiais no Rio de Janeiro. 

Os encontros de juízes dos juizados organizados pela comissão dos juizados 

especiais e acompanhados de perto pelos membros da administração, especialmente pelo 

Presidente e pelo Corregedor-Geral da Justiça viriam a se mostrar essenciais para a 

estruturação dos juizados. Nos encontros os juízes se viam reconhecidos pelos 

desembargadores que integravam as principais posições estratégicas do poder judiciário 

fluminense e, portanto, estimulados pelas forças institucionais atuantes à sua volta para 

continuar no seu trabalho de diferenciação, em um processo de auto alimentação dessa 

estruturação. 

Joaquim Domingos de Almeida Neto falou sobre esse estímulo, que se traduzia (e 

isso era essencial para os juízes) no apoio nas movimentações da carreira, afastando o 

receio inicial de que juízes de juizados seriam preteridos por juízes de outras 

competências: 

 

(...) teve até caso de juiz, não vamos citar nome, mas que, contrariados em 

virarem juízes de juizados, pediram aposentadoria. E, porque efetivamente, 

existia aquele preconceito de que o juizado era uma justiça de menor 
complexidade e, que as suas decisões não seriam conhecidas no Tribunal. E 

isso aconteceu efetivamente em vários juizados, e até recentemente nós 

tivemos um destacado membro da magistratura que disse numa reunião pública 

e, esse fato é público, que juiz de juizado deveria ser temporário, era para juiz 

no início de carreira. Eu, como era um velho de juizado, eu falei... eu me senti 

o próprio traste da justiça, mas eu superei o trauma e segui adiante. Discordo 

dele. O fato de ser uma causa de menor complexidade probatória não implica 

que ela tenha menor complexidade jurídica. Eu já julguei situações muito mais 

complexas no juizado do que numa vara cível. Agora estou vendo em 

uniformização de jurisprudência por exemplo, várias questões que são de uma 

complexidade jurídica muito grande, não têm complexidade probatória 

nenhuma, o fato está ali. 
(...) 

Mas a questão jurídica tanto é relevante, que gera divergência e gera 

uniformização. Se não fosse assim... E do Rio de Janeiro, como é que a gente 

combateu isso? E isso aí, a gente tem que render homenagem cada vez que vier 

falar de juizado, duas pessoas que foram fundamentais para isso: 

Desembargador Thiago Ribas e Desembargador Sérgio Cavalieri, porque a 

cada episódio de remoção ou promoção, em que um juiz de juizado estava 

envolvido como concorrente, eles tomavam a palavra no Órgão Especial, e 

eram dois ex-presidentes do Tribunal, por isso com respeitabilidade dos 

colegas (...) e diziam: “olha, ele é um juiz de juizado, tem tal produtividade”, 

Desembargador Cavalieri então, adorava números não é...? (...) “Recebe...” sei 
lá... “1.600 processos por mês e mantém um acervo pequeno na vara, está 

julgando esse processo em 30 dias como manda a lei, tem um índice de reforma 

insignificante da Turma Recursal”. 

Então, eles prestavam essa dupla função: de estimuladores do sistema e de 

reconhecimento da função de um juiz que desempenhava a função idêntica à 

de um juiz de vara de fazenda pública, não tinha nada de menos importante 

naquela função. Graças a isso, no Rio de Janeiro nós não tivemos esse 
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problema, tanto que, hoje em dia nós temos inúmeros desembargadores que 

saíram direto de seus juizados para o Tribunal de Justiça por promoção por 

merecimento (ALMEIDA NETO, 2018).  

 

Além dele mesmo, por exemplo, Cristina Tereza Gaulia, Cléber Ghelfenstein, 

Horácio Ribeiro dos Santos Neto, Arthur Narciso de Oliveira Neto e Sandra Santarém 

Cardinalli, foram promovidos de seus juizados para o cargo de desembargador. 

 

2.4. A COMISSÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

O ano de 1998 foi marcado também pela criação da Comissão Estadual dos 

Juizados Especiais e Adjuntos Cíveis e Criminais93, composta por dois desembargadores, 

um juiz de direito, um juiz de direito integrante de turma recursal e um juiz de direito em 

exercício em juizado especial cível ou criminal94. Competia à comissão “planejar, 

supervisionar e orientar, no plano administrativo, o funcionamento e as diretrizes de 

todos os juizados especiais e adjuntos do estado”, bem como apresentar relação à 

Presidência do Tribunal, “sugerindo a movimentação de magistrados junto aos juizados 

especiais”95. De todo modo, a comissão não chegou a funcionar, pelo menos formalmente, 

pois foi apenas em 1999 que seus primeiros membros foram nomeados, após novo ato de 

instituição, que alterou ligeiramente o original para prever três desembargadores e dois 

juízes em exercício nos juizados especiais, um no âmbito cível e outro no criminal96.Os 

primeiro membros da comissão dos juizados foram: (i) o desembargador Thiago Ribas 

Filho, que havia terminado o seu mandato na presidência do Tribunal de Justiça em 

fevereiro daquele ano; (ii) o desembargador Sérgio Cavalieri Filho; (iii) o desembargador 

 
93 Apesar de ter sido instituída apenas a partir da reforma administrativa do poder judiciário levada a efeito 

principalmente durante a gestão do desembargador Miguel Pachá, de 2003 a 2005 (vide Resolução nº 15, 

do Órgão Especial do TJERJ, de 8 de dezembro de 2003, posteriormente consolidada por meio da 
Resolução nº 6, do Órgão Especial do TJERJ, de 6 de março de 2006), a sigla COJES passou a identificar 

a comissão quando esta teve sua designação alterada para Comissão Estadual de Articulação dos Juizados 

Especiais. Assim, apenas para uniformizar as referências, passaremos a designar a comissão responsável 

pela supervisão dos juizados especiais por COJES, indistintamente. 
94 Na verdade, a preocupação com a administração dos juizados especiais já existia desde 1997, mas foi 

organizada na forma de um Fórum Permanente na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – 

EMERJ, pelo Ato Regimental nº 2, de 16 de junho de 1997 (EMERJ, 1997), que foi o embrião da comissão 

dos juizados. Era presidente pelo desembargador Sergio Cavalieri Filho e seus demais componentes eram Luiz 

Fux, Luís Felipe Salomão, Sirley Abreu Biondi e Cristina Tereza Gaulia. 
95 TJERJ/CGJ, 1998. 
96 TJERJ/CGJ, 1999. 
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Luiz Fux; (iv) o juiz de direito Luis Felipe Salomão, então titular da 2ª Vara de Falências 

e Concordatas; (v) a juíza de direito Ana Maria Pereira de Oliveira, então titular da 41ª 

Vara Cível e coordenadora das turmas recursais; e (vi) Cristina Tereza Gaulia, então titular 

do I Juizado Especial Cível. Os suplentes eram os juízes de direito Cristina Serra Feijó e 

Joaquim Domingos de Almeida Neto.  

Os atos de instituição da comissão foram econômicos em termos de motivação. 

Constou apenas que o “sistema deve funcionar harmoniosamente, com planejamento, 

supervisão e orientação de todos os Juizados Especiais do Estado, por órgão 

regularmente investido com tais atribuições, de modo a viabilizar sua plena realização”, 

destacando ainda que o “funcionamento eficiente desse sistema é fundamental para o 

exercício da cidadania e a boa e correta administração da justiça”97. A despeito dessa 

vagueza, a criação da comissão mostrar-se-ia uma das mais importantes medidas para a 

consolidação dos juizados especiais como um sistema, pois assumiu um papel de 

coordenação que dificilmente poderia ser cumprido pelos órgãos gerenciais do PJERJ. 

Antes da criação dos juizados especiais, a presidência do TJERJ e a Corregedoria-

Geral de Justiça dividiam-se nas tarefas de gerir e administrar os recursos materiais e 

humanos do poder judiciário, distribuindo-os e fiscalizando sua utilização. Normalmente 

(apenas para dar uma ideia das competências de cada um, longe de se pretender esgotar a 

enumeração), cabia à presidência, por exemplo, a movimentação dos juízes, o provimento 

dos materiais de uso rotineiro das serventias, a administração dos prédios onde se 

localizavam as varas e juízos, com a contratação de serviços como os de limpeza e 

zeladoria. À CGJRJ competia, por sua vez, a lotação e movimentação de servidores e o 

controle da regularidade do serviço e da atuação de juízes e servidores. No caso da Justiça 

comum cível, a unidade básica do PJERJ em primeira instância era a vara, ou juízo, que 

funcionava com base nas normas do Código de Processo Civil e da Corregedoria-Geral 

de Justiça, que já se encontravam em vigor (descontadas as atualizações legislativas) a 

bastante tempo. Quanto às decisões judiciais, eram submetidas ao controle dos tribunais 

por meio dos recursos. Assim, salvo situações específicas, resolvidas via consultas e 

pareceres, quase não havia necessidade de orientação sobre o procedimento a adotar. 

Situação muito diferente se apresentava ao PJERJ após a criação dos juizados 

especiais. A despeito da existência prévia dos juizados de pequenas causas, vimos que 

estes não chegaram a se desenvolver plenamente e por mais que algumas experiências 

 
97 Idem. 
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tenham sido aproveitadas, os juizados especiais cíveis passaram a contar com uma 

estrutura e com investimentos muito maiores, que demandavam um esforço também 

muito maior de coordenação, especialmente diante das expectativas de todos 

(administração, juízes e população) quanto ao seu sucesso. Como vimos, Thiago Ribas 

Filho, no I Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Adjuntos Cíveis do Interior, 

em 1999, manifestou expressamente a visão de que os juizados seriam fundamentais para 

“reabilitar” o Judiciário e que por isso precisavam da atenção e dedicação de todos98. 

Tudo indica que a administração do PJERJ estava convencida de que o sucesso 

dessa reabilitação passava pela renovação do papel do juiz não só na sua relação com o 

público, mas também na sua relação com os servidores do cartório e na rotina dos 

trabalhos do juizado. 

Tradicionalmente, não era comum que os juízes interferissem na administração 

dos funcionários do cartório e nas rotinas de processamento, tarefas que eram deixadas a 

cargo do escrivão ou chefe do cartório. No entanto, era isso que a administração parecia 

querer mudar. 

Já em 1999, por ocasião do encontro de juízes de juizados especiais cíveis e 

adjuntos cíveis do interior, Cavalieri dera ênfase à necessidade de se atentar para os 

métodos de gestão dos juizados. Ao apresentar o procedimento a ser adotado nos trabalhos 

daquele fim de semana, ele informou que o objetivo da coleta de experiências e práticas 

dos juízes era sistematiza-las e criar rotinas a serem padronizadas e replicadas. 

No mesmo ano, agora no III Encontro de Juízes de Juizados Especiais em outubro, 

Cavalieri novamente conduziu a abertura dos trabalhos ao fazer um discurso contundente 

sobre a necessidade de convencer os juízes a serem administradores de suas varas. Aliás, 

o tema daquele encontro era a gestão e seus objetivos a discussão e proposição de técnicas 

gerenciais. Sérgio Cavalieri Filho sempre usou o dom da palavra. Ex-pastor adventista, 

que deixou o ministério pela vocação maior pelo direito, como conta em entrevista 

concedida ao Programa de História Oral do Poder Judiciário em 18.12.201799, e professor 

renomado, sempre falou e escreveu de forma direta, acessível e didática, valendo-se de 

muitos exemplos e alegorias. 

O discurso foi iniciado com a leitura de um trecho de uma manifestação do 

sindicato de titulares de serventia, ofícios de justiça e similares que defendia que a sede 

 
98 ENCONTRO DE JUÍZES DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E ADJUNTOS CÍVEIS DO 

INTERIOR, 1, 1999. 
99 CAVALIERI FILHO, 2017. 



91 
 

de trabalho dos juízes é o seu gabinete e eles não devem se imiscuir nas atividades 

cartorárias sob pena de porem as atividades judiciais a perder. Em seguida ele provocou 

um tanto ironicamente: “se vocês concordam com aquilo que está escrito aqui, então nós 

não precisamos de atividade gerencial. Pode deixar por conta deles e tudo vai correr 

tudo bem”100.  

Essa introdução foi o mote para demonstrar que se os juízes não tomassem a frente 

da administração e gerenciamento das unidades judiciais, tudo continuaria como estava. 

O sucesso da missão dos juizados especiais dependia dessa nova postura dos juízes. 

Após, Cavalieri fez uso da alegoria de um sujeito que foi contratado como gerente 

e demitido logo no mesmo dia porque se pôs a fazer todo o tipo de trabalho, apertando 

parafusos, consertando máquinas, limpando e guardando os equipamentos. Ao indagar 

porque tinha sido demitido, o sujeito ouviu que fora contratado para fazer os outros 

trabalharem e não para trabalhar por eles. Era a ideia de saber dar a cada um a sua tarefa 

que ele queria passar aos juízes. Planejar, organizar e controlar eram, segundo Cavalieri, 

as atividades básicas do gerenciamento das unidades. 

O protagonismo de Cavalieri nos primeiros encontros de juízes dos juizados pode 

dar a entender que o seu discurso era próprio, só dele. No entanto, a lista dos personagens 

presentes logo o desmente. Além de Thiago Ribas Filho e Cavalieri, estiveram presentes 

nos encontros de 1999, o desembargador Humberto de Mendonça Mannes, então 

presidente do TJERJ, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Ellis Hermydio 

Figueira (os dois cargos mais altos do PJERJ), bem como a então Diretora-Geral da 

Escola de Administração Judiciária, Leila Mariano, que viria a ser Presidente do TJERJ 

entre 2013 e 2015. Coube a ela apresentar as diretrizes da escola para reproduzir as 

técnicas de gestão judicial por meio da capacitação de juízes, servidores e conciliadores.  

Os juizados se mostraram um campo fértil para a proliferação dessas ideias, pois 

realmente exigiam uma abordagem diferenciada, tendo em vista o número de personagens 

e setores que precisavam ser coordenados. Podemos dizer que um juizado especial pode 

envolver 8 (oito) diferentes centros de atividade, cada qual merecendo a atenção especial 

do juiz: (i) setor de atendimento inicial; (ii) setor de autuação e registro inicial; (iii) 

cartório; (iv) setor de conciliação; (v) assessoria do gabinete (que realiza a triagem dos 

processos conclusos e a elaboração de minutas de despachos, decisões e algumas 

 
100 ENCONTRO DE JUÍZES DE JUIZADOS ESPECIAIS, 3, Angra dos Reis, 29 a 31 de outubro de 1999. 
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sentenças, além de controle do movimento); (vi) setor de audiência de instrução e 

julgamento; (vii) setor de advogados dativos; e (viii) setor de mandados judiciais. 

Seja pela novidade de lidar com estagiários de primeiro atendimento, 

conciliadores, advogados dativos101 e juízes leigos, seja pela necessidade de adaptação de 

juízes, servidores e oficiais de justiça ao procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95, a 

tarefa mais importante da comissão dos juizados talvez fosse assegurar a diferenciação 

dos novos órgãos em relação ao sistema judiciário já existente. Os juizados especiais, 

como vimos, poderiam ter apresentado uma feição bem distinta e – quem sabe – poderiam 

ter ficado separados dos segmentos da Justiça já existentes (Justiça Federal, Justiça 

Eleitoral, Justiça do Trabalho etc.), constituindo um novo ramo da Justiça brasileira, com 

servidores, estrutura e juízes próprios102. Foram, no entanto, atrelados à Justiça dos 

estados, o que pode ter colocado em risco a sua proposta inovadora, na medida em que 

tiveram que vencer a inércia institucional que levaria à tendência de interpretá-los e 

formata-los com base nas soluções já conhecidas, por economia de esforços. 

Para tentar superar essa tendência, foi necessário um enorme esforço dos 

administradores dos tribunais estaduais. No caso do Rio de Janeiro, uma conjugação 

favorável de fatores contribuiu para catalisar e favorecer esse trabalho institucional. 

O primeiro deles foi a autonomia financeira alcançada pelo PJERJ com a criação 

do Fundo Especial do Tribunal de Justiça – FETJ pela Lei nº 2.524 de 22 de janeiro de 

1996, que permitiu que o próprio poder judiciário arrecadasse e gerisse todos os recursos 

para investimento e custeio (a folha de pagamento permaneceu com o tesouro estadual)103. 

A medida, complementada com a Lei nº 3.217 de 27 de maio de 1999, e até então inédita 

entre os estados do Brasil, conferiu efetiva autonomia financeira ao poder judiciário do 

Rio de Janeiro. Com as receitas de custas, taxa judiciária e emolumentos judiciais e 

extrajudiciais, o PJERJ assegurava recursos para investir em suas instalações, sistemas de 

informática, equipamento e treinamento, por exemplo. Assim, ao contrário do que 

 
101 Diante da dificuldade, mesmo nos estados que contam com uma defensoria pública aparelhada, de 

garantir a assistência desse órgão em todos os atos (principalmente audiências) dos juizados especiais 

cíveis, o PJERJ incentivou a colaboração de advogados dativos (designados para o ato processual 
específico), que ficavam comprometidos com um determinado juizado para prestar, voluntariamente, 

assistência jurídica para as partes que precisam de um advogado, mas não dispunham de condições para 

contratá-lo. 
102 Vide propostas da ANC de 1997/98. 
103 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei nº 2.524, de 22 de janeiro de 1996. Disponível em 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/e4192e66fd866b000

32564f8006b866f?OpenDocument. Acesso em 05.01.2018. 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/e4192e66fd866b00032564f8006b866f?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/e4192e66fd866b00032564f8006b866f?OpenDocument
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acontecia com os demais estados, podia traçar suas políticas e programá-las sem depender 

de verbas mendigadas junto ao governador. 

Na entrevista concedida ao Programa de História Oral do Poder Judiciário em 24 

de janeiro de 2018, já referida, Thiago Ribas Filho conta um pouco da história dessa 

conquista que deu novo impulso ao judiciário fluminense, lembrando que foi no governo 

de Marcello Alencar que o PJERJ conseguiu ficar com a administração das verbas 

recolhidas a título de custas judiciais. Uma equipe do PJERJ já havia conduzido os 

estudos sobre o valor referente às custas, pelo que Thiago Ribas Filho já tinha 

conhecimento de sua relevância, provavelmente ao contrário da assessoria do governador, 

a quem se conseguiu convencer a apoiar a lei. Para Ribas Filho, Alencar sempre apoiava 

a independência do judiciário ao procurar consultar os membros do TJERJ sobre as 

possíveis nomeações para a corte estadual.  

O segundo fator foi a união de figuras relevantes no poder judiciário da época 

(“cabeças coroadas”, na referência feita por Gaulia (2018), especialmente os 

desembargadores Thiago Ribas Filho, Sergio Cavalieri e Luiz Fux, que estavam em 

posição de identificar o ‘status’ do sistema dos juizados especiais como órgãos 

diferenciados e carentes de atenção e cuidado, medindo, assim, sua legitimidade. Além 

disso, entre 1995 e 2005, no que poderíamos chamar de primeira fase dos juizados 

especiais, houve uma sucessão de presidentes que pertenciam a um grupo de 

desembargadores que compartilhavam a visão de garantir a autonomia do PJERJ e a 

estender o alcance de seus serviços por todo o estado e pelas diversas regiões da capital, 

investindo na melhoria da estrutura existente e ampliando as unidades judiciais, o que 

passava em grande parte pela instalação de juizados especiais cíveis e criminais. Nessa 

linha, entre José Lisboa da Gama Malcher (1995 a 1997) e Sergio Cavalieri Filho (2005 

a 2007), passando pelas gestões de Thiago Ribas Filho (1997 a 1999), Humberto de 

Mendonça Mannes (1999 a 2001), Marcus de Souza Faver (2001 a 2003) e Miguel Pachá 

(2003 a 2005), diversas medidas foram adotadas pela administração do PJERJ, como a 

própria criação do FETJ, a extinção dos tribunais de alçada cível e criminal, a criação de 

algumas novas comarcas e elevação de várias outras a uma entrância superior, com a 

construção de novos prédios, a reorganização administrativa com auxílio da consultoria 

da Fundação Getúlio Vargas que reestruturou as suas unidades e cargos, reduzindo a 

redundância de atribuições e controles e a institucionalização de práticas que em  muitos 

casos eram confiadas à experiência pessoal de alguns servidores. Marcos significativos 

da assunção de uma postura gerencial do PJERJ foram a criação do Centro de Controle e 
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Acompanhamento de Custos, de que trata Angela Augusta Santos Carvalho em 

monografia sobre a autonomia e controle no PJERJ, que tem a “função de produzir 

relatórios de acompanhamento de custos do PJERJ, através da consolidação de todas as 

despesas dos órgãos jurisdicionais e administrativos de todas as Comarcas do Estado do 

Rio de Janeiro”104 e do NAQ, Núcleo de Acompanhamento da Qualidade dos Serviços 

Judiciários, posteriormente transformado em uma comissão – Comissão de Apoio à 

Qualidade dos Serviços Judiciários – COMAQ. O NAQ, cuja iniciativa foi premiada na 

primeira edição do Prêmio Innovare na pessoa de Cristina Tereza Gaulia, tinha como 

atribuições o acompanhamento dos “projetos de padronização dos serviços estabelecidos 

e implantados pela administração” do TJERJ; o estabelecimento de “metas concretas de 

produtividade encaminhando à Presidência e à Corregedoria Geral da Justiça relatórios 

de desempenho, com sugestões de aprimoramento e/ou correção”; o estabelecimento de 

“parâmetros para a avaliação dos resultados de produtividade dos diversos Juízos, 

serventias e secretarias, de modo a permitir a fixação de critérios objetivos de avaliação 

de desempenho”; a indicação à presidência do tribunal dos “Juízos que necessitam do 

auxílio (...) com base em levantamentos estatísticos e de qualidade”; o aprimoramento 

dos “serviços judiciais de primeira e segunda instâncias, indicando à Escola de 

Administração Judiciária – ESAJ, a necessidade de aperfeiçoamento técnico, 

comportamental organizacional e gerencial”; e o encaminhamento “à Presidência e à 

Corregedoria Geral da Justiça (de) sugestões de padronização de procedimento, espaço, 

equipamentos de informática e mobiliário...”105.  

Por fim, como decorrência direta do segundo fator, o reconhecimento por esse 

grupo de cabeças coroadas que a diferenciação dos juizados especiais (então a medida de 

sua legitimidade) deveria ser perseguida com investimentos em novas soluções e não com 

a reiteração de práticas tradicionais. 

Assim, parecia claro para a administração do PJERJ que o legislador da Lei nº 

9.099/95 buscara instituir uma “nova Justiça, sem maiores formalismos, por isso mesmo 

rápida, gratuita”, como revelam as palavras de Thiago Ribas Filho como presidente do 

TJERJ em pronunciamento na sessão do Órgão Especial de 30.03.1998106. 

Confrontada com essas expectativas e com o caráter principiológico do projeto 

dos juizados (cuja lei instituidora prometia grande flexibilidade a eles e ao processo de 

 
104 CARVALHO, 2005, p. 4. 
105 GAULIA, 2004b. 
106 TJERJ, 1998a. 
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sua competência), a administração do PJERJ preferiu delegar a sua organização e 

supervisão a um novo órgão – a comissão dos juizados. Muito embora ela estivesse 

hierarquicamente subordinada à presidência do TJERJ e dependesse da participação do 

Presidente e do Corregedor-Geral de Justiça para implementar suas políticas, passou a 

agir com certa liberdade, tendo um grande respaldo da administração do poder judiciário. 

Exemplo dessa delegação e desse respaldo é o Aviso nº 62, da Corregedoria-Geral 

de Justiça, publicado em 17.03.1999, que comunicava que, a partir daquela data, cessava 

a atribuição da CGJRJ para orientação, supervisão e planejamento dos juizados 

especiais107. 

Segundo uma anedota comum, quando se quer protelar a solução de um problema 

cria-se uma comissão. No caso da comissão dos juizados, por mais que sua criação possa 

ter sido motivada por uma incapacidade dos órgãos tradicionais da administração do 

PJERJ – presidência e corregedoria – em lidar com o fato novo dos juizados, a decisão 

acabou dando certo. 

Segundo Flavio Citro Vieira de Mello, a continuidade da comissão na presidência 

de Thiago Ribas Filho compensou o desequilíbrio que a frequência de alterações na 

administração criava. 

Para ele, Ribas Filho conseguia mostrar a cada nova administração, a importância 

do trabalho de manutenção dos juizados especiais, convencendo-os a manter os 

investimentos materiais e humanos nesses órgãos108. 

De maneira geral, as sucessivas administrações que mantiveram a COJES sob a 

administração de Thiago Ribas Filho deram a ela uma autonomia relativa que se tornou 

essencial para o trabalho institucional de diferenciação. E isso foi destacado pelos juízes 

ouvidos Programa de História Oral do Poder Judiciário, que registraram a liberdade, ou 

 
107 TJERJ/CGJ,1999. 
108 Essa estrutura de poder que nós temos, que a cada dois anos muda ela foi reequilibrada pela existência 

da comissão dos juizados especiais, que fazia o quê? Era como se fosse um pelego, ela ia levando aquelas 

questões próprias do juizado, a transferindo a cada gestão mostrando a importância daquele trabalho de 

continuidade, gestão e o que que é gestão? Gestão é fazer planejamento, você se programar pra daqui a 5 

anos, 10 anos, você atingir aquele objetivo. Você criar condições pra você atingir aquele objetivo. Mas se a 

cada 2 anos você muda tudo de novo, cada um quer ser melhor que o outro, você não tem continuidade, 

você pode programar para daqui a 10 anos. E a comissão teve esse papel importantíssimo de continuidade 

de gestão (..) e ela foi sobrevindo às administrações como se fosse uma presidência única, né, de 15 anos. 

Eu acho que isso foi muito importante (MELLO, 2018). 
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autonomia, com que a comissão atuava, como Flávio Citro Vieira de Mello109 e Cristina 

Tereza Gaulia110. 

Thiago Ribas Filho, em sua entrevista também confirmou que tinha uma boa 

liberdade de atuação: 

 

Entrevistador: Na sua presidência lá na Comissão dos Juizados, a impressão 

pelo menos que eu tenho, é que muitas ações referentes aos juizados eram 

tomadas na Comissão sem muitas interferências da administração do 

Tribunal... 

TRF: Sim... 

Entrevistador: O senhor concorda com isso? 

TRF: Concordo, concordo. 

Entrevistador: Tinha uma liberdade muito grande... 

TRF: Tinha...(...). Havia uma... uma liberdade relativa de ações... (...) não é, e 

que normalmente nos era comunicadas para verificarmos se deveríamos adotar 
de uma maneira geral. Era uma coisa muito boa. O ambiente que sempre existiu 

entre nós era o mais importante, e todos tinham o mesmo propósito de melhorar 

cada vez mais e de dar uma prestação jurisdicional que fosse boa e rápida. 

(...) 

Entrevistador: Por exemplo, as movimentações dos juízes dos Juizados sempre 

passavam pela Comissão dos Juizados, não é isso? 

TRF: É, relativamente. Em geral, havia um juiz auxiliar da presidência que era 

encarregado de dois em dois meses, de fazer as designações. E normalmente 

nós éramos da Comissão, convidados a opinar a respeito. 

Entrevistador: E em geral o senhor pode dizer se a administração respeitava 

essas sugestões de movimentações ou essas considerações da Comissão? 
TRF: Nunca soube que houvesse qualquer rejeição (RIBAS FILHO, 2018). 

 

 
109 Entrevistador: E a comissão tinha autonomia? 

FCVM: Muita autonomia, muita autonomia. Sempre teve muita autonomia. Agora, é uma vontade política. 

O tribunal sempre reconheceu ao dar essa autonomia, uma importância muita importância aos juizados. Até 
hoje eu não entendo por quê. Juro, porque, não sei, acho que (...) pessoas da justiça tradicional de alguma 

maneira foram contaminadas pelo sistema, acho que talvez pelos resultados, que a gente estava conseguindo 

alcançar, mas que de uma maneira ou outra ... pessoas completamente diferentes, com formações diferentes 

(...). A gente teve esse elemento favorável que, graças a Deus, essas pessoas... ou, na verdade, quer dizer, 

nosso tribunal tem essa parte que talvez a gente tenha que reconhecer, que tem gente muito boa, mudam os 

presidentes e a gente conseguiu até hoje dar essa prioridade ao sistema dos juizados. Eu sei que tem um 

custo, um custo político, um custo financeiro muito grande, mas foi fundamental. Você vê, né, hoje a gente 

já não tem juizados com grades problemas.... (MELLO, 2018). 
110 Entrevistador: E você já indicou que a comissão tinha aqui no Rio, aqui no Tribunal, um certo privilégio 

em relação ao que acontecia em outros tribunais. 

CTG: Com certeza absoluta. Tinha a liberdade... eu diria o seguinte, a gente tinha muita liberdade de propor 
(...). Nem tudo que a comissão propôs, obviamente o administrador que estava à frente do Tribunal, 

ratificou. Mas eu posso dizer que nessa época de construção, realmente o Desembargador Thiago tinha uma 

força política muito grande, tínhamos muito apoio do Sérgio Cavalieri que na ocasião nem ainda era gestor 

do Tribunal, ele estava cuidando da informática, estava cuidando da EMERJ, mas ele era uma estrela 

claramente em ascensão, de modo que aquilo que nós propúnhamos e que o Desembargador Cavalieri, 

vamos dizer, achava razoável, ele ajudava, junto ao administrador geral do Tribunal. De modo que, eu acho 

que nós conseguimos realmente empurrar o sistema para frente com essas sugestões. Algumas as vezes 

tiveram que ser modificadas, alguns juízes, de repente, não eram o que a gente tinha de mais adequado, a 

gente... eu me lembro que a gente chegou a fazer algumas substituições porque o juiz realmente não queria. 

Concorria, ganhava, mas não era bom (GAULIA, 2018). 
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É claro que essa liberdade não era absoluta, mas as administrações que 

mantiveram Ribas Filho na presidência da COJES pareciam ter entendido que os juizados 

especiais cíveis deveriam receber uma atenção dedicada e que isso poderia ser feito pela 

COJES, o que se estendia até à designação de juízes para atuarem nos juizados; 

Na visão de Ana Maria Pereira de Oliveira, a comissão: 

 

(...) tinha uma certa participação assim no sentido de sugerir, nem sempre era 
possível (...). Digamos, o fulano é um juiz que atua com disposição no juizado. 

Vamos tentar então mantê-lo no juizado, mas não, não pode porque neste mês 

precisam em uma vara de família, então ia para a vara de família, mas a 

comissão muitas vezes sugeria isso, tanto para manter como às vezes até para 

não manter quando o juiz não estava gostando de ficar ali ou não tendo um 

desempenho satisfatório ali também. 

Entrevistador: E também nas remoções, promoções? 

AMPO: Também a comissão era ouvida, ainda que não formalmente 

(OLIVEIRA, 2018). 

  

A comissão soube fazer bom uso da delegação que recebeu da administração, 

especialmente nos primeiros anos dos juizados especiais, cruciais para o processo de 

construção do sistema. Aproveitando o prestígio e a dedicação de seu primeiro presidente, 

o desembargador Thiago Ribas Filho, e o apoio da administração do PJERJ nos mandatos 

dos presidentes Humberto de Mendonça Mannes, Marcus de Souza Faver, Miguel Pachá, 

Sergio Cavalieri Filho e José Carlos Schmidt Murta Ribeiro, a comissão realmente 

planejou, coordenou e supervisionou diversas atividades relacionadas à construção e 

estruturação dos juizados especiais, como a criação de uma rede de juízes com afinidade 

ao novo sistema, a organização de encontros de juízes em atuação nos juizados, a 

coordenação da elaboração de enunciados de entendimentos dominantes, a supervisão do 

trabalho de conciliadores e advogados dativos, a confecção de relatórios estatísticos das 

atividades dos cartórios e dos juízes nos juizados especiais, a sugestão de lotação e 

movimentação de juízes nos juizados e nas turmas recursais, a organização de mutirões 

de conciliação e julgamento de processos e a organização e supervisão do trabalho dos 

juízes leigos nos juizados cíveis. 

 

2.5. A ESTIMULAÇÃO DE UMA REDE DE JUÍZES DE JUIZADOS 

 

Para Thiago Ribas Filho, a organização dos encontros de juízes de juizados foi 

uma das principais iniciativas de sua presidência na comissão dos juizados e, em sua 

visão, uma inspiração para o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Na 
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verdade, embora o FONAJE (com essa sigla e denominação específicas) somente tenha 

sido instituído em 2001, já era fruto de uma iniciativa dos juízes em atuação nos juizados 

especiais cíveis e criminais de vários estados brasileiros, que fizeram sua primeira reunião 

em maio de 1997, no Rio Grande do Norte. O trabalho ali desenvolvido foi referido 

originalmente como “Encontro de Coordenadores de Juizados Especiais” e 

posteriormente como “Encontro Nacional de Juizados Especiais”, antes de se 

organizarem sob a sigla FONAJE, na sua X reunião111. Houve, portanto, sem dúvida, uma 

continuidade entre o trabalho dos Encontros e do FONAJE e aquele foi certamente 

anterior às primeiras reuniões de juízes de juizados especiais no estado do Rio de Janeiro. 

Desde o início a administração do PJERJ prestigiou as reuniões do FONAJE, 

facilitando, junto com a AMAERJ - Associação dos Magistrados do Estado do Rio de 

Janeiro, a participação de um grupo representativo de juízes nos encontros que até hoje 

são semestrais e se revezam pelas cinco regiões do país. Dos encontros do FONAJE 

também saíam enunciados de entendimentos, que sempre foram acompanhados com 

atenção por juízes, advogados e interessados. Dentre tais enunciados, porém, muito mais 

do que os dos encontros dos juízes do Rio de Janeiro, era comum que se inserissem 

verbetes contendo verdadeiras exortações às administrações dos tribunais para que 

investissem nos novos órgãos, o que indica que, para os juízes de muitos estados, eles não 

estariam recebendo a atenção merecida. Veja-se, por exemplo, as proposições nºs 1, 2 e 3 

do IV Encontro de Coordenadores de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, 

realizado na Cidade do Rio de Janeiro entre 9 e 11 de novembro de 1998. As Proposições 

aduziam: 

 
1. para cumprir suas relevantes tarefas, os Juizados Especiais devem ser 

estruturados em acomodações adequadas, com pessoal qualificado e Juízes 

com dedicação exclusiva nos Juizados e nas Turmas Recursais 

2. Sugere‐se aos Tribunais de Justiça a criação de Coordenadoria Estadual de 

Juizados Especiais. 

3. Recomenda‐se a realização de Encontros Estaduais para difusão das 

conclusões adotadas pelo Fórum Permanente dos Coordenadores de Juizados 

Especiais (Aviso nº 44/1998 – TJERJ) 
  

Preocupação semelhante se manifestou no V encontro nacional: 

 

I ‐ PROPOSIÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO: 1 ‐ Reiterar, junto aos 

Tribunais de Justiça, a necessidade do funcionamento dos Juizados Especiais 

com Juízes Titulares e serventias próprias, com a estrutura material necessária 

a atender a demanda crescente e atual, em horário integral. 2 ‐ Incentivar a 

 
111 Cf. HONÓRIO, LINHARES e BALDAN, 2017. 
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importância da celebração de convênios com as Prefeituras e Universidades 

para criação de postos avançados de Juizados Especiais Cíveis, especialmente 

em Municípios que não sejam sedes de Comarca. 3 ‐ Buscar cooperação com 

as Escolas da Magistratura para que seus estagiários atuem como conciliadores 

nos Juizados Especiais, aproveitando‐se do seu conhecimento especializado e 

grande potencial. 4 ‐ Solicitar aos Presidentes dos Tribunais que suas 

Assessorias de Imprensa e seus órgãos de comunicação em geral, uma atenção 

maior aos Juizados Especiais, divulgando dados estatísticos, atos e decisões de 

maior interesse dos jurisdicionados, tornando esse segmento do Judiciário mais 

conhecido e confiável. 5 ‐ Propor aos Tribunais a criação de um Fundo de 

Aparelhamento dos Juizados Especiais, que lhes proporcione recursos 

financeiros para projetos, programas, encontros de estudos e troca de ideias 

sobre as matérias de sua competência. 6 ‐ Sugerir a redução do número de 

Turmas Recursais para maior concentração da jurisprudência e a alternância 

periódica de seus membros. 

 

Descontadas as diferenças na conjuntura em que se realizavam os encontros 

estaduais e nacionais,112 o incentivo à participação nos encontros nacionais e estaduais de 

juízes dos juizados especiais ajudava a criar uma rede de magistrados especializados na 

Lei nº 9.099/95 ou pelo menos familiarizados com ela, o que já era um grande passo se 

essa familiaridade significasse o reconhecimento de sua diferenciação em relação ao 

processo tradicional. Essa “construção de rede” foi um processo bem destacado no 

depoimento de Cristina Tereza Gaulia como uma das mais importantes etapas na 

construção dos juizados especiais cíveis, pois no seu entender, não apenas os cidadãos, 

mas também os juízes precisavam de mais informações sobre a proposta da lei dos 

juizados, especialmente na sua relação com a simplicidade do procedimento (GAULIA, 

2018). 

As reuniões dos juízes e os debates que sempre ocorriam nos encontros 

organizados pela comissão dos juizados permitiam que as principais dificuldades fossem 

pensadas por todos os presentes e as soluções e boas práticas fossem divulgadas, 

harmonizando os entendimentos e criando uma cultura diferenciada para os juizados, bem 

como, de modo relativamente democrático, uma escuta da administração dirigida à 

 
112 Um episódio pode servir para ilustrar essas diferenças: no II Encontro de Juízes de Juizados Especiais 

Cíveis e de Turmas Recursais Cíveis: logo na abertura, Thiago Ribas Filho mencionou que estava vindo 

diretamente da cidade de São Paulo, onde estava sendo realizado o encontro nacional e que nenhum membro 

da administração do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esteve presente prestigiando o evento e, 
para provocar, ao se despedir dos presentes na reunião, Ribas (que exercia o mandato de Presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro) fez questão de informar que estava vindo para o 

encontro do Rio de Janeiro, onde estariam presentes – e efetivamente estiveram – todos os principais 

integrantes da administração do TJERJ, o Presidente, desembargador Humberto de Mendonça Mannes, o 

Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Paulo Gomes da Silva Filho o 1º Vice-Presidente, 

desembargador Wilson Santiago e o 3º Více-Presidente, desembargador Semy Glanz, além dos 

desembargadores Sergio Cavalieri Filho, Diretor da Escola da Magistratura e Leila Mariano, Diretora da 

Escola de Administração Judiciária. Vale dizer que a Corregedoria-Geral de Justiça de Paulo Gomes 

contava com o apoio de 3 (dentre 6) juízes auxiliares que já tinham servido no sistema dos juizados 

especiais: Luís Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro e Cristina Tereza Gaulia. 



100 
 

realidade e à experiência vivenciadas pelos juízes no primeiro grau de jurisdição. Talvez 

seja nesse sentido que se deva compreender a alusão de Ribas Filho aos encontros 

estaduais como “inspiração” para o FONAJE. 

No I Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Adjuntos do Interior, por 

exemplo, os trabalhos foram organizados de forma a privilegiar a visão dos juízes sobre 

problemas referentes à administração dos juizados e, a partir dessa visão, extrair práticas 

que poderiam vir a ser incentivadas pela administração do PJERJ e replicadas para outros 

órgãos do sistema. 

Os participantes foram divididos em grupos, cada um identificado por uma cor 

(rosa, amarelo, azul e verde) e a cada um foram fornecidos alguns temas bem abertos 

(temas administrativos e temas jurídicos) para que os juízes, primeiro individualmente e 

depois em grupo, levantassem os principais problemas e suas soluções que seriam levadas 

posteriormente a uma reunião plenária quando as propostas de enunciados 

administrativos seriam votadas por todos. 

Nesse encontro, os temas administrativos dados aos grupos foram: 

(i) a relação juiz-conciliador; 

(ii)  a dinâmica da conciliação; 

(iii)  a dinâmica da audiência de instrução e julgamento; 

(iv)  o que evitar em primeiro grau para facilitar o julgamento das turmas 

recursais; 

(v)  a relação juiz-cartório; 

(vi)  o juiz e a administração dos juizados; 

(vii)  organização cartorária e divisão de tarefas; e 

(viii)  informatização dos juizados. 

 

Os temas jurídicos foram: 

 

(i) acidentes de automóveis; 

(ii) pontos de estrangulamento no processo de conhecimento; 

(iii) pontos de estrangulamento no processo de execução; 

(iv) variação cambial dos contratos de ‘leasing’; 

(v) valoração do dano moral; 

(vi) cobrança indevida de cartão de crédito; 

(vii) ações diversas referentes a relações de consumo; 
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(viii) ações visando condenação de companhia telefônica local para instalação 

de linhas; 

(ix) ações diversas envolvendo crédito concedido por instituição financeira; 

(x) inclusão indevida de nome em serviço de proteção ao crédito; e 

(xi) conflitos de vizinhança e condomínio113. 

 

Pelo depoimento extraído das filmagens dos trabalhos, os juízes aprovavam as 

reuniões e a metodologia de trabalho e se sentiram prestigiados pela administração ao 

serem chamados para serem ouvidos e poder passar suas experiências na atuação junto 

aos juizados especiais e turmas recursais114. 

A construção dessa rede de juízes dependia também da multiplicação dos juizados 

especiais, que teria sido, para Gaulia, a primeira estratégia da comissão dos juizados. Em 

um momento inicial, ela envolveu uma modificação da mentalidade gerencial do PJERJ, 

que ousou instalar os primeiros juizados mesmo diante da falta de estrutura e 

especialmente de espaços nos prédios dos tribunais e fóruns regionais. Não havendo sala, 

alugava-se uma, ou, como lembrou o desembargador Thiago Ribas Filho, convencia-se 

os prefeitos a emprestarem salas em prédios e terrenos públicos municipais, contornando-

se desse modo a dificuldade. 

Talvez essa disposição – atribuída por Cristina Gaulia à visão “altamente 

progressista” dos membros da comissão – tenha sido o grande diferencial de estados 

como o Rio de Janeiro em relação a outros cujo poder judiciário não via “como 

obrigação” a instalação dos juizados especiais. Isso fazia com que, nos encontros do 

FONAJE, Ribas (que geralmente presidia as delegações do Rio de Janeiro como 

presidente da comissão) fosse visto com admiração pelos juízes, especialmente quando 

comunicava a instalação de mais um novo juizado no estado do Rio de Janeiro, enquanto 

outros estados ainda contavam com apenas um único juizado especial cível em toda a sua 

extensão territorial (GAULIA, 2018). 

Outro aspecto do qual dependia a criação de uma rede de juízes com afinidade 

com os juizados especiais era o cuidado na movimentação dos magistrados pelos juizados 

e turmas recursais. 

 
113 OLIVEIRA, Ana Maria Pereira. Painel inicial. Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e 

Adjuntos Cíveis do Interior, 1, 1999, 5 DVD. 
114 OLIVEIRA NETO, Arthur Narciso de. Debates. Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e 

Adjuntos Cíveis do Interior, 1, 1999, 5 DVD. 
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A movimentação dos juízes em geral é uma das tarefas mais delicadas e 

trabalhosas da administração do poder judiciário e, no Rio de Janeiro, sempre foi 

atribuição da presidência, que dispõe do auxílio de todo um departamento especializado 

nesse trabalho, hoje denominado DEMOV – Departamento de Movimentação de 

Magistrados. 

É importante registrar que os juízes titulares de um determinado cargo são 

inamovíveis, ou seja, não podem ser removidos desse cargo a não ser voluntariamente ou 

por força de sanção em processo administrativo disciplinar. Assim, normalmente, os 

juízes titulares sempre estarão em atuação nos seus juízos e varas, não havendo 

necessidade de movimentação. Ocorre que há sempre juízos vagos, com cargos não 

preenchidos de titular, ou com juízes titulares de férias ou licenças, pelo que o 

departamento de movimentação precisa anotar essas vacâncias e sugerir a designação de 

substitutos. Tais substitutos podem ser juízes titulares de outros juízos ou juízes em fase 

inicial da carreira que, não sendo ainda titulares, ocupam um cargo que prevê seus 

deslocamentos para as unidades onde há cargos vagos. 

O serviço executado pelo DEMOV constitui-se principalmente de um 

planejamento mensal que segue a escala de férias e licenças dos juízes e a lista de 

vacâncias, além de um acompanhamento diário das ocorrências envolvendo juízes, de 

modo a assegurar ininterruptamente o preenchimento das vacâncias. 

Até a criação da COJES era costume que o Presidente do TJERJ delegasse a um 

juiz auxiliar ou a um desembargador de sua confiança a tarefa de supervisionar o trabalho 

do DEMOV. Quando a comissão começou a funcionar, assumiu a tarefa de propor a 

movimentação mensal dos juízes dos juizados especiais e das turmas recursais115. 

Thiago Ribas Filho e Cristina Tereza Gaulia afirmaram que, em uma fase inicial, 

a comissão dos juizados tinha grande liberdade de atuação nesse ponto. A movimentação 

dos juízes era sugerida e normalmente acolhida pelo Presidente, a quem competia 

formalmente assinar os respectivos atos. Ribas destacou não se lembrar de ocasião em 

que as sugestões de sua comissão tenham sido rejeitadas pela presidência (“nunca 

soube”), mas fez questão de ressaltar que isso se devia a uma harmonia de propósitos, o 

que é mais uma indicação da disposição de todo a administração em apoiar os juizados 

especiais (RIBAS FILHO, 2018).  

 
115 Posteriormente, a Comissão de Apoio à Qualidade dos Serviço Judiciais – COMAQ passou a 

supervisionar a movimentação dos demais juízes. 



103 
 

Como eram escolhidos esses juízes? 

Nas palavras de Joaquim Domingos de Almeida Neto sobre a liberdade da 

comissão nos processos de promoção e remoção de juízes e indicação para as turmas 

recursais: 

 

(...) formalmente não, mas informalmente tinha, até porque os membros da 

comissão estavam no Órgão Especial pela hora da escolha e, sabiam apontar 

quem era... quem iria fazer um caos no juizado e quem iria produzir. Isso eles 

tinham a noção perfeita. Na indicação da Turma Recursal, o sistema de livre 

escolha, deu certo enquanto você tem na comissão pessoas que entendem o 

juizado. Se eu tiver na comissão, um desembargador que nunca teve afinidade 

com o sistema ou que desconhece o sistema ou que despreza esses princípios, 

você pode ter uma escolha equivocada. E a gente também tinha uma facilidade 

muito grande na época, você não tinha nenhuma vantagem pecuniária por estar 

na turma recursal... (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

Em seus depoimentos, ao mesmo tempo em que pareceram evitar o 

reconhecimento de uma arbitrariedade na escolha dos juízes que atuariam nos juizados e 

turmas recursais, Ribas e Gaulia indicaram que a comissão observava a atuação dos juízes 

em seus contatos com os juizados cíveis e promovia certos ajustes. Gaulia (para quem a 

opção que fizeram alguns estados de, em lugar de criar cargos de juízes para os juizados 

deixarem que os juízes de varas cíveis os acumulassem, era o “pior dos mundos”) referiu-

se ao caso de colegas que concorriam para uma vaga em juizados, ganhavam e depois 

“não queriam” ou “não eram bons” e, como aduziu Ribas, eram “com jeitinho 

substituídos” (GAULIA, 2018; RIBAS FILHO, 2018). 

Ao que parece, as turmas recursais tinham uma importância estratégica 

reconhecida. Na concepção de Gaulia, deveriam ser compostas apenas por juízes do 

sistema dos juizados e embora não tenha sido essa a proposta que prevaleceu, nos 

momentos iniciais dos juizados foi o que se tentou fazer, pois seria como “cortar o sistema 

em duas partes”, causando uma “desconformidade total”, deixar que juízes atuantes 

apenas nas varas cíveis compusessem as turmas recursais (GAULIA, 2018). 

Cavalieri Filho é da mesma opinião: 

 

Eu achava que turma recursal tinha que ser juízes de juizado especial, com essa 

cabeça, com essa visão, com essa percepção, porque, se não, solta lá, amarra 

aqui... E com o correr do tempo, o Thiago cedeu e começamos a criar turma 

recursal aqui, fizemos no interior e depois decidimos: temos que fundir tudo 
(...) mas nesse sistema... eram juízes escolhidos a dedo, pela produtividade 

(CAVALIERI FILHO, 2019). 
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Talvez tenha sido esse um dos motivos que levaram a administração a concentrar 

as turmas recursais na capital, retirando-as do interior. 

Como vimos, não foi essa a motivação do ato administrativo que a originou. Seja 

como for, a configuração das turmas recursais não era compatível com as pressões 

institucionais que prevaleciam na época, pelo que o caminho da legitimidade era a 

definição das turmas recursais pela COJES. 

Ademais, a configuração das turmas recursais não se mostrava eficiente, 

chocando-se contra outra pressão institucional. 

A gestão e controle dos recursos e a realização das sessões ficava muito mais 

difícil quando esses recursos eram dirigidos às diversas turmas recursais existentes por 

todo o estado. A lista era grande e sua enumeração mostra a complexidade da 

movimentação dos recursos116. 

 
116 Assim ficaram definidas as turmas recursais por região: na 2ª Região Judiciária, a Turma Recursal Cível 

dos feitos de Niterói e a Turma Recursal Cível dos feitos de Maricá; na 3ª Região Judiciária: a Turma 

Recursal Cível de São Gonçalo; na 4ª Região Judiciária, a Turma Recursal Cível dos feitos de Nova Iguaçu, 

a Turma Recursal Cível dos feitos de Belford Roxo; na 5ª Região Judiciária, a Turma Recursal Cível dos 

feitos de Magé e a Turma Recursal Cível dos feitos de Duque de Caxias; na 6ª Região Judiciária, a Turma 

Recursal Cível dos feitos de Nilópolis e a Turma Recursal Cível dos feitos de São João de Meriti; na 7ª 
Região Judiciária, a Turma Recursal Cível dos feitos de Petrópolis; na 8ª Região Judiciária, a Turma 

Recursal Cível dos feitos de Volta Redonda e a Turma Recursal Cível dos feitos de Rio Claro; na 9ª Região 

Judiciária, a Turma Recursal Cível dos feitos de Barra Mansa e a Turma Recursal Cível dos feitos de 

Resende; na 10ª Região Judiciária, a Turma Recursal Cível dos feitos de Valença, a Turma Recursal Cível 

e Criminal dos feitos de Piraí e a Turma Recursal dos feitos de Barra do Piraí; na 11ª Região Judiciária, a 

Turma Recursal Cível dos feitos de Paraty, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Angra dos 

Reis, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Itaguaí e a Turma Recursal Cível e Criminal dos 

feitos de Mangaratiba; na 12ª Região Judiciária, a Turma Recursal Cível dos feitos de Três Rios, a Turma 

Recursal Cível e Criminal dos feitos de Paraíba do Sul, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de 

Sapucaia e a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Rio das Flores; na 13ª Região Judiciária, a 

Turma Recursal Cível dos feitos de Teresópolis; na 14ª Região Judiciária, a Turma Recursal Cível e 
Criminal dos feitos de Santa Maria Madalena, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de São 

Sebastião do Alto, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Duas Barras, a Turma Recursal Cível 

e Criminal dos feitos de Sumidouro; a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Carmo; a Turma 

Recursal Cível e Criminal dos feitos de Bom Jardim; a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de 

Cantagalo; a Turma Recursal Cível dos feitos de Nova Friburgo; a Turma Recursal Cível e Criminal dos 

feitos de Trajano de Moraes; e a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Cordeiro; na 15ª Região 

Judiciária, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Rio Bonito, a Turma Recursal Cível e Criminal 

dos feitos de Itaboraí e a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Cachoeira de Macacu; na 16ª 

Região Judiciária, a Turma Recursal Cível dos feitos de Macaé, a Turma Recursal Cível e Criminal dos 

feitos de Casimiro de Abreu, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Silva Jardim e a Turma 

Recursal Cível e Criminal dos feitos de Conceição de Macabu; na 17ª Região Judiciária, a Turma Recursal 
Cível e Criminal dos feitos de Araruama, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Saquarema, a 

Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Arraial do Cabo e a Turma Recursal Cível dos feitos de 

Cabo Frio; na 18ª Região Judiciária, a Turma Recursal Cível dos feitos de Campos, a Turma Recursal Cível 

e Criminal dos feitos de Paraíba do Sul, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de São João da Barra 

e a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de São Fidélis; na 19ª Região Judiciária, a Turma Recursal 

Cível e Criminal dos feitos de Natividade, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Porciúncula, a 

Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Bom Jesus do Itabapoana e a Turma Recursal Cível e 

Criminal dos feitos de Itaperuna; na 20ª Região Judiciária, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de 

Cambuci, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Itaocara, a Turma Recursal Cível e Criminal dos 

feitos de Laje do Muriaé, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Miracema e a Turma Recursal 
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A Resolução nº 03/1997 – CM dispunha sobre os juízos cujos juízes em exercício 

formariam cada uma das turmas recursais. 

A exaustiva enumeração das turmas e de sua composição já indica a complexidade 

de sua operação. O grande número de pessoas envolvidas tornava bastante provável que 

uma sessão se frustrasse em razão de impedimentos eventuais dos magistrados 

envolvidos.  

Em pronunciamento feito ao Fórum Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, na Escola da magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, o juiz Paulo 

Mello Feijó contou que na época da descentralização, o pequeno número de recursos a 

serem julgados ainda prejudicava a celeridade, pois em muitos casos os juízes se sentiam 

desestimulados a marcar uma sessão para julgar apenas alguns poucos processos e 

preferiam deixar que alguns recursos se acumulassem para leva-los à turma recursal117. 

Nesse sentido, a concentração das turmas recursais primeiramente na capital do 

estado, em Volta Redonda e Campos dos Goytacazes e posteriormente apenas na capital, 

pode ter significado uma perda em termos de proximidade com os jurisdicionados, mas 

um ganho em termos gerenciais, sem falar na maior eficácia em termos de uniformização 

da jurisprudência. A perda de proximidade com os jurisdicionados era, na verdade, 

relativa, pois as partes não podem recorrer às turmas recursais sem a assistência de 

advogados e estes, por sua própria função, têm mais facilidade de acompanhar os recursos 

mesmo que concentrados na capital do estado. 

Em seu depoimento para o PHOPJ, Ana Maria Pereira de Oliveira explicou o 

processo de concentração das turmas: 

 

Naquele momento inicial (...) o número de recursos era muito pequeno. Na 
verdade, naquela época que eu estava na turma, que eu comecei na 
coordenação, eram doze turmas recursais só aqui (...) e tinha turma espalhada 
pelo estado todo. Cada juiz de turma recursal naquela época recebia de quatro 
a cinco processos por semana, aqui no fórum central e eram juízes de vara de 
órfãos e sucessões, de varas de fazenda, de varas de falência (...). A ideia era o 
juiz que não tivesse muita audiência (...) e poderia se dedicar a um trabalho 
extra. Mas depois o que se via é que, o que começou a aparecer, primeiro essa 
discrepância das decisões da turma com decisões de juizados. Depois, no 
interior você reunia às vezes três juízes de comarcas diferentes. Imagina reunir 
juízes de três juízos únicos, reunir de vez em quando processos remetidos pelo 

 
Cível e Criminal dos feitos de Santo Antônio de Pádua; e na 21ª Região Judiciária, a Turma Recursal Cível 

e Criminal dos feitos de Vassouras, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Engenheiro Paulo de 

Frontin, a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Miguel Pereira, a Turma Recursal Cível e Criminal 

dos feitos de Mendes e a Turma Recursal Cível e Criminal dos feitos de Paracambi (TJERJ/CM, 1997). 
117 Transcrição da palestra “Turmas recursais: novas tendências”, proferida no Fórum Permanente dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais na EMERJ, no dia 18.09.2014. Disponível em  

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento_online/edicoes/volume22/volume22_55.pdf. 

Acesso em 10.05.2018. 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento_online/edicoes/volume22/volume22_55.pdf
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correio. A distribuição era feita na comarca 1, aí o juiz relator estava na 
comarca 2, tinha que ir pelo correio para ele botar em pauta, tinha que devolver 
pelo correio. Então, enfim, e aí começou a surgir a ideia de turma recursal 
centralizada aqui na capital. Primeiro era... tinha-se uma ideia muita avessa a 
isso porque como o juizado era aproximar do judiciário, como você faria 
deslocar uma pessoa de uma comarca do interior para fazer uma sustentação 
oral aqui. Então inicialmente se instalaram turmas no Fórum Central, em Volta 
Redonda e Campos, para evitar que o advogado de Campos tivesse que vir 
aqui, mas depois isso também se revelou desnecessário, porque se pra recorrer 
a parte tem que estar representada por advogado e se o advogado no interior 
acaba se deslocando para uma outra comarca eventualmente e se ele para 
sustentar no tribunal ele tinha que vir aqui, então não fazia sentido você ter 
também essa descentralização e então acabou-se com as outras duas turmas 
que tinham um número muito pequeno de processos e ficou tudo centralizado 
aqui no Fórum Central (OLIVEIRA, 2018). 

 

Por mais racional que fosse essa solução, criava-se mais uma contradição com a 

projetação dos juizados. 

A partir da concentração das turmas recursais na capital, em 2002118, os recursos 

das sentenças dos juizados cíveis de todo o estado passaram a ser remetidos e julgados 

por um número mais reduzido de juízes, o que permitia o melhor gerenciamento dos 

trabalhos, com o acompanhamento do volume de recursos distribuídos, dos horários e da 

frequência das sessões de julgamento, bem como da produção de cada juiz.  

A medida se mostrou conveniente para enfrentar o grande incremento da demanda 

recursal. Se no ano 2000, a média mensal de recursos cíveis foi de 882 recursos, em 2001 

passou para 920, em 2002 para 1.947 e em 2003 para 3.296. Note-se que o ano de 2003 

foi o primeiro em que a turma recursal atuou de forma concentrada, isto é, todos os 

recursos de todos os juizados especiais cíveis do estado passaram a ser julgados por elas, 

o que explica em parte o significativo aumento.  

 

TABELA 2 

RECURSOS RECEBIDOS E JULGADOS NAS TURMAS RECURSAIS 

Média Mensal 

ANO DE REFERÊNCIA RECEBIDOS JULGADOS 

2000  882 976 

2001 920 1207 

2002 1947 2059 

2003  3296 2985 

2004  4395 5085 

2005 5431 6676 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Atos SN11, 12, 14, 20 e 21/2000, Atos SN22, 23, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16 e 21/2001, Atos SN3, 26, 5, 6, 10, 14, 17, 20 e 

22/2002 e Atos SN 7, 11, 12, 14, 15, 20 e 26/2003119 

 

 
118 TJERJ/CM, 2002.  
119 TJERJ. Atos SN11, 12, 14, 20 e 21/2000, Atos SN22, 23, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16 e 21/2001, Atos SN3, 

26, 5, 6, 10, 14, 17, 20 e 22/2002 e Atos SN 7, 11, 12, 14, 15, 20 e 26/2003. 
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Em 2005, foram recebidos 65.172 recursos na turma recursal e julgados 80.112. 

A tabela acima foi elaborada com base nas informações captadas em consulta à 

Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (referentes aos atos que 

divulgavam mensalmente as estatísticas das turmas recursais) e nos relatórios elaborados 

pelo Departamento de Informações Gerenciais - DEIGE e mostra que as turmas 

conseguiram se estruturar para atender a demanda e cumprir com a fórmula básica de 

gestão de um órgão judicial, isto é, julgar pelo menos o mesmo número de recursos 

recebidos. A produtividade das turmas recursais e o gerenciamento realizado sob a 

coordenação de Ana Maria Pereira de Oliveira, Cristina Tereza Gaulia e Flavio Citro Viera 

de Melo, os primeiros coordenadores das turmas após a sua concentração, contribuíram 

para que conseguissem, já em 2008, julgar um recurso no prazo médio de apenas 20 

dias120. A celeridade foi alcançada mesmo quando se recebia a média mensal de 4.933 

recursos (em 2008, as turmas recursais receberam 59.192 recursos e julgaram 66.822121). 

Destaca-se que nos primeiros anos dos juizados, isto é, até 2005, as turmas 

recursais tiveram uma produtividade de aproximadamente 110% em 2000, 131% em 

2001, 106% em 2002, 96% em 2003, 123% em 2004 e 116% em 2005. 

 

2.6. AS PRIMEIRAS ESTATÍSTICAS 

 

A propósito desses números e apesar de algumas lacunas quanto às estatísticas das 

turmas recursais, cabe registrar que os agentes do processo de construção dos juizados 

especiais do estado do Rio de Janeiro puderam contar desde o início com um sistema de 

estatísticas informatizado que proporcionava a confecção de relatórios gerenciais 

personalizados.  

Sérgio Cavalieri Filho, na palestra de abertura do VII Encontro de Juízes de 

Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais Cíveis declarou que a administração de 

Thiago Ribas Filho, em 1997-1999 deu ênfase não apenas aos juizados especiais, mas 

também à informática, registrando que a informatização começou primeiramente nos 

juizados especiais. 

Joaquim Domingos de Almeida Neto também destacou esse pioneirismo dos 

juizados especiais, que depois se manteria na introdução do processo eletrônico e do PJ-

 
120 TJERJ/CM, 2008. 
121 TJERJ/DEIGE, 2008. 
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e (o sistema adotado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e imposto a partir de 2014 

para todos os tribunais do país): 

 

A informatização seguiu a evolução dos juizados, o primeiro sistema que o 

Tribunal fez efetivo (...) o Tribunal tinha um sistema de lançamento de dados 

que era praticamente de localização de processo, que não substituía a fichinha 

nas varas comuns. Mas para o juizado, ele fez o DAP, aquele sistema feito 
pelos juízes de juizados, então por isso, era tão querido dos usuários, que era 

um sistema realmente de acompanhamento de processo. Você podia ter a 

inserção de dados efetivos, que está na base da informatização toda da gente 

aqui. 

 

O PJERJ já contava com um serviço de informática que lhe proporcionava acesso 

aos principais dados da movimentação dos processos, como demandas distribuídas, 

audiências designadas, número de decisões e sentenças proferidas por cada juiz, número 

de acordos realizados etc. 

Foi Sergio Cavalieri Filho quem esteve à frente desse serviço durante muito 

tempo. Nessa época foi desenvolvido um ‘software’ chamado DAP - Distribuição e 

Acompanhamento de Processos, que era alimentado pelas serventias e gabinetes 

diariamente. Com esse programa a administração poderia controlar de forma básica a 

produção e a eficácia de cada juizado. 

Por meio de relatórios extraídos da base de dados do programa e com o auxílio de 

um outro ‘software’, DW, era possível comparar o número de sentenças proferidas em 

cada juizado e confrontá-lo com o número de processos distribuídos, permitindo criar o 

indicador mais primitivo de avaliação da gestão de um órgão jurisdicional: a produção 

(sentenças) em relação à demanda (distribuições). 

Todo órgão jurisdicional, para não tender à sobrecarga de processos e à falência 

operacional, deve conseguir produzir em determinado intervalo de tempo tantas sentenças 

quantos sejam os processos a ele distribuídos. É certo que alguns tipos de procedimento 

são essencialmente mais demorados que outros. No extremo, um processo de usucapião 

pode demorar muitos meses e até anos até receber a sentença declaratória, o mesmo se 

dando com alguns inventários complexos. Assim, a rigor, somente um indicador que 

considerasse o tempo ótimo de duração dos processos típicos de um juízo poderia ser 

considerado adequado para medir a produção e a produtividade desse juízo. No entanto, 

em um universo de milhares de processos, a lei dos grandes números valida amostras 

extraídas em um intervalo de tempo menor. 
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Nos juizados especiais, em que o processo é célere e em que é possível que a 

sentença seja proferida em até 30 dias ou antes, a análise de um período curto de processos 

distribuídos e julgados se torna ainda mais representativa. Por isso os órgãos da 

administração convencionaram utilizar o período de um mês para o exame da produção e 

da produtividade dos juizados e juízes. 

O controle que a administração – e sobretudo a comissão – exercia sobre esses 

aspectos básicos do funcionamento dos juizados com o auxílio dos relatórios do DAP e 

DW (número de audiências designadas e realizadas por cada juiz, número de processos 

distribuídos e sentenças proferidas etc.) e a sua divulgação em ofícios e nos encontros de 

juízes foi essencial para criar desde cedo uma cultura de gestão básica das demandas nos 

juizados, que colocava cada juiz na condição de responsável pelo cumprimento das metas 

primárias de eficácia e pelo funcionamento eficiente do juizado onde atuava). 

Muitos juízes questionavam – muitas vezes com razão – a avaliação da produção 

sob uma perspectiva exclusivamente quantitativa. No entanto, naquela fase, esses eram 

os dados de que a administração dispunha e com eles pelo menos era possível cobrir 

alguns aspectos importantes do funcionamento dos juizados. Melhor que nada. A 

avaliação qualitativa era, em parte, feita pelas turmas recursais sem, porém, um viés 

sistemático e gerencial. 

Um pequeno departamento vinculado à presidência do TJERJ assumiu papel-

chave no auxílio e subsídio às decisões da comissão e no gerenciamento da operação dos 

juizados: o Departamento de Informações Gerenciais da Prestação Jurisdicional – 

DEIGE, que sucedeu o antigo Núcleo de Análise e Planejamento Estatístico após a 

reforma administrativa levada a efeito em 2003/2004. Era dele a função de coletar e 

organizar os dados em relatórios gerenciais122 que fundamentavam diversas decisões da 

administração, tornando possível a atuação de comissões estratégicas como a comissão 

dos juizados e o Núcleo de Acompanhamento da Qualidade, do qual já falamos. 

Com base neles, a comissão podia propor, por exemplo, a criação de juizados em 

locais cuja demanda já não podia ser absorvida por um juizado adjunto ou em que o 

juizado ou juizados já instalados não eram suficiente para atende-la. Com base nos dados 

extraídos dos relatórios, complementados com visitas e acompanhamento de servidores 

especializados, era possível identificar a necessidade de colocar juízes e servidores em 

 
122 Essa tarefa era desempenhada por uma de suas divisões, a Divisão de Coleta e Tratamento de Dados – 

DICOL, chefiada por Antônio Fernando Ligiero, que mais tarde veio a chefiar a própria DEIGE. 
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auxílio a um determinado juizado ou em mutirão de audiências e processamento. Muitas 

vezes eram os relatórios produzidos mensalmente pelo DEIGE que amparavam decisões 

como a de substituir juízes que não conseguiam se adaptar ao ritmo do juizado ou a de 

enviar ofícios a alguns juízes pedindo mais empenho. 

Mais tarde, com o aperfeiçoamento dos relatórios gerenciais, a comissão se tornou 

capaz de identificar a propositura de demandas de massa e adotar as providências mais 

adequadas para enfrenta-las e julgá-las. 

Com isso, vemos que os juizados especiais já foram construídos com peças 

orientadas por uma cultura de controle de sua eficiência, reforçando a legitimidade 

medida por essa grandeza. 

 

2.6.1. – A Lista das Empresas Mais Demandadas 

 

O trabalho do DEIGE também tornou possível a elaboração de lista das empresas 

mais demandadas nos juizados em todo o estado. A iniciativa partiu do juiz Flavio Citro 

Vieira de Mello e logo foi encampada pelo presidente da comissão, Thiago Ribas Filho. 

A lista foi estimulada pelo fato de que mais de 90% das demandas dos juizados 

eram de consumidores contra empresas fornecedoras de produtos e serviços. 

Na sua entrevista, Flavio Citro Vieira de Mello esclareceu: 

 

A gente pegou essa ideia da lei (elaboração de lista de fornecedores mais 

reclamados pela autoridade de proteção ao consumidor - art. 44 do Código de 

Defesa do Consumidor), que ainda nem os próprios PROCONs faziam isso, 

porque o questionamento político seria muito grande. Você listar, dar 

publicidade a uma lista negativa das empresas – e mais uma vez isso a gente 

tem que dizer de nosso tribunal – a pessoa sem trabalhar na administração, sem 
ter um cargo, sem ter nada, ele sempre apoia as iniciativas que fazem bem, 

essas iniciativas que devem ser valorizadas. Eu sempre tive apoio do tribunal 

para fazer todas essas coisas. Então a gente criou logo no início, ali em 2002, 

as listas “Top 30” com as empresas mais litigadas. E imaginava que a gente 

fosse ter no mínimo um confronto judicial, né, um mandado de segurança, um 

questionamento, não é? E nunca tivemos. Um ou outro empreendedor 

questionou: - “Ah, mas se eu tenho cinco milhões de consumidores o fato de 

eu ter quinhentas ações não significa muito em termos de qualidade do serviço. 

E eu respondia, bom, essa relação entre número de consumidores e número de 

reclamações é irrelevante. Eu sou Justiça. Eu represento a administração da 

Justiça. Você tem que me dar conta de quantos consumidores insatisfeitos você 
não está atendendo. O resto é irrelevanete. Você está me gerando um custo 

significativo, você não consegue atender os seus consumidores insatisfeitos. E 

com isso eles foram aceitando e passando a usar a própria lista “Top 30” como 

elemento d ferreamente de gestão dentro da própria empresa (MELLO, 2018 – 

grifos nosso). 
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Flavio Citro, como é mais conhecido, ingressou na carreira da magistratura em 

1996, no mesmo ano da criação dos juizados especiais no Rio de Janeiro pela Lei nº 2.556, 

e desde cedo se destacou na sua atuação à frente de um dos juizados especiais cíveis de 

Niterói. 

No ano de 2000, ainda respondendo pelo juizado especial cível instalado na região 

oceânica de Niterói, ele respondia por cerca de 10 mil processos, coordenando a 

realização de 50 audiências de conciliação por dia com uma equipe de 60 conciliadores, 

com um índice de conciliações que variava entre 40 e 50%, conforme entrevista 

concedida ao desembargador Manoel Carpena Amorim no Programa EMERJ-BRASIL, 

em maio de 2000123. 

Na época da criação da lista, que ele apelidou de “Top 30”, Flavio Citro estava 

exercendo a função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, na gestão de Manoel Carpena 

Amorim. Com o auxílio do DEIGE, criou uma rotina de identificação das empresas mais 

reclamadas pelos consumidores nos juizados especiais cíveis de todo o estado. Não era 

um trabalho simples, pois como naquele momento, o cadastramento dos processos não 

exigia que os autores apontassem um número de identificação como o CNPJ das 

empresas, muitas vezes sendo difícil reconhecer com precisão os nomes das empresas 

acionadas, especialmente porque não havia rigor das partes na hora de informarem a 

denominação dos réus. Assim, ora se escrevia, por exemplo, Itaú, ora Banco Itaú, ou Itaú 

S/A e o algoritmo de busca (que era limitado) não conseguia identifica-los como o mesmo 

réu. 

A rotina funcionou e a partir de 2001, após ter sido aprovada pelos juízes reunidos 

no II Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais do Estado do 

Rio de Janeiro, realizado nos dias 20 a 22 de julho de 2001, a comissão passou a publicar 

mensalmente a lista inicialmente com as 10 empresas mais demandadas (“Top 10”). 

Nos primeiros anos, as listas foram dominadas pela concessionária de telefonia 

Telemar Norte Leste S/A, com mais que o dobro de demandas da segunda colocada (a 

companhia de fornecimento de energia elétrica estadual que servia principalmente ao 

interior do estado e posteriormente foi privatizada e passou a se chamar AMPLA), seguida 

de Light Serviços de Eletricidade S/A (a companhia que fornecia energia elétrica para a 

capital do estado e as principais cidades da Baixada Fluminense). Após essas três 

primeiras, que se mantiveram em seus postos até 2005, vinham, revezando-se nas últimas 

dez posições, CEDAE – Companhia de Abastecimento de Águas e Esgotos (estatal 

 
123 MELLO, Flavio Citro Vieira de. Programa EMERJ-BRASIL. Rede Vida de Televisão. Apresentação de 

Manoel Carpena Amorim, 11.06.1998.  
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estadual), Credicard, Embratel, Fininvest, Banco do Brasil S/A, Globex Utilidades S/A, 

Cartão Unibanco Ltda., C&A Modas Ltda., Telefônica Celular e Unibanco. 

A partir de 2004, a lista passa a divulgar as 30 maiores demandadas (“Top 30”), 

destacando-se a partir de 2005 uma forte presença do setor bancário, despontando o 

Banco do Brasil S/A, o Banco Bradesco e o Grupo Itaú, este vindo a ocupar as primeiras 

posições a partir de então. 

As listas de maiores demandadas serviam como mais um instrumento de gestão, 

permitindo que o PJERJ, por meio da comissão dos juizados, buscasse encontrar soluções 

para evitar ou reduzir tais demandas, incentivando junto aos fornecedores a correção de 

suas causas e articulando com os entes responsáveis por sua fiscalização. Muitas vezes, 

algumas empresas que surgiam repentinamente em uma ou outra lista por um problema 

pontual com os consumidores eram convidadas a organizar junto com a comissão 

mutirões de audiências para facilitar o processamento e julgamento dos processos. 

Por outro lado, as listas também representavam um fator de constrangimento para 

as empresas que ali figuravam reiteradamente, como uma lista negra, que sugeria um 

serviço deficiente por parte delas. Esse fator provocou algumas vezes um movimento de 

aproximação da alta administração dessas entidades com a comissão para buscar meios 

de redução das demandas, o que podia significar efetiva vantagem para os consumidores. 

Segundo Flavio Citro, porém, isso se deu apenas em um primeiro momento, mas pelo 

menos serviu para imputar parte da responsabilidade pela situação de congestionamento 

das demandas. 

Flavio Citro também atuou na criação de um sistema de facilitação de acesso e 

realização de acordo com os grandes réus apelidado de “expressinho”, que surgiu de uma 

necessidade de aliviar a pauta de instrução e julgamento dos principais juizados. 

Constatou-se que muitas empresas, especialmente as concessionárias de telefonia e 

fornecimento de energia elétrica realizavam bastante acordos com os seus consumidores 

nas audiências de instrução e julgamento com o juiz, mas não antes. O Expressinho visava 

incentivar que esse acordo fosse alcançado antes, de preferência antes mesmo do 

ajuizamento formal da demanda. Assim, instituiu-se um mecanismo simples de contato 

entre o consumidor dos serviços e o fornecedor dentro da própria estrutura dos juizados, 

com a presença de um preposto do fornecedor de serviços com poderes para resolver os 

problemas dos consumidores. Estes, ao procurarem o serviço do primeiro atendimento 

dos juizados, eram encaminhados ao Expressinho para que se tentasse resolver o 

problema e evitar a demanda formal. 

Ao contrário do que desejavam as empresas, os acordos celebrados eram 

distribuídos como um requerimento de homologação de transação extrajudicial e 
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registrados, ganhando um número de processo que levava uma sentença de homologação 

do acordo e, portanto, não reduziam o quantitativo passivo judicial dessas empresas, mas 

por outro lado contribuíam para o incremento do número de acordos, que era um dado 

positivo que podia ser explorado pelas empresas e pela administração do PJERJ, como 

mais um refleox da eficiência. 

 

2.6.2. Aumento da Litigiosidade 

 

Os relatórios eram abrangentes. Podemos recolher informações sobre todos os 

juizados especiais cíveis do estado desde 1998 quando começaram a ser elaborados de 

forma sistemática. 

A série histórica de tais relatórios permite acompanhar a evolução da demanda nos 

juizados especiais cíveis durante seus primeiros anos. Para que se tenha uma ideia dessa 

evolução, destacamos os quatro juizados especiais cíveis que já se encontravam instalados 

no prédio do Fórum Central desde 1998, ou seja, os I, II, III e VIII Juizados Especiais 

Cíveis. Com o tempo, outros juizados vieram a ser instalados no mesmo local, mas isso 

se deu em momentos diversos. Assim, entendemos que o exame da evolução da demanda 

a partir desses juizados é válido, pois além de atenderem à mesma área geográfica (a área 

central da Cidade do Rio de Janeiro), concorrendo na distribuição dos processos 

ingressados nessa região, foram historicamente os juizados com maior volume de 

demanda dentre aqueles do estado.  

 
TABELA 3 

NÚMERO DE PROCESSOS INGRESSADOS E JULGADOS NOS I, II, III E VII JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO FÓRUM CENTRAL 

ANO I JEC II JEC III JEC VII JEC Média 

Ingressados Julgados Ingressados Julgados Ingressados Julgados Ingressados Julgados Ingressados Julgados 

1998124 4785 2593 4596 4091 4019 3015 4570 2688 4493 3097 

1999 7107 6212 7041 6480 7067 6104 7042 5252 7064 6012 

2000 6328 6692 6434 7237 6271 6744 6559 7408 6398 7020 

2001125 6852 7434 6754 7499 6754 7943 6740 8573 6775 7862 

2002126 9162 10270 9126 7325 9171 9442 9151 8150 9153 8797 

2003127 11800 10504 11815 8852 11764 8848 11762 9978 11785 9546 

2004128 8178 11594 8148 9803 8119 8710 8141 10951 8147 9843 

2005129 6854 11526 6879 10837 6854 10558 6847 10192 6859 10778 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas informações constantes dos anuários estatísticos elaborados pelo PJERJ130 

 

 
124 Dados de 1998 a 2000 extraídos do arquivo Anuários – 1998 a 2000 – Capital Juizados 
125 Dados de 2001 extraídos do arquivo Anuários – 2001 - Resumo Juizados Cíveis 
126 Dados de 2002 extraídos do arquivo Anuários – 2002 – Resumo Juizados Cíveis 
127 Dados de 2003 extraídos do arquivo Anuários – 2003 – Juizados Cíveis 
128 Dados de 2004 extraídos do arquivo Anuários – 2004 – Dados Jecível 
129 Dados de 2005 e 2006 extraídos do arquivo Anuários – 2006 – 01º NURC 
130 TJERJ/DEIGE. Anuário – 1998 a 2000, 2001 – acervo particular do autor; TJERJ/DEIGE. Anuário – 

2001, 2002 – acervo particular do autor; TJERJ/DEIGE. Anuário – 2002, 2003 – acervo particular do autor; 

TJERJ/DEIGE. Anuário – 2003, 2004 – acervo particular do autor; TJERJ/DEIGE. Anuário – 2004, 2005 

– acervo particular do autor; TJERJ/DEIGE. Anuário – 2006, 2007 – acervo particular do autor. 
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Nos primeiros anos dos juizados cíveis, o incremento da demanda ficou patente. 

Em 1998, cada um desses juizados recebeu, em média, 4.493 processos para 

julgamento, o que significa a média aproximada de 374 processos por mês. Em 2001 esse 

número aumentou para 6.775 ou 565 por mês para cada juizado. Em 2002 a demanda 

aumentou para 9.153 (763 por mês), mais que o dobro de 1998, chegando a 8.147 em 

2004 e 6.859 em 2005. Em 2003, houve uma demanda atípica de 11.785 novos processos 

nos juizados. 

O impacto desses números pode ser melhor compreendido quando se atenta para 

uma peculiaridade do processo dos juizados especiais cíveis: a dependência das 

audiências de instrução e julgamento. 

Um dos destaques do procedimento dos juizados e provavelmente o mais 

importante instrumento de concretização dos princípios da Lei nº 9.099/95 – de todos eles 

(celeridade, economia processual, simplicidade, informalidade e oralidade) –, foi a 

concentração da maior parte dos atos das partes e do juiz na audiência de instrução e 

julgamento (uma audiência que serviria para a tentativa de conciliação entre as partes, 

para a apresentação da defesa, a produção de provas (documentais, testemunhais etc.), a 

argumentação do caso e para a sentença do juiz). 

Normalmente, autor e réu participavam de uma sessão exclusiva de conciliação 

presidida por um conciliador. Não havendo acordo, era marcada a AIJ, de preferência em 

seguida, no mesmo dia, no que se chama de convolação da sessão de conciliação em 

audiência de instrução e julgamento, esta presidida pelo juiz. 

As audiências, que têm importância secundária nos processos cíveis, assumiam 

um papel essencial no procedimento dos juizados especiais cíveis. Sem elas colocava-se 

em risco a projetada diferenciação com os juízos comuns, pois o procedimento poderia 

se transformar em um ir e vir de manifestações escritas e não concatenadas, sem chance 

para o contato pessoal entre as partes, para a troca ao vivo de argumentos e para o 

desenvolvimento de uma compreensão comum sobre o conflito que seria a base de uma 

decisão direta e imediata do juiz. 

Diante da importância das audiências, fica fácil perceber que para cada processo 

distribuído a um juizado especial cível deverá haver pelo menos uma audiência de 

conciliação e, não havendo acordo, uma audiência de instrução e julgamento131.  

 
131 Trata-se de uma aproximação, pois há estatisticamente um percentual de audiências que não podem 

ocorrer por diversas razões, como ausência de citação, desistência da parte, impossibilidade prosseguimento 

do processo etc. 
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Considerando um padrão de 20 dias úteis por mês, um juizado especial do Fórum 

Central precisava marcar, em 1998, aproximadamente 19 audiências de conciliação por 

dia nesse período para atender à demanda. Esse número cresceu para 28 audiências por 

dia em 2001 e 38 audiências por dia em 2002, regredindo a 34 em 2004 e a 29 em 2005. 

Não havendo acordo nessas audiências, elas deveriam ser convoladas em audiências de 

instrução e julgamento. Assim, o número de audiências de instrução e julgamento variava 

inversamente em função dos acordos obtidos, de modo que quanto maior o índice de 

acordos, menor o número de audiências de instrução e julgamento necessárias. E elas 

eram presididas, como vimos, pelo juiz. Portanto, quanto maior o número de acordos, 

menor a necessidade de horas de audiência a serem realizadas pelo juiz. 

Conhecendo o percentual médio de acordos nas audiências de conciliação, é 

possível determinar o número mínimo de audiências de instrução e julgamento que um 

juizado especial cível precisava realizar para conseguir atender à demanda. 

Na tabela abaixo, compilamos o percentual de acordo dos I, II, III e VII juizados 

entre 1998 e 2005. 

 

TABELA 4 

PERCENTUAL MÉDIO DE ACORDOS POR ANO NOS I, II, III e VII JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO 

FÓRUM CENTRAL 

ANO I JEC II JEC III JEC VII JEC 

1998132 34,38% 30,57% 39,51% 31,62% 

1999 34,38% 30,57% 39,51% 31,62% 

2000 34,38% 30,57% 39,51% 31,62% 

2001133 37,81% 32,16% 41,47% 32,56% 

2002 33,51% 43,58% 41,55% 32,20% 

2003 30,29% 44,37% 32,34% 27,46% 

2004 28,77% 42,90% 24,74% 28,37% 

2005 28,11% 41,15% 26,17% 31,16% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos anuários estatísticos elaborados pelo PJERJ 134 

 

Tomando como exemplo o I Juizado Especial Cível e sabendo que entre 1998 e 

2000 o percentual médio de acordos fora de aproximadamente 34% (Anuários de 1998 a 

2000 – JeaCível – Planilhas Capital e do Interior), seria necessário designar 6 audiências 

de instrução e julgamento por dia, todos os dias úteis, em 1998. Tal número, contudo, 

ainda podia ser maior, caso o juizado tivesse que lidar com um passivo de audiências a 

 
132 Os dados referentes a 1998 a 2000 já estavam compilados no relatório que obtemos (Anuário 1998 a 

2000 – JeaCível – Planilhas Capital e do Interior). 
133 Dados de 2001 a 2006 obtidos do Anuário Juizados Especiais Cíveis ano de 2001 a 2006. 
134 TJERJ/DEIGE. Anuário de 1998 a 2000, 2001 – acervo particular do autor; e TJERJ/DEIGE. Anuários 

dos Juizados Especiais Cíveis de 2001 a 2006 – acervo particular do autor. 
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realizar, o que era comum para a maior parte dos juizados que não tinham se organizado 

com base no número previsto de audiências.  

Assim, por exemplo, no ano de 2000, o juiz Eduardo Perez Oberg, que estava 

respondendo pelo I Juizado Especial Cível, teve a oportunidade de declarar que ali eram 

realizadas cerca de 200 audiências de conciliação por semana, ou 40 por dia, o que exigia 

a média de 28 audiências de instrução e julgamento por dia (OBERG, 2000). 

Em 2002, com o mesmo percentual médio de acordos, e com a distribuição 

bastante aumentada, já eram necessárias 13 audiências de instrução e julgamento por dia 

e, embora em 2005 o número tenha caído para 8 audiências de instrução e julgamento por 

dia, o índice de acordos também caiu, o que projetava um incremento no número de 

audiências de instrução e julgamento. 

Em 2008, por exemplo, o número de distribuições mensais subiu para a média de 

1.359 processos, o que exigia a realização de cerca de 19 audiências. 

Apesar de muitos desses números indicarem que os juizados eram plenamente 

administráveis desde que se obedecesse a uma rotina de audiências diária ou pelo menos 

semanais, os números de audiências de conciliação realizadas entre os anos de 2001 e 

2004 indicam o contrário.  

Esses dados eram usados para o planejamento da rotina dos juizados especiais. A 

programação da pauta de audiências dependia do conhecimento do número de 

distribuições de modo que se houvesse um incremento no número de distribuições de um 

mês para outro, era o caso de aumentar o número de audiências diárias, abrindo-se mais 

horários na pauta. 

A celeridade na conclusão dos processos judiciais se tornou uma das demandas 

sociais mais relevantes nas últimas décadas do Século XX. 

A morosidade do Poder Judiciário entrou na pauta social desde cedo na história 

republicana. Já em 1926, por ocasião da reforma à Constituição de 1891, era objeto de 

discussão na mídia e entre os constituintes derivados (ARAÚJO, 2000). Todavia, foi 

apenas por meio da reforma de 2004 à Constituição de 1988 que a celeridade se tornou 

um valor de ordem constitucional (razoável duração do processo - art. 5º, LXXVIII – 

BRASIL, 1988). 

Antes disso, porém, as leis nº 7.244/1984 e 9.099/1995 já haviam fixado a 

celeridade como um dos princípios basilares do procedimento dos juizados especiais, de 

modo que o tempo médio de duração do processo se tornou um indicador de suma 

relevância para a avaliação do desempenho de um órgão jurisdicional. 
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Com base nos relatórios que obtivemos, sabemos que os I, II, III e IV Juizados 

Especiais do Fórum Central apresentavam os seguintes tempos médios de duração entre 

a distribuição e a sentença: 

 

TABELA 5 

TEMPO MÉDIO (EM DIAS) DO PROCESSO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO E A SENTENÇA 

NOS I, II, III E VII JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO FÓRUM CENTRAL ENTRE 1998 e 

2000 

JUIZADOS CÍVEIS TEMPO MÉDIO 

I JECÍVELCENTRO 172,01 

II JECÍVELCENTRO 142,35 

III JECÍVELCENTRO 213,21 

VII JECÍVEL CENTRO 297,63 

Média 206,30 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Anuários de 1998 a 2000135 

 

Comparado com a média de duração nas varas cíveis do Fórum Central em 2001 

(402.07 dias136), um processo nesses juizados (206,3 dias) durava praticamente a metade 

do tempo. 

Na comparação global, isto é, levando em conta todos os juizados especiais do 

estado do Rio de Janeiro e todos os demais órgãos jurisdicionais, a diferença era ainda 

mais radical. 

 

TABELA 6 

COMPARATIVO ENTRE O TEMPO MÉDIO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E DEMAIS ÓRGÃOS POR ANO 

ANO JUIZADOS ESPECIAIS DEMAIS ÓRGÃOS 

2005 290 1.123 

2006 280 1.426 

2007 254 1.190 

MÉDIA 275 1.246 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Anuário de 2007 elaborado pelo TJERJ137 e no Gráfico  

 

Conforme a tabela acima, nos anos de 2005 a 2007, os juizados foram cerca de 5 

vezes mais rápidos que a justiça comum como um todo, embora ainda estivessem bem 

 
135 TJERJ/DEIGE. Anuários de 1998 a 2000, 2001 – acervo particular do autor. 
136 TJERJ/DEIGE. Anuário de 2001, 2002 – acervo particular do autor. 
137 TJERJ/DEIGE. Anuário de 2007, 2008 – acervo particular do autor. 
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longe de julgar um processo em um tempo médio de 30 a 60 dias, como era preconizado 

por Cristina Tereza Gaulia em programa da EMERJ apresentado pelo desembargador 

Manoel Carpena Amorim (EMERJ, 1998). 

No programa, gravado em 11.06.1998, um painel formado pelos juízes Luís Felipe 

Salomão, Cristina Tereza Gaulia e Flavio Citro Vieira de Mello falava ao público em geral 

sobre as principais vantagens dos juizados especiais. Ao comentar o procedimento a ser 

adotado por um cidadão ao procurar um dos juizados especiais cíveis já instalados, Gaulia 

mencionou que nos juizados do Fórum Central seria marcada uma audiência de 

conciliação de 15 a 20 dias e, caso não houvesse acordo, a audiência de instrução e 

julgamento para dali a 30 ou 60 dias no máximo138. Esses prazos, que resultavam em uma 

duração máxima de 80 dias até a audiência (ou um pouco mais a se considerar o tempo 

para que o juiz sentenciasse se não o fizesse na própria audiência, com era praxe), não se 

confirmam nem mesmo pela média do I Juizado Especial Cível, de titularidade de Cristina 

Gaulia, de 172 dias. De todo modo, os juizados mostravam seu valor em relação às varas 

cíveis no quesito celeridade, também nesse ponto adequando-se à legitimidade de 

efetividade. 

Os relatórios eram abrangentes. É possível recolher informações sobre cada um 

dos juizados especiais cíveis do estado desde 1998, quando começaram a ser elaborados 

de forma sistemática. 

A evolução das demandas nos juizados é ainda mais surpreendente se 

consideramos os dados globais, isto é, de todos os juizados do estado, que mostra os dados 

da nova Justiça. 

A tabela a seguir mostra tal progressão. 

 

TABELA 7 

PROCESSOS INGRESSADOS E JULGADOS POR ANO 

NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

ANO Distribuídos Julgados Distribuídos/Julgados 

1998 73336 55040 75% 

1999 103589 84435 82% 

2000 104961 91761 87% 

2001 201709 189591 94% 

 
138 MELLO, op.cit., 1998. 
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2002139 250072 249266 99% 

2003 308662 289273 94% 

2004 311251 351395 113% 

2005 326816 435894 140% 

2006 388843 473573 122% 

2007 413163 461532 112% 

2008 499000 449780 90% 

2009 501875 551847 110% 

2010 456422 580591 127% 

Fonte: elaborada pelo autor com base nos Anuários elaborados pelo PJERJ140 

 

Note-se que a produção dos juízes dos juizados passou a superar, na média, o 

número de processos distribuídos ano a ano a partir de 2004, com exceção do ano de 

2008.  

Se compararmos o número de processos nos juizados especiais (cíveis e criminais) 

com o número de processos em todas as demais competências do estado, veremos que os 

juizados passam, a partir de 2005, a representar mais da metade do volume de processos 

de todo o PJERJ, o que pode ser mais um indício de que os investimentos das 

administrações a partir de Thiago Ribas Filho deram resultado. 

Sob a perspectiva institucional, pode ser um indício da estruturação dos juizados 

especiais cíveis como uma organização e um campo. 

 

TABELA 8 

PROCESSOS INGRESSADOS POR ANO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NAS DEMAIS VARAS DA JUSTIÇA COMUM E RELAÇÃO 

ANO Juizados Cíveis Juizados Criminais Justiça Comum Juizados/Justiça 

Comum(%) 

2002 250072 97116 754449 46,10 

2003 308662 128278 913104 47,85 

2004 311251 128771 926771 47,48 

2005 326816 169087 955137 51,92 

2006 388843 186780 1088667 52,87 

2007 413163 159900 1137715 50,37 

 
139 Dados de 2002 a 2008 extraídos do Gráfico Comparativo dos Processos Julgados/Tombados no TJERJ 

em Comparação com os Juizados Especiais Cíveis no Período de 2002 a 2008 – Fonte Sistema DAP e 

DW em 22.12.08. Fonte: TJERJ/DEIGE. 
140 TJERJ/DEIGE. Anuários de 1998 a 2010 – acervo particular do autor. 
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2008 499000 171303 1275669 52,55 

Fonte: elaborada pelo autor141  

 

 

 

Essa proporção não era verdadeira para a maior parte dos judiciários estaduais, 

como demonstram os dados compilados nos relatórios Justiça em Números de 2003 a 

2011. Comparando os tribunais de grande porte, vemos que apenas o PJERJ apresentou 

essa proporção142. 

 

 

TABELA 9 
PARTICIPAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NO TOTAL DE CASOS NOVOS NOS TRIBUNAIS 

DE GRANDE PORTE 

ANO ESTADO Casos novos 
nos Juizados 

Especiais 

Casos Novos 
no 1º Grau 

TOTAL DE CASO 
NOVOS NO 1º 

GRAU 

PARTICIPAÇÃO 
DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS 
no total de casos 

novos 

2003 

São 
Paulo 

1.208.831 4.108.721 5.317.552 22,74% 

Rio de 
Janeiro 

455.573 464.411 919.984 49,52% 

Minas 
Gerais 

514.002 842.529 1.356.531 37,89% 

Rio 
Grande 
do Sul 

439.129 957.321 1.396.450 31,45% 

2004 

São 
Paulo 

983.601 3.986.675 4.970.276 19,79% 

Rio de 
Janeiro 

457.586 467.790 925.376 49,45% 

Minas 
Gerais 

559.807 1.014.026 1.573.833 35,56% 

 
141 Elaborada com base nos dados de 2002 a 2008 dos Juizados Cíveis extraídos do Gráfico Comparativo 
dos Processos Julgados/Tombados no TJERJ em Comparação com os Juizados Especiais Cíveis no Período 

de 2002 a 2008 (ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PODER JUDICIÁRIO. Tribunal de Justiça. 

Departamento de Informações Gerenciais – DEIGE. Gráfico Comparativo dos Processos 

Julgados/Tombados no TJERJ em Comparação com os Juizados Especiais Cíveis no Período de 2002 a 

2008 – Fonte Sistema DAP e DW em 22.12.08, 2008 – acervo particular do autor); dados dos juizados 

criminais e justiça comum extraídos do Anuário - 2008 – Resumo (em 07.01.09) - ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. PODER JUDICIÁRIO. Tribunal de Justiça. Departamento de Informações Gerenciais – 

DEIGE. Anuário – 2008, 2009 – acervo particular do autor. 
142 A pequena diferença entre os números das tabelas 8 e 9 são decorrentes das diferenças entre a extração 

dos dados pelo PJERJ e pelo CNJ. 
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Rio 
Grande 
do Sul 

470.035 896.004 1.366.039 34,41% 

2005 

São 
Paulo 

1.221.334 3.966.057 5.187.391 23,54% 

Rio de 
Janeiro 

493.863 470.575 964.438 51,21% 

Minas 
Gerais 

480.639 727.579 1.280.218 37,54% 

Rio 
Grande 
do Sul 

483.105 1.063.313 1.546.418 31,24% 

2006 

São 
Paulo 

1.000.046 4.131.114 5.131.160 19,49% 

Rio de 
Janeiro 

574.025 519.452 1.093.477 52,49% 

Minas 
Gerais 

575.815 847.097 1.422.912 40,46% 

Rio 
Grande 
do Sul 

537.043 1.214.075 1.751.118 30,67% 

2007 

São 
Paulo 

942.263 4.231.973 5.173.338 18,21% 

Rio de 
Janeiro 

539.391 598.419 1.137.810 47,40% 

Minas 
Gerais 

554.142 924.202 1.478.344 37,48% 

Rio 
Grande 
do Sul 

518.651 1.507.212 2.025.863 25,60% 

2008 

São 
Paulo 

901.765 4.597.878 5.505.643 16,38% 

Rio de 
Janeiro 

622.426 653.170 1.275.596 48,79% 

Minas 
Gerais 

570.768 985.361 1.556.129 36,68% 

Rio 
Grande 
do Sul 

566.400 1.549.287 
2.115.687 

 
26,77% 

Tabela elaborada pelo autor com base nos dados extraídos dos relatórios Justiça em Números de 2003 a 2008. Disponível 

em https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/. Acesso em 20.01.2020. 

 

Independente da proporção do movimento dos juizados em relação aos demais 

segmentos da justiça, se alguém esperava que a criação dos juizados servisse para 

desafogar a justiça comum, deve ter sofrido grande decepção, pois a demanda nas varas 

comuns também crescia significativamente, com um incremento de 176% de 2002 a 2008.  

A procura cada vez maior pelos juizados levou o juiz Flavio Citro Viera de Mello 

a fazer referência a um antigo comercial de biscoitos, chamou de efeito Tostines®. No 

https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/
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comercial, a chamada perguntava: - “Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é 

mais fresquinho porque vende mais?”. No caso dos juizados, a chamada seria: os juizados 

recebem mais processos porque julgam mais ou julgam mais porque recebem mais 

processos? (MELLO, 2018). 

Tais números também ensejam uma discussão que se volta para hipótese como as 

de Chasin sobre a função divisada na criação dos juizados especiais: dar acesso a uma 

demanda reprimida, contida, ou desafogar as varas comuns. 

Já se observou um efeito migratório de demandas entre juizados especiais cíveis 

e varas cíveis conforme o sistema dos juizados estejam funcionando mais rapidamente ou 

não. Atualmente, o movimento dos juizados especiais no PJERJ representa cerca de 45% 

de todos os processos novos, sendo que já chegou a um máximo de 64%. Esse efeito 

migratório só é possível em razão da opcionalidade do rito dos juizados especiais cíveis. 

A despeito disso, não parece crível que toda a demanda dos juizados cíveis estivesse 

atualmente nas varas comuns se não existisse o procedimento da Lei nº 9.099/95. 

O volume de demandas absorvido pelos juizados especiais do estado do Rio de 

Janeiro sugere, de outro lado, que uma nova justiça era realmente necessária e, 

considerando que o volume no restante do PJERJ também duplicou nos anos após a 

criação dos juizados especiais, que essa Justiça poderia ter sido instituída em outro 

modelo, autônomo em relação aos existentes. 

As estatísticas dos anos que se seguiram a essa fase de implantação dos juizados 

especiais refletem a vulnerabilidade dos juizados especiais cíveis à eclosão de demandas 

em cadeia, como ocorreu em 2008, quando os juizados receberam uma demanda atípica 

de 11.785 processos em 2003 e incríveis 16.308 em 2008143 (média mensal de 982 e 1.359, 

respectivamente).  

As estatísticas apontam claramente a discrepância que o ajuizamento em massa 

dessas ações, em uma época em que já existia uma rede de advogados especializados no 

sistema dos juizados que se comunicavam entre si e trocavam informações, replicando as 

demandas e tomando a iniciativa de buscar consumidores e fazê-los ajuizar uma ação.  

 

 
143 Parte dessa verdadeira explosão de demanda pode ser atribuída a processos de um único tema, a que se 

chamou de “megabônus”. Tratava-se de um cartão disponibilizado aos consumidores de um grande banco 

que teria sido oferecido como cartão de crédito, porém, não envolvia concessão de crédito, mas apenas a 

possibilidade de que o cliente o “carregasse” com um valor, de modo que funcionaria mais como um cartão 

de débito. Essa incompatibilidade entre o que fora supostamente oferecido e contratado e o que foi 

efetivamente recebido pelos consumidores é que gerou um grande número de processos pleiteando, 

principalmente indenização por danos morais. 
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2.7. OS JUÍZES LEIGOS 

 

Conforme os dados constantes da tabela 5, a distribuição de processos para os 

juizados especiais cíveis cresceu 424% de 1998 a 2004, um incremento médio de 71% ao 

ano. Naquela época, em razão do número de audiências de instrução e julgamento 

necessário para atender a demanda, alguns juizados, especialmente os do Fórum Central 

e de outros grandes centros como os bairros de Barra da Tijuca, Botafogo e Campo 

Grande, bem como de municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu, precisavam funcionar com pelo menos dois juízes togados e às vezes três juízes 

togados ao mesmo tempo. O volume de processos nos juizados também exigia cada vez 

mais a organização de mutirões de juízes para realização de audiências. 

A se manter o nível de incremento da demanda, os juizados chegariam a um ponto 

de colapso, pois os juízes simplesmente não teriam condições de acompanhar o ritmo e a 

quantidade das audiências. Além disso, o custo de se manter dois ou três juízes ao mesmo 

tempo em um único órgão se tornava cada vez maior, especialmente quando havia muitos 

órgãos de outras competências vagos, para onde alguns desses juízes poderiam ser 

deslocados. 

Por tais razões, uma das iniciativas do desembargador Sérgio Cavalieri Filho ao 

iniciar sua gestão foi a de elaborar um projeto de lei prevendo a criação da função de juiz 

leigo nos juizados especiais. 

Previstos originalmente no projeto nacional (art. 98 da Constituição da 

República), os juízes leigos foram introduzidos pela Lei nº 9.099/95 como uma função a 

ser exercida por advogados com pelo menos 5 anos de experiência e receberam a 

incumbência presidir a audiência de instrução e proferir uma decisão a ser submetida ao 

juiz togado. 

A lei fluminense de 1996, ao contrário, omitiu qualquer menção aos leigos no 

estado do Rio de Janeiro, mas alguns estados, como o Rio Grande do Sul, o Paraná e o 

Mato Grosso do Sul, funcionaram com eles desde o início. 

No entanto, pelo menos desde 2003, a administração dos juizados no estado do 

Rio de Janeiro já considerava a possibilidade de implantá-los, diante da ampliação 

acelerada da demanda. 

Uma de suas maiores defensoras, isso em âmbito nacional, foi a Ministra do 

Superior Tribunal de Justiça Fátima Nancy Andrighi. Por ocasião do I Seminário Nacional 

dos Juizados Especiais Cíveis organizado pela EMERJ na gestão de Manoel Carpena 
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Amorim, a Ministra Nancy Andrighi foi a convidada de honra para abrir o evento e 

defendeu a inserção dos juízes leigos nos juizados especiais como uma forma de 

democratização da justiça. Sua ideia, registrada em artigo publicado em 2005, era assim 

desenvolvida: 

 
“Não são desconhecidas as dificuldades para alcançarmos o patamar de 
vigência plena da Lei nº 9.099/95. Doutrina-se, interpreta-se com muita 

acuidade e com proveitosa criatividade, no que concerne ao processo e ao 

procedimento sumaríssimo, pois, note-se, já estamos às portas da perfeição, 

que é a adoção do processo virtual nos Juizados Especiais Federais. 

Todavia, são raras as obras a respeito dos Juizados Especiais que chegam a 

comentar a necessidade imperiosa de se adotar o trabalho do juiz leigo. 

A empreitada é delicada e complexa, por isso cabe aqui uma reflexão: não 

chegou a hora de doutrinarmos acerca do artigo 7º da Lei nº 9.099/95 e, então, 

adotarmos a presença do juiz leigo no sistema? 

Não há dúvida de que o convite à implantação do juiz leigo nos Juizados 

Especiais Estaduais e Federais trisca no ponto reconhecido como mais delicado 

da Lei nº 9.099/95.  
É necessário adotarmos uma postura espiritual solidária e, até por que não 

dizer, humilde, para aceitarmos, como nosso coadjuvante no trabalho o juiz 

leigo, afastando, assim, os fantasmas do dispositivo de lei “que não pegou” e 

da descaracterização da essência operacional dos Juizados. 

Na verdade, os perigos decorrentes do excesso de semelhança com a Justiça 

tradicional utilizados na condução do processo, salvo poucas e honrosas 

exceções, estão vinculados ao modo usual recheado de formalismo a que nós, 

juízes, estamos obrigados por força do Código de Processo Civil. É induvidoso 

que a oxigenação do processo e do procedimento também é realizada com a 

habilidade e criatividade do seu condutor e, no caso, pode ser com a 

colaboração do juiz leigo. 
A figura do conciliador e a do juiz leigo representam a consolidação da 

participação popular na administração da Justiça. Não devemos cultivar 

receios ou preconceitos com a participação de profissionais não investidos nas 

funções jurisdicionais para a prática de atos típicos da atividade judiciária” 

(ANDRIGHI, 2005). 

 

Apesar dessa bela justificativa, havia outros motivos menos abstratos a justificar 

a atuação dos juízes leigos em grandes centros. Roberto Bacellar Portugal, juiz 

paranaense que teve grande experiência com os juizados especiais, assim abordou o tema: 

 

“Os Juizados Especiais que estejam funcionando só com juízes togados 

perdem uma grande oportunidade de explorar o que há de fundamental na Lei 

9.099/95. No sistema tradicional os magistrados que desprezarem o § 1° do art. 

277 do CPC correrão o risco de retroceder às angústias das pautas abarrotadas 

do burocrático sistema (...) um dos problemas que prejudicam a celeridade da 
justiça reside principalmente no número insuficiente de magistrados e, 

portanto, no abarrotamento de suas pautas. O ideal seria um número três vezes 

maior de juízes do que o atual; entretanto, já se disse com propriedade que 

desejar só o ótimo é impedir que o bom se realize. Assim parece oportuno o 

seguinte raciocínio: enquanto um juiz togado, no limite máximo de sua 

capacidade, conseguiria - em tese - realizar 20 (vinte) audiências por dia, esse 

mesmo magistrado, se fosse auxiliado por 10 (dez) juízes leigos ou 

conciliadores (sessões ou audiências conciliatórias), com a mesma capacidade 
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produtiva, poderia fazer 220 (duzentas e vinte) audiências, reduzindo 

significativamente sua pauta” (BACELLAR, 2004). 

 

Para Cavalieri, que vinha acompanhando as estatísticas do movimento judiciário 

havia alguns anos144, os mecanismos tradicionalmente adotados para tratar a crescente 

litigiosidade, como mutirões, designação de juízes em auxílio etc., não eram mais 

suficientes para lidar de modo eficiente com a demanda cada vez mais volumosa, pois 

não eram sustentáveis. Ele estava convencido de que parte da solução passava pela adoção 

dos juízes leigos. 

Em 2003, um grupo de quatro juízes, coordenados por Ana Maria Pereira de 

Oliveira145, visitou os três estados que mantinham a função de juiz leigo para estudar o 

funcionamento dos juizados cíveis que contavam com eles. 

As impressões do grupo não foram das melhores. Em depoimento prestado no VII 

Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e de Turmas Recursais Cíveis, realizado 

entre os dias 15 a 17 de julho de 2005 (“VII Encontro”), no Hotel Blue Tree em Angra 

dos Reis, Ana Maria Pereira de Oliveira contou o caso de um juizado cujo juiz titular se 

gabava de dar liberdade aos leigos para decidirem como quisessem. Na visão do projeto 

fluminense isso não poderia ocorrer, pois o juiz leigo deveria servir para multiplicar a 

capacidade de trabalho do juiz togado reproduzindo seus entendimentos como se ele 

mesmo estivesse a presidir as audiências146. 

Outro depoimento naquele encontro descreveu as impressões que preocuparam o 

grupo e que podem ter contribuído para que a administração ponderasse por mais algum 

tempo sobre a decisão de criar os juízes leigos: 

 

Há cerca de dois anos alguns de nós estiveram visitando os estados que já 

contavam com a experiência dos juízes leigos. Fomos ver como funcionava, 

na prática, essa figura prevista na lei 9099/95. Em um deles, ao conversar com 

o juiz togado, soubemos que ele não realizava audiência, tendo-as deixado 

todas para que fossem realizadas pelos leigos. As audiências eram realizadas à 

noite, concentradas em um mesmo lugar, e uma delas, referente a um caso de 

cobrança entre pessoas físicas, durou cerca de uma hora, tendo em vista que a 

juíza leiga tomava cada manifestação das partes por termo (ainda bem que a 

contestação era escrita). Em outro estado, em que as audiências eram realizadas 
de manhã até a noite, os juízes leigos trabalhavam à noite e, também por falta 

de tempo, só pude acompanhar uma delas, embora tenha ficado por lá cerca de 

quarenta minutos. Nesse tempo, muitos de nós realizamos de três a cinco 

 
144 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Entrevista de nº 171 concedida ao Programa de História Oral do Poder 

Judiciário em 18 de dezembro de 2017. 
145 Além de Ana Maria, integraram a delegação os juízes Cristina Tereza Gaulia, Flavio Citro Vieira de 

Mello e José Guilherme Vasi Werner. 
146 ENCONTRO DE JUÍZES DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E TURMAS RECURSAIS CÍVEIS, 7, 

2005, Angra dos Reis, 15 a 17 de julho de 2005. 
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audiências. Mas o problema não era tanto esse e sim os turnos de audiência: de 

manhã e à tarde eram realizadas pelos juízes togados que, à noite, eram 

substituídos pelos leigos: entra um sai outro. Em um terceiro estado, em que 

eu não estive (a Dra. Ana Maria pode contar melhor depois), ao entrar no 

gabinete do juiz togado do juizado do consumidor, a comitiva deparou-se com 

uma pilha monstruosa de autos na caixa de entrada, indicando um lapso de 

tempo significativo entre a entrega do projeto de sentença e a homologação. 

Além disso, ao ser indagado sobre como orientava seus leigos, o juiz disse que 
lhes dava liberdade para decidir como quisessem, já que não queria interferir 

em seu livre convencimento. Essas visões nos assustaram e nos deixaram com 

uma nada boa impressão sobre os juízes leigos, o que é compreensível147.  

 

Para Flavio Citro Vieira de Mello a viagem foi importante para que se pudessem 

encontrar meios de contornar essas principais questões, pois o que Cavalieri defendia era 

que o problema não se encontrava na figura do juiz leigo e sim na forma como ele era ou 

não gerido pelo juiz responsável pelo juizados especiais. Os problemas eram o preparo, a 

formação e a administração do juiz leigo. 

Sobre isso, Flavio Citro afirmou em seu depoimento: 

 

Viajamos, conhecemos as realidades, voltamos com a nossa opinião: não é bom 

juiz leigo no juizado especial. Entendimento unânime nosso, dos quatro. Aí o 

desembargador presidente do Tribunal de Justiça: - “Ah é, vocês acham isso? 

Mas eu vou fazer”. E ele tinha total razão, o desembargador Cavalieri. Por quê 

nós dissemos isso? Porque nós vimos tudo o que faziam de errado com o 

sistema dos juízes leigos. A viagem foi improdutiva? Não, a viagem foi 

importantíssima. Nós trouxemos a experiência negativa e blindamos o nosso 

sistema pra que não acontecessem aqueles erros. Então foi importantíssimo. 

Uma das nossas orientações foi pra que a gente desse legitimação máxima para 

o juiz leigo. Como? Que ele fosse egresso da EMERJ, fazendo dentro da 

EMERJ um concurso pra ser juiz leigo. Então ele era legitimado por dois 

concursos. Para entrar na EMRJ e para ser juiz leigo, que foi fundamental. 
Então era gente capacitada e, mais importante, quem já tinha feito esses dois 

concursos, tinha um compromisso com a comunidade jurídica. Porque o 

objetivo dele na vida era ser um de nós. Então em hipótese nenhuma ele iria 

cometer um erro que pudesse comprometer a carreira dele junto ao tribunal que 

ele tina o sonho de servir. Então isso blindou o sistema. Então a gente, graças 

a Deus, nunca teve, até pouquíssimo tempo, nenhum problema grave com os 

juízes leigos, corrupção etc. Agora, mais recentemente, com a abertura do 

sistema para todos os advogados (não é mais exclusivo de quem é egresso da 

EMERJ), a gente já passou por alguns problemas gravíssimos. De um 

conciliador fazer audiência da mãe, do pai... e isso compromete a própria 

credibilidade do sistema e do tribunal, mas estamos vigilantes, sempre 
vigilantes (...). Agora, para esse momento em que a gente teve uma explosão 

de demanda decorrente da própria eficiência do sistema, os juízes leigos foram 

fundamentais para multiplicar as decisões dos juízes dos juizados e muitos 

juízes, muitos juízes, graças a Deus, foram muito criteriosos nessa 

multiplicação, sempre ficaram muito atentos às homologações dos projetos de 

sentença dos juízes leigos. Então a gente teve pouquíssimos problemas, 

pouquíssimos, considerando o volume, são problemas insignificantes em 

termos estatísticos (MELLO, 2018).  

 
147 WERNER, José Guilherme Vasi. Os juizados especiais e os juízes leigos. 2 Painel. ENCONTRO DE 

JUÍZES DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E TURMAS RECURSAIS CÍVEIS, 7, 2005, Angra dos 

Reis, 15 a 17 de julho de 2005. 



127 
 

 

 Após um “período de maturação de cerca de 3 anos”, Cavalieri se decidiu pela 

introdução dos juízes leigos no estado do Rio de Janeiro. 

Na abertura do VII Encontro, Cavalieri adotou um tom de alerta ao revelar as 

principais razões para a implantação. Chegou a citar o sucesso de recentes mutirões 

realizados nos juizados que se encontravam mais atrasados, mas destacou que a solução 

de “mais do mesmo” (mais juízes, mais servidores etc.) não era mais adequada. A despesa 

de pessoal do PJERJ já começava a beirar o limite de 6% da Receita Corrente Líquida do 

Estado imposto pela Lei de Reponsabilidade Fiscal, colocando em risco até mesmo a 

possibilidade de realização de futuros concursos. A necessidade de manter, nos grandes 

juizados, dois juízes e às vezes três juízes em cada um deles, pressionava ainda mais a 

demanda por novas vagas e se dava em detrimento de outras áreas. Portanto, a alocação 

de mais juízes e servidores aos juizados não era mais uma alternativa. 

Na data do VII Encontro, a Lei nº 4.578, de 12 de julho de 2005, já entrara em 

vigor, alterando a Lei nº 2.556/1996 em seu art. 12 para prever no sistema dos juizados 

especiais cíveis a figura do juiz leigo: 

 

Art. 12 - Os conciliadores e juízes leigos serão selecionados por concurso 

público, os primeiros, preferencialmente, entre bacharéis e bacharelandos em 

Direito, e os segundos, entre advogados, ficando ambos impedidos de exercer 

a advocacia e de manter vínculo com escritório de advocacia que atue perante 

os Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funções. (NR) 

§ 1º - Os conciliadores e juízes leigos serão designados pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça e exercerão suas funções pelo prazo de 02 (dois) anos, 

vedada a recondução dos juízes leigos, e poderão ser dispensados, a qualquer 

momento, atendendo à conveniência do serviço148. 

 

Nas justificativas do projeto que resultou nessa lei, Cavalieri destacou: 

 
A criação dos Juizados Especiais, fruto de dispositivo constitucional 

específico, permitiu a viabilização de melhor acesso à Justiça aos cidadãos 

brasileiros.  

Esta Justiça Especial deve ser célere, por princípio básico, informal, 

privilegiando a oralidade de maneira mais ágil. 

Com o aumento significativo da demanda e a grande procura de todos os 

Juizados pelos verdadeiramente vulneráveis, ocorreu um incremento do 

trabalho nos Juizados, causando problemas concretos nas pautas de julgamento 

que, em muitos casos, ficaram congestionadas pelo grande número de 

audiências, sem que exista número de Juízes togados correspondente para 

responder a tal situação. 

 
148 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei nº 4.578, de 12 de julho de 2005. Disponível em 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/4cda9ef28ef86c7483257

043006787e0?OpenDocument. Acesso em 18.04.2018. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10486624/art-1-1-da-lei-4578-05-rio-de-janeiro
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/4cda9ef28ef86c7483257043006787e0?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/4cda9ef28ef86c7483257043006787e0?OpenDocument
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Em função disso, se assemelha fundamental a criação da função de juiz leigo, 

cumprindo mandamento constitucional, que terá a missão específica de realizar 

as audiências de conciliação e/ou instrução e julgamento, na forma do Projeto 

que ora se apresenta. 

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, titular de Teoria Geral do Processo da 

Faculdade de Direito da UERJ, em sua obra Acesso à Justiça: Juizados 
Especiais Cíveis e Ação Civil Pública (Ed. Forense, 2ª Ed., pág. 161/168) 

assim se posicionou sobre a questão: 
“A proposta básica dos Juizados: a descentralização da justiça com a criação 

de inúmeras cortes nos diversos bairros de cada cidade, tendo como meta um 

processo informal, simples e rápido, que prioriza a conciliação, passa 

necessariamente pela utilização de juízes leigos e árbitros como preconizado 

na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

É absolutamente impossível, pelo menos no Brasil, com o aumento crescente 

da demanda e a falta de quadros de juízes de direito, que os Juizados possam 

cumprir adequadamente as metas esperadas, que serviram de premissas 

indissociáveis para a criação dessas cortes de justiça, sem que se utilizem dos 

mecanismos previstos na Lei nº 9.099/95, especialmente aquele que criou a 

função de juiz leigo, com atribuição para conciliação, instrução e julgamento, 
devendo a sentença por ele proferida ser homologada pelo juiz de direito (arts. 

7º, 22, caput, e 40, todos da Lei dos Juizados Especiais Cíveis). 

Não temos nenhum receio em afirmar, pelos dados colhidos nas pesquisas 

relativos ao movimento dos Juizados em geral, somados a inúmeros outros 

fatores, em especial, a impossibilidade de preencher os quadros de juízes de 

direito, quer pela falta de pessoal qualificado para tanto, quer pela falta de 

recursos necessários para a criação de dezenas de novos cargos de juízes de 

direito, a médio ou até mesmo a curto prazo, se não contarem com juízes leigos 

ou árbitros, estarão sem condições de assegurar, minimamente, o cumprimento 

das metas a que eles se propõem, para garantir o acesso à justiça como 

idealizado antes e depois de editada a lei que os instituiu.” 
O juiz leigo, como propõe o Projeto, sob a subordinação do Juiz togado, deverá 

ser importante instrumento para tornar os Juizados Especiais Cíveis realmente 

céleres, cumprindo as suas atribuições legais que fortalecem sobremaneira a 

cidadania. 

O Projeto em tela, como se denota de seu próprio teor, delimita o atuar do juiz 

leigo, bem preservando o fundamento do agir do Juiz togado. 

Note-se que o objetivo principal do que se propõe é criar melhores condições 

de gestão e administração, insistindo-se no parâmetro fundamental que é 

entregar a prestação jurisdicional pelo caminho mais eficiente, forte nos 

princípios contidos no artigo 2º, da Lei 9.099/95. 

A iniciativa em comento permitirá enfrentar o grande crescimento da demanda 

nos Juizados Especiais, preservando este primordial espaço de busca da 
Justiça149. 

 

O VII Encontro serviu, portanto, para que Cavalieri pudesse mostrar aos juízes as 

razões que o levaram a decidir pela implantação dos juízes leigos no estado do Rio de 

Janeiro e apresentar as suas principais características, bem como o modo como deviam 

ser formados, aproveitados e administrados pelos juízes. 

A Comissão dos Juizados, na época já conhecida pela sigla COJES, preparou um 

vasto material sobre os juízes leigos, incluindo estatísticas, artigos como os de Andrighi 

 
149 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Mensagem 02/2005, de 17 de maio 

de 2005 – disponível em 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0307.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/a55885bc577db3c8832

5700b006d6e8b?OpenDocument&Highlight=0,JUIZ,LEIGO – acesso em 10.05.2018. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0307.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/a55885bc577db3c88325700b006d6e8b?OpenDocument&Highlight=0,JUIZ,LEIGO
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0307.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/a55885bc577db3c88325700b006d6e8b?OpenDocument&Highlight=0,JUIZ,LEIGO
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(2005), o projeto de uma resolução a ser apresentada à deliberação do Órgão Especial do 

TJERJ para regulamentação da figura do juiz leigo, um roteiro para atuação do juiz leigo 

a ser observado pelos juízes e um plano do curso de formação a ser ministrado aos juízes 

leigos aprovados no concurso a ser realizado. 

O projeto resultou na Resolução nº 08/2005 do Órgão Especial, que tratou dos 

detalhes referentes ao exercício da função. 

Poderiam ser juízes leigos os brasileiros natos ou naturalizados com mais de 

dezoito anos com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, desde que, 

cumulativamente: (i) não fossem cônjuges ou parentes do juiz titular do juizado onde 

exerciam suas funções, (ii) não exercessem atividade político-partidária nem fossem 

filiados a partido político ou fossem representantes de órgão de classe ou entidade 

associativa (iii) não tivessem antecedentes criminais ou conduta desabonadora; e (iv) 

contassem com pelo menos três anos de experiência, podendo ser computado o estágio 

de advocacia. 

Quanto a este último requisito, a resolução fluminense desconsiderou a exigência 

de 5 anos de experiência como advogado de que cuidou a Lei nº 9.099/95. A decisão 

envolvia o interesse em ampliar o universo de possíveis candidatos, pois se imaginava 

que um advogado com mais de 5 anos de experiência não tivesse interesse em se dedicar 

à atividade. Mais que isso, porém, encobria a intenção de não excluir os alunos do Curso 

de Preparação para a Carreira da Magistratura, cujo perfil era composto em sua maioria 

de bacharéis recém-formados150, pois foi a eles que a função foi reservada. 

O recrutamento dos juízes leigos era um ponto considerado estratégico para 

Cavalieri, que considerava sua origem e preparo um fator dos mais relevantes para a 

garantia do bom funcionamento do sistema dos juizados e para evitar alguns problemas 

identificados no estudo da experiência de outros estados. Por isso, a Resolução nº 08/2005 

restringiu o concurso para os alunos que cursavam o Curso de Preparação para a Carreira 

da Magistratura da EMERJ (CP)151, um curso bastante disputado por candidatos que 

queriam se preparar para os concursos da carreira da magistratura estadual. 

 
150 Em interessante estudo sobre o perfil dos alunos matriculados no ano de 2009, Fernando de castro 

Fontainha observou que dentre os alunos da EMERJ inscritos na OAB (352), apenas 115 (33%) tinham 

suas inscrições há mais de três anos. Os restantes 237 estavam inscritos a três anos ou menos 

(FONTAINHA, 2011). 
151 Esse curso passou a ser posteriormente designado “Curso de Especialização em Direito para a Carreira 

da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro”, recebendo o reconhecimento do antigo Ministério da 

Educação e Cultura – MEC. 
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Percebemos que os juízes entrevistados no PHOPJ enalteciam essa configuração 

e demonstravam uma certa desconfiança com os juízes leigos. 

Para Joaquim Domingos de Almeida Neto, por exemplo: 

 

E, também voltando àquela origem da Comissão dos Juizados que foi nascida 

dentro da EMERJ, foi feito com a mão-de-obra da EMERJ. Ou seja, aqueles 

candidatos ao concurso de juiz, sendo a preparação no estado da magistratura, 

eram os juízes leigos recrutados. Então, primeiro, eu não tinha mais problema 

ético do juiz leigo. Se ele almejava ser juiz, ele ia ter a conduta reta sempre. 

Ele jamais ia ter uma conduta que pudesse pôr em risco a probidade dele, se 

ele pretendia fazer um concurso para juiz em seguida. Era uma pessoa 
capacitada tecnicamente, que estava estudando para ser juiz. E foram os juízes 

leigos de melhor aproveitamento dentro do sistema dos juizados, obviamente 

(...) E faziam concurso interno. Obviamente houve uma posição da OAB, 

porque aí nesse tempo, a OAB já tinha noção de que o juizado era uma forma 

do advogado conseguir o ganha-pão dele do dia a dia, e o juiz leigo é também, 

uma forma de conseguir o ganha-pão. O advogado não fica impedido de 

advogar, mas trabalha no juizado... fica impedido só no sistema do juizado, 

mas trabalha e mantém a banca de advocacia dele para o resto da justiça, justiça 

comum, justiça trabalhista. Então, a OAB se opôs a isso, e conseguiu que se 

retirasse a exclusividade da Escola da Magistratura. É compreensível, mas em 

termos de ganho efetivo do Tribunal, foi muito ruim, criou alguns 

complicadores para a gente na época. Tanto que começou a existir uma coisa 
que não existia, atraso de projeto de sentença. É inconcebível, ainda mais que 

a gente tinha Desembargador Cavalieri como diretor geral da EMERJ. Então, 

um estagiário da EMERJ que tivesse atraso de sentença, para o Desembargador 

Cavalieri, não seria nem aluno da EMERJ e nem juiz leigo152. Então, eles 

mantinham isso rigorosamente em dia. A gente passou a ter esse problema 

quando se abriu para concurso universal para Advocacia, mas que a gente 

consegue contornar através de cobrança constante. Mas, era uma preocupação 

que o Tribunal não tinha, não tinha antigamente e passou a ter agora. E, pela 

decisão política continuada das administrações que se sucederam desde a 

época do Desembargador Thiago, que ele é salvo engano, 95 / 96, ou 94 / 95, 

é por essa época (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

Ana Maria Pereira de Oliveira, por exemplo, destacou que 

 

o concurso mudou significativamente o perfil dos juízes leigos e que por mais 

cuidado que a gente tenha a gente não está livre que alguém que advoga para 

um fornecedor x venha pra cá (...) que advoga em um lugar, mas não advoga 

no outro... eu fico sempre com um pouco de receio por quê essas pessoas vêm 

a ser juízes leigos. Isso cria uma proximidade com o judiciário de uma maneira 

diferente... eu não sei se essa pessoa amanhã vai se apresentar como juiz em 

vez de dizer que é juiz leigo (...), vai querer algum tipo de tratamento 

diferenciado... então, assim, até a minha visão ficou um pouco ruim porque os 
primeiros juízes leigos, quando eles vieram, fizeram uma pauta de 

reivindicações, de solicitações, que só faltava carro oficial naquela 

solicitação... (OLIVEIRA, 2108). 

 

 
152 Os juízes leigos foram introduzidos em 2005 quando Sergio Cavalieri Filho era presidente do TJERJ. 

Ele foi Diretor-Geral da EMERJ de 2001 a 2005. 



131 
 

Se a criação dos leigos seguiu uma pressão de diversidade democrática como 

sugeria Nancy Andrighi, nesse ponto ela foi neutralizada. 

O ingresso no CP já era feito por um concurso semestral. Naquela época, havia de 

130 a 170 vagas para dois turnos de curso (manhã e noite), havendo duas turmas pela 

manhã e uma à noite. Fontainha narra que nas seis seleções realizadas entre o segundo 

semestre de 2006 e o primeiro semestre de 2009, “3.854 pessoas se inscreveram, 1.345 

foram aprovadas e 970 classificadas, numa concorrência média de 25,17%, sendo a 

concorrência a razão entre o número de classificados e o número total de candidatos 

inscritos” (FONTAINHA, 2011). Isso mostra que os alunos da EMERJ já haviam passado 

por um ‘filtro’ que afastava os candidatos menos preparados. Somado a isso, o ensino e o 

treinamento proporcionados pela EMERJ durante os seus três primeiros semestres de 

curso garantia certo nível de qualidade para o universo de candidatos à função de juiz 

leigo153. 

A remuneração dos juízes leigos foi estipulada com base em uma quantidade de 

horas trabalhadas, que seguiu um modelo de organização de pautas de audiências por 

turnos matinais e vespertinos. Originalmente, cada hora trabalhada valia uma 

remuneração de R$20,00 (vinte reais). 

De acordo com o art. 6º da Resolução, cada juiz leigo deveria prestar pelo menos 

dois turnos semanais de audiência em dias separados, que correspondiam a quinze horas 

semanais. A carga horária poderia ser estendida para um máximo de 30 horas semanais 

ou quatro turnos. A cada turno, o juiz leigo deveria realizar um mínimo de 10 audiências. 

Coube à EMERJ realizar concurso interno para a seleção dos juízes leigos. A 

Banca Examinadora foi presidida pelo desembargador José Carlos Maldonado de 

Carvalho e integrada por Cristina Tereza Gaulia, Eduardo Perez Oberg e José Guilherme 

Vasi Werner e o resultado foi proclamado no dia 1º.09.2005. 

A primeira convocação de juízes leigos ficou limitada a cinquenta vagas, que 

poderiam ser estendidas para duzentas. Posteriormente esse número seria aumentado para 

250 e 300. 

Os candidatos aprovados deveriam obrigatoriamente frequentar o Curso de 

Formação para Juízes Leigos, que tinha por objetivo a formação dos alunos e ex-alunos 

 
153 O Edital do I Concurso de Seleção para Designação de Juízes Leigos no âmbito dos Juizados Especiais 

do Estado do Rio de Janeiro (EDITAL SN1/2005 – EMERJ) criava um novo filtro ao estipular que somente 

estariam aptos a participar do processo seletivo os alunos matriculados a partir do Curso de Preparação III 

(CP III) e os ex-alunos egressos nos últimos doze meses. 
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da EMERJ selecionados por concurso para o exercício da função de juiz leigo perante os 

Juizados Especiais Cíveis, capacitando-os para a condução de audiências de conciliação 

e de instrução e julgamento, bem como para a elaboração de decisões a serem submetidas 

ao juiz togado para homologação por sentença. 

O curso tinha a duração 48h/aula, sendo composto por 7 (sete) módulos de 

conteúdo teórico e prático, todos voltados para a atuação nos Juizados Especiais Cíveis, 

seja na condução de audiências de conciliação e instrução e julgamento, seja na 

elaboração de decisões a serem submetidas ao juiz togado para homologação por 

sentença. Eram os seguintes os módulos do curso: (i) Juizados Especiais Cíveis 

(princípios e procedimentos); (ii) Direito do Consumidor Aplicado ao Juizado Especial 

Cível; (iii) Técnicas de Conciliação (com enfoque prático e psicológico); (iv) Prática de 

Audiência (conciliação e instrução e julgamento, com ênfase nesta última); (v) 

Observação de Audiências com Juízes Togados; (vi) Debate e Estudo Dirigido sobre os 

Relatórios de Observação de Audiências; e (vii) Técnica de Sentença Aplicada ao Juizado 

Especial Cível154. 

Os professores eram os juízes dos juizados especiais nas matérias de cunho 

jurídico e psicólogas e técnicos nas disciplinas práticas de conciliação e uso do sistema 

de informática. 

Nos primeiros anos, os mandatos, embora restritos a dois anos sem recondução, 

acabaram sendo estendidos por necessidade de serviço e grande parte dos primeiros 

ocupantes da função permaneceu atuando nos principais juizados do estado. Na norma, 

porém, estava expressa a possibilidade de desligamento por conveniência do serviço ou 

índice insatisfatório de produtividade. 

As principais funções dos juízes leigos eram, segundo o art. 4º, presidir audiências 

de conciliação, presidir audiências de instrução e julgamento, podendo colher provas e 

prolatar decisão a ser submetida ao juiz togado em exercício no juizado. 

Um ponto destacado nas apresentações do VII Encontro foi a ausência de 

atribuição de qualquer valor jurídico ao “Projeto de Sentença”, como passou a ser 

chamada a decisão prolatada pelo juiz leigo antes de sua homologação pelo juiz togado. 

O projeto a ser elaborado pelo juiz leigo não seria mais que uma minuta de sentença, que 

antes da homologação de nada valia. A comissão chegou a determinar alteração no 

sistema DAP para que o projeto de sentença sequer aparecesse nas consultas externas ao 

 
154 TJERJ/EMERJ, 2005. 
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processo antes de sua homologação. Com isso, se procurava evitar que fossem geradas 

expectativas das partes e advogados quanto ao teor da decisão do juiz leigo e que esta 

pudesse ser confrontada com uma possível decisão do juiz em sentido diverso. Na 

verdade, o projeto podia seguir três destinos diferentes: sua homologação pelo juiz 

togado, o que o transformava em título executivo judicial; sua rejeição integral pelo juiz 

togado, que proferia outra sentença em seu lugar; e a determinação de sua correção pelo 

juiz leigo de acordo com as diretrizes dadas pelo juiz togado. Nesses dois últimos casos, 

os projetos rejeitados total ou parcialmente nem eram disponibilizados no sistema. O 

projeto só transparecia após ser homologado pelo juiz togado. 

Apesar da aparente desconfiança do trabalho do juiz leigo, essa função se tornou 

cada vez mais importante para a administração dos juizados especiais, de modo que 

atualmente em boa parte dos juizados de grande porte, todas as audiências de instrução 

são realizadas por eles. 

Em palestra proferida no XXXII FONAJE, realizado em Búzios, no Estado do Rio 

de Janeiro, de 5 a 7 de dezembro de 2012, o então Presidente da COJES, desembargador 

Antonio Saldanha Palheiro discorreu sobre a essencialidade dos juízes leigos em um 

sistema de juizados como o do Rio de Janeiro. Segundo os dados ali apresentados, 

representados na tabela elaborada pelo TJERJ abaixo reproduzida, no ano de 2011, os 

juízes leigos realizaram um total de 23.844 audiências e geraram 18.283 projetos de 

sentença homologados. Esses projetos representaram cerca de 43% do total de 42.173 

proferidas nos juizados em que atuavam. 

TABELA 10 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DEACO/COJES - FONTE: DGJUR/DEIGE/DICOL 

PERÍODO: ANO DE 2011 

VALORES DE MÉDIAS MENSAIS NOS JUIZADOS QUE POSSUEM JUÍZES LEIGOS 

Tombados 33.824 
Audiências de Conciliação Realizadas 19.061 
Audiências de Instrução e Julgamento Realizadas 15.491 
Audiências Realizadas pelos Juízes Leigos 23.844 
Sentenças - Homologação art. 40 da Lei 9.099/95 18.283 
Sentenças Expurgadas Excluindo as do art.40 23.890 
Sentenças Expurgadas = soma dos itens anteriores 42.173 
Arquivados 37.270 
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Fonte: DEIGE/TJERJ 

 

 

 

Fonte: DEIGE/TJERJ 

 

Esses juizados fluminenses com juízes leigos receberam em 2011 cerca de 33,8 

mil processos novos por mês. A comparação com os juizados das capitais dos dois 

tribunais de grande porte onde ainda não funcionavam os juízes leigos (9,9 mil processos 

novos por mês em São Paulo e 1,2 mil processos novos por mês em Belo Horizonte) é 

um indício da capacidade produtiva de um sistema que pode contar com os juízes leigos. 

A criação da função de juiz leigo em 2005 foi, talvez, a transformação mais radical 

do modo de operação do sistema dos juizados especiais. A inserção do juiz leigo no 

procedimento dos juizados fluminenses alterou profundamente o papel do juiz togado 

nesse sistema, reformulando suas principais funções e criando novos deveres e 

responsabilidades. A importância do conciliador também foi seriamente atingida, pois o 

juiz leigo poderia substituí-lo em suas tarefas, como, aliás, acabou acontecendo 

posteriormente em muitos juizados. 

Como vimos, na configuração dada à figura do juiz leigo pelo PJERJ, cabia a ele 

presidir a audiência de instrução, renovando – se fosse o caso – a fase de conciliação e 

conduzindo a produção das provas e o registro das principais manifestações das partes. A 

única atividade que lhe estava vedada era o julgamento em si, reservado ao juiz togado. 

A principal tarefa que lhe fora atribuída era a elaboração de uma minuta de sentença a ser 

submetida à aprovação do juiz togado. Cumpria a este, por sua vez, orientar o leigo de 

modo que ele apresentasse um projeto de sentença em consonância com o entendimento 

do juízo e, se necessário, corrigi-lo. 

A função do leigo fora projetada para que, pelo menos nos principais juizados, o 

juiz togado ficasse liberado da tarefa de realizar as audiências, podendo se dedicar à 

orientação dos leigos e dos demais auxiliares do juizado e à gestão de todo o trabalho no 

juízo. 

Também vimos que os juízes leigos foram adotados no estado do Rio de Janeiro 

para multiplicar a capacidade de trabalho do juiz, de modo que para cada juizado devia 
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haver dois ou mais leigos em atuação, aliviando por um custo significativamente menor 

a necessidade de se manter 2 ou mais juízes togados em atuação. 

Apesar de não mais estar preso ao compromisso de realizar as audiências de 

instrução e julgamento, o juiz de um grande juizado que contasse com o auxílio de leigos 

ganhou a incumbência de treiná-los e acompanhá-los, além de corrigir seus projetos para 

homologação. Nessa tarefa, um cuidado era essencial: garantir a homogeneidade dos 

projetos dos diversos leigos em atuação, pois a premissa de multiplicação da produção do 

juiz estava atrelada à uniformização das sentenças proferidas. Não fazia qualquer sentido 

que dois projetos de sentença elaborados por dois juízes leigos distintos com 

entendimentos opostos sobre um mesmo tema viessem a ser homologados pelo mesmo 

juiz togado. Cabia ao juiz efetuar um controle rigoroso dessa uniformidade. 

Isso foi destacado por Joaquim Domingos de Almeida Neto em seu depoimento 

para o POHPJ: 

 

Eu vejo muito o juiz leigo como um auxiliar qualificado do juiz. Ele tem que 
ter a cara do juiz de juizado dele. Por isso na Comissão dos Juizados, isso já é 

uma prática que vem há muitos anos, a gente dá total autonomia ao juiz para 

gerir no dia a dia o juiz leigo dele. O juiz tem que ter primeiro, o gabinete dele 

aberto para o juiz leigo e, tem que saber tudo que o juiz leigo faz, desde o 

comportamento dele numa sala de audiência até o projeto de sentença, é obvio. 

Mas, ele tem que ter esse controle de tudo e, o juiz leigo tem que ser a cara 

dele. Se... eu não posso ter dentro de um juizado, do mesmo juizado, um juiz 

leigo dizendo que o dano moral é mero aborrecimento, o outro fixando 

indenização no teto e um terceiro fixando indenização ridícula. Eu tenho que 

ter uma uniformidade, afinal de contas, é um juiz daquele juizado. O juiz leigo 

faz projeto de sentença, o próprio nome diz, é projeto. Então, o juiz tem que 
ter o controle total do seu juiz leigo. Embora a lei fala que, o juiz ou homologa 

ou dá a sentença no lugar, eu acho que é muito mais produtivo, que o juiz diante 

de uma sentença com que ele não concorda, chame o juiz leigo dele para 

conversar e, mostrar porque ele não concorda. Em tese, aquele juiz leigo vai 

dar outras sentenças. Se ele tiver que a toda sentença substituir com a sentença 

dele, não tem sentido o juiz leigo está ali (...) dando trabalho. 

(...). 

É como um assessor do desembargador. Eu hoje tenho cinco assessores, mas, 

eles têm que ter a minha voz, eles estão fazendo um trabalho para mim. Então, 

por exemplo, quando muda... o Código Penal agora, para tirar a qualificadora 

do emprego de arma branca, o nosso legislador fez essa brincadeira com a 

gente, eu tenho que chamar meus assessores e dizer assim: “olha, o Direito 
passou a ser esse. Então, o meu entendimento com o desembargador até que a 

câmara me faça mudar, vai ser esse”. E, todos os 5 têm que andar nesse mesmo 

sentido (...). E, mesma coisa dentro do juizado. Surgiu uma situação nova, TOI 

da Light, agora está pipocando na internet, Whatsapp é uma maldição do século 

XXI, filmes de funcionários da Light extorquindo pessoas por causa de TOI. 

Se o juiz de juizado resolve dizer assim: “olha, eu vou passar a presumir a má 

fé da Light nesse sentido e nessa hipótese”, você tem que chamar o juiz leigo 

dele e dizer...: “Olha, a partir de hoje, dia 20 de junho, os projetos de sentença 

têm que ser nesse sentido”. Aí, se o juiz leigo vai dizer para ele assim: “mas o 

meu entendimento não é esse”. Ele tem que dizer: “meu filho, aqui não existe 

o seu entendimento, existe o entendimento do juiz, é esse. Se você vai me dar 
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trabalho (...) então olha só, vou comunicar à Comissão do Juizado, você não 

vai ser mais meu juiz leigo, vai para outro juizado, meu juiz leigo tem que ser, 

tem que atender a demanda que é feita, de acordo com a orientação do juiz do 

juizado”. 

Entrevistador: Essa foi uma orientação que foi dada desde o início, não é isso? 

JDAN: Desde o início e, com aluno da EMERJ isso era muito fácil de fazer. 

Era muito fácil porque... até porque você teve experiência com juiz leigo aluno 

da EMERJ, ele estava afiadíssimo... (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

E também por Cristina Tereza Gaulia: 

 

(...) eu gosto da ideia dos juízes leigos, era uma ideia que como eu disse, está 

na lei, a lei trouxe essa figura. O que eu não gosto, é você deixar o juiz leigo 

(...)por conta dele, sem um, vamos dizer, chefe atento. E o chefe do juiz leigo, 

é o juiz togado. Então, o juiz leigo, ele tem que andar na senda traçada pelo 

juiz togado, ele não pode fazer de um juizado onde ele está o quintal da sua 
casa. E isso, me incomoda um pouco porque às vezes, ou por um motivo 

justificado, pelo excesso de trabalho que realmente a quantidade é enorme, ou 

por um pouco de superconfiança naquele “longa manus” do juízo, o juiz, um 

pouco deixa de lado. “Não, eu tenho juízes... eu já ouvi isso, eu tenho juízes 

leigos muito bons”. E isso então, serve de uma certa forma como desculpa para 

o juiz togado não, vamos dizer assim, ser incisivo (...) no cuidado. Ele lê, ele 

participa, claro, não estou dizendo que ele não leia, ele não participe das 

audiências e das sentenças, que ele eventualmente não troque figurinhas com 

seus juízes leigos, mas ele não está tão presente. E, eu me lembro, quando nós 

estávamos pesquisando o trabalho do juiz leigo para importá-lo ainda antes de 

termos os juízes leigos (...) Nós, fomos eu, Ana Maria e Flávio Citro conhecer 
o trabalho (...) a Porto Alegre onde havia várias juízes leigos, e já naquela 

ocasião, eu me ressenti um pouco. Nós entramos na sala do juiz togado, e era 

um ambiente “clean”, onde não havia nenhum processo, os processos estavam 

todos nos locais onde estavam trabalhando os juízes leigos. Ou seja, você já 

percebe daí, engraçado não é, só da maneira como ele arruma o seu ambiente 

de trabalho, que ele não está participando daquele sistema como gestor 

essencial. O gestor essencial, a figura essencial do sistema de juizados, é o 

juiz... (GAULIA, 2018). 

 

Portanto, evitar a incongruência entre projetos de sentença foi um dos principais 

objetivos do projeto de Cavalieri. Outra preocupação era buscar o máximo 

aproveitamento da nova força de trabalho, evitando-se que os leigos fossem utilizados em 

situações que poderiam ser cobertas por um conciliador não remunerado, como, por 

exemplo, o caso de uma audiência frustrada por ausência de citação e intimação. 

As informações reunidas acima permitem dizer que, pelo menos no estado do Rio 

de Janeiro, a legitimidade que inspirou a introdução dos juízes leigos não foi uma 

legitimidade de democratização do poder, como esperava Nancy Andrighi. Primeiro, 

porque seus quadros foram restritos aos alunos da EMERJ (cuja formação reproduzia a 

formação da magistratura estadual) e, segundo, porque a lógica de sua atuação foi 

orientada para a multiplicação a partir de uma única matriz, que anulava qualquer 
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contribuição formal que os juízes leigos pudessem dar mesmo após a abertura do concurso 

para todos os advogados. 

A título de consolidação das informações tratadas neste capítulo, podemos 

reconhecer, na fase de formação dos juizados especiais cíveis, por parte da administração 

do PJERJ, uma orientação no sentido de investir na nova justiça, representada pelo 

trabalho institucional realizado na gestão de Thiago Ribas Filho, catalisando sua 

diferenciação em relação aos demais órgãos da justiça comum e com certa autonomia no 

que se refere à administração do Poder Judiciário em geral. Tal orientação traduziu-se, 

principalmente: 

(i) no projeto que resultou na Lei nº 2.556/1996, que garantiu a criação de 

órgãos autônomos, com cargos específicos de juízes, com estrutura de 

cartórios com servidores dedicados e que pela primeira vez referiu-se a 

um sistema; 

(ii) na instalação imediata, após a edição da lei, dos juizados recém-criados e 

abertura de editais para promoção e remoção para os cargos de juiz dos 

juizados; 

(iii) na garantia do acesso previsto na Lei nº 9.099/1995 com a criação de 

núcleos de primeiro atendimento para redução a termo do pedido da parte 

autora, pondo-o em forma adequada para ser apreciado pelo juiz; 

(iv) no incentivo à criação de uma rede de juízes especializados, mediante 

organização de encontros de juízes para troca de ideias, experiências e 

boas práticas; 

(v) no respaldo à formação de entendimentos uniformizados sobre a 

administração dos juizados e o processamento dos seus processos, 

observando-se as peculiaridades do órgão especial; 

(vi) na estruturação das turmas de julgamento de recursos, formadas por juízes 

do sistema; 

(vii) na criação de um órgão dedicado à gestão dos juizados especiais – a 

comissão dos juizados –, relativamente independente da administração 

tradicional do PJERJ; 

(viii) na informatização dos processos dos juizados especiais, com vistas a 

assegurar a sua celeridade; 

(ix) no acompanhamento estatístico do trabalho realizado e na sua utilização 

para a gestão por parte da comissão; e 
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(x) na inserção dos juízes leigos como ferramenta para enfrentar a 

proliferação de demandas.  

 

De um ponto-de-vista institucional, essa primeira fase dos juizados especiais 

aponta para a existência de um processo de estruturação da nova organização por forças 

diferenciais em relação às forças tradicionalmente atuantes no campo judiciário estadual. 

Essas forças heteromórficas representavam pressões institucionais de adequação às 

legitimidades de acesso e efetividade, que acomodaram entre elas a nova organização e 

delimitaram um novo campo. Um campo que, porém, pretendia se formar no seio do 

campo judiciário, logo, que ficava à mercê das forças ali atuantes. 

A introdução dos juízes leigos no sistema dos juizados especiais no estado do Rio 

de Janeiro pode ser identificada como uma ação de caráter preventivo para lidar com o 

incremento incessante da demanda em um momento em que os juizados começavam a 

ser vistos como uma vítima de seu próprio sucesso. Uma das causas desse sucesso foi a 

facilitação da propositura de ações pelos consumidores de certos serviços, uma facilitação 

tão grande que fazia com que preferissem essa a qualquer outra alternativa de solução do 

problema. Em outras palavras, muitos consumidores, agora assistidos por advogados 

especializados ingressavam com a ação sem nem mesmo ter tentado solucionar o 

problema diretamente com a empresa. Isso pode ter sido indiretamente incentivado pela 

própria política de atendimento aos consumidores de algumas grandes empresas. Uma 

delas chegou a fechar a grande maioria de suas lojas de atendimento ao público, o que, 

associado a programas como o Expressinho, levava seus balcões de atendimento para as 

barras dos juizados. 

No próximo capítulo procuraremos apresentar a evolução dos juizados especiais 

cíveis a partir da introdução dos juízes leigos e analisar as suas principais transformações, 

de modo a comparar a orientação que presidiu a sua fase de implantação com as forças 

que pressionaram essa evolução a partir de sua consolidação.  

  



139 
 

3. – A ACOMODAÇÃO INSTITUCIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

 

3.1. - INTRODUÇÃO 

 

Se o ano de 2005 pode ter marcado o fim da fase formativa dos juizados especiais 

cíveis no estado do Rio de Janeiro com a introdução dos juízes leigos, que viriam a se 

mostrar um instrumento essencial para o seu posicionamento institucional, para sua 

estruturação, podemos dizer que os anos seguintes testemunhariam o seu processo de 

acomodação. 

Ao se posicionarem como órgãos judiciários autônomos, operados por servidores 

e juízes especialmente dedicados, os juizados especiais cíveis garantiam seu lugar na 

organização do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, na rotina da prestação 

jurisdicional e no horizonte da carreira da magistratura estadual. 

Essas três dimensões da estruturação dos juizados especiais cíveis no Rio de 

Janeiro foram mutuamente dependentes e influenciadas. 

A criação de 46 (quarenta e seis) juizados especiais cíveis autônomos pela Lei 

estadual nº 2.556/1996 não teria garantido a supervivência desses órgãos se eles não 

tivessem alcançado um sucesso relativo na solução das demandas apresentadas ao PJERJ. 

Por sua vez, esse sucesso dificilmente seria obtido sem que alguns juízes tivessem optado 

por cargos nesses juizados e apostado em inclui-los em suas carreiras. Ao mesmo tempo, 

essa opção provavelmente não seria tão tranquila se os juizados cíveis não tivessem 

recebido a atenção que receberam da administração, a ponto de compensar o receio de 

não serem “conhecidos dos desembargadores que eram os que faziam as escolhas para a 

promoção para desembargador” (RIBAS FILHO, 2018).  

Por outro lado, é difícil dissociar o relativo sucesso dos juizados especiais cíveis 

no estado do Rio de Janeiro e o seu consequente posicionamento institucional, da 

introdução dos juízes leigos. 

Como procuraremos demonstrar no decorrer deste capítulo, sem o auxílio dos 

juízes leigos seria bem mais difícil lidar com os episódios de incremento súbito de 

demandas como nos casos das Indústrias Cataguazes Leopoldina e do produto 

“Megabônus”, assim como diversos outros que desafiaram a estrutura e a capacidade de 

atendimento dos juizados. Caso contrário, provavelmente o grande volume das demandas 

“de massa” teria que ser absorvido pelas varas cíveis e contribuiria para o emperramento 
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da prestação jurisdicional nesses órgãos e, pelo menos, para o aumento dos custos do 

processo (um processo no juizado especial cível custava, em média, em 2012, R$542,06, 

enquanto que um processo em uma vara comum custava, em média, R$1.394,98 – vide 

Anexo 10). 

Embora não tenhamos conseguido confirmar essa hipótese neste trabalho, a 

introdução dos juízes leigos ainda pode ter contribuído para facilitar a opção dos juízes 

por uma vaga em um juizado especial cível pois muitos deles resistiam a assumir um 

desses órgãos por significar, antes de sua introdução, o compromisso de realizar 

diariamente um grande número de audiências. Com os leigos, a agenda dos juízes dos 

juizados cíveis ficava mais flexível, pois eram eles que passaram a realizar praticamente 

todas as audiências dos juizados onde atuavam. 

É por tais razões que escolhemos a introdução dos juízes leigos para marcar a 

transição entre as fases de formação e acomodação dos juizados especiais cíveis na 

estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

No entanto, o papel dos juízes leigos não foi apenas positivo. 

Se por um lado os leigos permitiram que os juizados se pusessem à disposição de 

um número cada vez maior de demandas, de uma perspectiva ampliada do acesso à Justiça 

os juízes leigos podem ter significado um afastamento entre o cidadão e o juiz na medida 

em que se colocavam como intermediários nessa relação, inaugurando a terceirização das 

relações entre partes, advogados e juízes nos juizados especiais cíveis. 

É nossa intenção neste capítulo apresentar a história dos juizados especiais cíveis 

entre 2005 e 2018, embora alguns aspectos mais recentes dessa história também possam 

ser abordados. Identificamos nesse período, após a sua formação institucional, o 

movimento de acomodação dos juizados especiais cíveis na estrutura do PJERJ. 

Acomodação não significa, porém, um estado definido e imutável, uma 

cristalização. O processo de estruturação dos juizados especiais cíveis não é um processo 

definido ‘a priori’, muito menos teleológico, mas está sujeito a metamorfismos por 

influência constante de forças externas e internas, mais ou menos intensas. Logo, o 

equilíbrio com outras organizações pode ser apenas relativo. A diferenciação institucional 

dos juizados, assim como o de uma camada rochosa depositada sobre um estrato mais 

antigo, pode ser apenas momentânea, considerando os processos metamórficos a que está 

sujeita e que podem segrega-la ainda mais ou, por outro lado, fundi-la155.  

 
155 Um processo quase acabado de fusão parece estar em andamento na Grã-Bretanha, como descrevem 

Corby e Latreille (2012). 
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O processo de formação dos juizados especiais cíveis – assim como o de qualquer 

organização – não é um movimento em sentido irreversível. A fase de formação até aqui 

descrita, no esforço de diferenciar os JECs das varas comuns, não viu senão um 

afastamento relativo entre esses órgãos. Não há, porém, qualquer garantia contra nova 

aproximação. 

O esforço de diferenciação dos juizados especiais cíveis é um esforço permanente 

e não muito menos intenso do que o esforço necessário para sua introdução. Sua principal 

tarefa é vencer as forças isomórficas que podem descaracterizá-los, isto é, eliminar os 

traços que o tornaram diferenciados e por isso mesmo relativamente bem sucedidos. 

Temos procurado destacar essas forças no decorrer de nossa descrição até aqui e 

elas se fizeram presentes mesmo na fase de formação dos juizados especiais cíveis, mas 

ficarão mais evidentes na análise do seu processo de acomodação institucional. 

 

3.2. - AINDA 2005 

 

O ano de 2005 já seria um marco na história dos juizados especiais cíveis no estado 

do Rio de Janeiro apenas pela introdução dos juízes leigos em sua estrutura. No entanto, 

dois outros eventos ocorridos também naquele ano contribuíram para torna-lo ainda mais 

relevante para essa história: a reestruturação da COMAQ, que com o tempo assumiria a 

preponderância nos estudos e iniciativas envolvendo a organização judiciária de primeiro 

grau e, principalmente, a instalação do Conselho Nacional de Justiça, em 14 de junho de 

2005, que representa a catalisação de forças metamórficas oriundas do campo judiciário 

nacional. 

 

3.2.1. – A COMAQ 

 

Pelo Ato Executivo Conjunto nº 33/2005 – TJERJ/CGJRJ, à COMAQ, nova 

designação do NAQ - Núcleo de Acompanhamento da Qualidade dos Serviços 

Judiciários, incumbiria “a análise, a avaliação e o tratamento dos dados estatísticos dos 

órgãos e atividades do Poder Judiciário”. 

A COMAQ recebeu atribuições muito mais abrangentes que aquelas 

anteriormente dadas ao NAQ e, com isso, ganhou papel de destaque no planejamento 

estratégico do primeiro grau. 
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Apesar dessa superestimação, seu primeiro presidente, o desembargador 

aposentado Paulo Gomes da Silva Filho, manteve a COMAQ distante das questões 

atinentes aos juizados especiais em respeito à história da COJES e de seu presidente, 

desembargador Thiago Ribas Filho, como este destacou em sua entrevista ao POHPJ:  

 

... não, nunca houve problemas de choques. E quem ficou muito tempo na 

frente da COMAQ, foi um juiz muito valoroso que é o Paulo Gomes da Silva... 

Desembargador Paulo Gomes da Silva. De maneira que ele também sempre 

trabalhou muito em contato com a turma da...Comissão dos Juizados, da 

COJES (RIBAS FILHO, 2018). 

 

Com o tempo, porém, e seus sucessivos presidentes, a COMAQ perdeu a 

cerimônia e não se furtou a examinar projetos envolvendo os juizados especiais cíveis e 

criminais, como no caso da alteração da competência dos juizados especiais cíveis de 

Jacarepaguá, em que isso foi feito sem se ouvir a COJES e, posteriormente, na instalação 

do juizado fazendário em Niterói e na escolha do juizado especial cível de Maricá para 

receber o PJ-e. 

A tendência, a partir da substituição de Paulo Gomes na presidência da COMAQ, 

foi uma progressiva ampliação da utilização dessa comissão em assuntos de estratégia 

organizacional, em detrimento do papel da COJES, que encolheu para tratar de juízes 

leigos, mutirões de audiências e sentenças e das questões rotineiras dos juizados. 

Atualmente, a composição da COMAQ prevê uma vaga para o presidente da 

COJES, talvez para garantir o respeito institucional, mas é um desenho que submete 

claramente a COJES à COMAQ e legitima as decisões desta no que respeita aos juizados 

especiais. 

Essa importância da COMAQ foi devida em grande parte ao desembargador 

Sérgio Cavalieri Filho, que ao presidir o TJERJ manteve rigoroso controle sobre as 

estatísticas dos juízes em geral e dos juizados especiais cíveis em particular e esteve 

sempre atento à necessidade de reorganização do judiciário estadual como um todo, o que 

fazia por intermédio da COMAQ. 

Na entrevista concedida ao Programa de História Oral do Museu da Justiça sobre 

os juizados especiais, em 30 de outubro de 2019, Cavalieri Filho se recordou da COMAQ 

como sendo o órgão de que se valeu para levar adiante as modificações que precisou fazer 

na estrutura dos juizados, não tendo atribuído maior importância à COJES. 
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3.2.2. – O CNJ e a Nacionalização dos Juizados  

 

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, um dos principais produtos da reforma do 

judiciário, foi instalado em sessão solene no dia 14 de junho de 2005 após muita 

resistência de juízes e tribunais de todo o país. 

Após tramitar por mais de treze anos, a “reforma possível”, como a ela se 

referiram alguns dos nomes do governo federal na época, foi promulgada em dezembro 

de 2004, com a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004 – EC/45 

(BRASIL, 2004d). As alterações constitucionais foram bastante abrangentes e 

envolveram diversos aspectos, como a duração razoável do processo, a repercussão geral 

dos recursos extraordinários e a criação das súmulas vinculantes, além da formação de 

juízes, da organização dos tribunais, da ampliação da competência da Justiça do Trabalho 

e, principalmente, da criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

As primeiras medidas do CNJ foram impactantes. Em menos de seis meses editou 

normas que revelaram uma disposição moralizadora e gerencial. 

Após divulgar as resoluções que formalizaram sua atuação (Resolução nº 1 – sobre 

as atividades de apoio ao Conselho e Resolução nº 2 – aprovando seu regimento interno), 

o CNJ criou o inédito sistema de estatísticas do Poder Judiciário (Resolução nº 4, de 

16.08.2005), estabeleceu regras para dar maior objetividade aos processos de promoção 

e remoção por merecimento (Resolução nº 6, de 13.09.2005), introduziu limites de 

despesas com pessoal e encargos para o Poder Judiciário da União (Resolução nº 5, de 

16.08.2009) e vedou o nepotismo (Resolução nº 7, de 18.10.2005).156 

Embora sua primeira resolução plenária sobre juizados especiais tenha sido 

editada apenas em 2013, dispondo sobre as atividades dos juízes leigos, desde cedo o 

Conselho se dedicou aos temas da conciliação e dos juizados especiais (que ainda se 

confundiam em grande parte), nesse ponto associando-se aos interesses dos juízes do 

FONAJE, que passaram a colaborar intensamente com o programa do CNJ nesses temas.   

Ainda em 2005, ou seja, no seu primeiro semestre de existência, e em sua primeira 

recomendação, o CNJ exortou os tribunais a adotarem medidas de aperfeiçoamento dos 

juizados especiais, 

A recomendação foi produto de um trabalho desenvolvido pela iniciativa dos 

Conselheiros Germana de Moraes e Eduardo Lorenzoni, que integravam a Comissão dos 

 
156 Segundo Falcão, essa foi a agenda que Nelson Jobim recebeu “pronta” da sociedade (FALCÃO, 2009). 
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Juizados Especiais do CNJ. Os conselheiros criaram um grupo de trabalho composto por 

juízes de juizados especiais para realizarem um diagnóstico da situação dos juizados 

especiais estaduais e federais em todo o país. 

Os representantes dos juizados especiais dos estados e da Justiça Federal se 

reuniram com a Comissão e em 31.08.2005 foram acompanhados por juízes indicados 

pela AMB e AJUFE – Associação dos Juízes Federais e dirigentes do FONAJE e do 

FONAJEF – Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, uma iniciativa que copiara 

o FONAJE para juízes de juizados especiais federais. 

Segundo o relatório assinado pelos conselheiros Germana de Moraes e Eduardo 

Lorenzoni em 06.12.2005, as reuniões tinham por finalidade recolher propostas para 

aprimorar o formulário estatístico dos juizados especiais e elaborar um diagnóstico dos 

juizados especiais federais e estaduais. 

Foram realizadas pesquisas de caráter quantitativo e qualitativo, esta por meio de 

uma pesquisa de tendências, envolvendo questões de infraestrutura, de funcionamento e 

de procedimentos. A pesquisa foi aplicada aos coordenadores dos juizados especiais e 

tinha por objetivo complementar a pesquisa quantitativa que estava em andamento e 

integrava o sistema de estatísticas desenvolvido pelo CNJ. 

Com os resultados, a Comissão organizou o I Encontro Nacional dos Juizados 

Especiais Estaduais e Federais, realizado nos dias 10 e 11 de novembro de 2005, que, de 

acordo com o relatório, recebeu cerca de uma centena de juízes. 

Para tratar dos juizados especiais dos estados, o encontro contou com a 

participação de juízes atuantes no FONAJE, como Janete Vargas Simões, do Espírito 

Santo, Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Rio de Janeiro, Paulo Zacarias da Silva, 

de Alagoas, Ricardo Cunha Chimenti, de São  Paulo, Ricardo Pippi Schmidt, do Rio 

Grande do Sul e Sueli Pereira Pini, do Amapá e foi organizado sob o modelo de um 

seminário de gestão, conduzido por especialistas do Instituto de Desenvolvimento 

Gerencial – INDG). 

O primeiro dia do seminário serviu para a apresentação de trabalhos dos 

professores Maria Teresa Sadek (“Pesquisa dos Juizados Especiais”), Kazuo Watanabe 

(“Propostas de Mudanças Legislativas”), Hélio Leite (“Tendências dos Juizados Especiais 

– um estudo de caso”) e Leonardo Greco (“Inovações Procedimentais”); e dos resultados 

das pesquisas feitas. Nesse dia também foram criados dois grupos de trabalhos para 

identificar estratégias de melhoria da eficiência dos juizados. 
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No segundo dia do encontro, os participantes definiram as ações estratégicas para 

a melhoria da eficiência operacional e os projetos para enfrentar os desafios estratégicos 

apontados (MORAES e LORENZONI, 2005). 

Foram eles: 

Estratégias de melhoria da eficiência operacional: 

 

1-Aplicar o recurso orçamentário proporcional ao volume de demanda do 
juizado 

2 -Criar na estrutura de cada tribunal um órgão colegiado composto 

paritariamente por magistrados atuantes no sistema dos juizados especiais e 

desembargadores, com objetivo de planejar e supervisionar a implantação das 

políticas e ações estratégicas 

3 -Que cada turma recursal conte com pelo menos um juiz atuante no Juizado 

especial. 

4 -Todo juiz de turma recursal deve ter mandato definido. 

5 –Métodos padronizados de trabalho para processamento de feitos 

6 –Adotar os indicadores (dados estatísticos) do CNJ como padrão para todos 

os tribunais. 

7 –O Juizado Especial Criminal deve contar com apoio de equipe 
interdisciplinar, exclusiva ou não, de forma a tornar efetivo o modelo de justiça 

consensual. 

8 –Sem prejuízo das instalações já existentes os futuros juizados especiais 

deverão priorizar a agregação de serviços que facilitem o acesso à cidadania  

9 -Toda unidade dos juizados especiais deverá ter estrutura física, tecnológica 

e de pessoal, adequada para processar os feitos da sua competência. 

10 -Informatização, virtualização e automatização do método de trabalho, com 

ênfase na redução do uso de papel, desde o atendimento inicial até a baixa do 

processo. 

11 -Capacitação dos conciliadores segundo diretrizes a serem traçadas por 

instituição designada pelo Conselho Nacional de Justiça. 
12 –Seleção pública para conciliadores remunerados, sem prejuízo da livre 

designação dos conciliadores voluntários e da exoneração “adnutum”de 

ambos. 

13 –Viabilizar o trabalho de conciliadores em municípios e bairros que não 

contem com unidades do juizado especial (INDG, 2005). 

 

Projetos Estratégicos: 

 

1 –Instalar Juizados Autônomos, com juízes titulares, em áreas cuja demanda 

regular justifique a estrutura. 

2 –Adotar o método padrão de trabalho para processamento dos feitos como 

referência para definição do quadro mínimo de magistrados e servidores.  
3 -Juizados com quadro próprio de servidores. 

4 -Sugerir que a Escola Nacional de Magistratura inclua no programa de cursos 

propostas de capacitação e treinamento básicos para formação de 

multiplicadores destinados a capacitar servidores. 

5 –Descentralizar os juizados especiais, de forma a estarem instalados em áreas 

em que haja demanda permanente.  

6 -Imediata aplicação da Emenda Constitucional 45 quanto à implementação 

dos serviços itinerantes. 

7 -Imediata implementação de mutirões de magistrados e servidores para os 

juizados em que a taxa de congestionamento esteja elevada. 
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8-Aumentar integração entre juizados e delegacias de polícia, visando 

aprimorar e padronizar os termos circunstanciados e facilitar o fluxo de 

informações.  

9 -Orientação pela Escola Nacional da Magistratura quanto a eficácia e 

oportunidade de cada uma das penas alternativas. 

10 –Criar Juizado Especial Estadual com competência exclusiva para as ações 

contra a Fazenda Pública. 

11 –Institucionalizar a penhora on-line pelo convênio BACEN/JUD. 
12-Institucionalizar, na execução do título judicial, a entrega de certidão ao 

credor quando não for viabilizada a penhora, com baixa do feito nas 

estatísticas. 

13 -Adotar o enunciado criminal 14 do FONAJE, como texto legislativo, 

tornando decisão interlocutória a atual sentença homologatória de transação 

penal (INDG, 2005). 

 

Com essas definições, a Comissão dos Juizados Especiais do CNJ apresentou e 

aprovou no Plenário do Conselho a Recomendação nº 1, de 6 de dezembro de 2005, que, 

dentre quatro propostas, chancelava as metas e estratégias fixadas no I Encontro Nacional 

dos Juizados Especiais: 

 

1. Definição de metas regionais, estaduais e seccionais para os indicadores 

estratégicos do Sistema de Estatística do Poder Judiciário. 

2. Elaboração de planos de ação para atingir as metas de melhoria definidas. 

3. Elaboração e implementação das prioridades operacionais e estratégicas 

estabelecidas pelos Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais por ocasião 

do I Encontro Nacional de Juizados Especiais Estaduais e Federais e validadas 

pelo Conselho Nacional de Justiça (...). 

4. Incentivo a fóruns de debates sobre questões procedimentais e mudanças 

legislativas dos Juizados Especiais, inclusive o Fórum Nacional de Juizados 

Especiais - FONAJE e o Fórum Nacional de Juizados Especiais Federais – 
FONAJEF (BRASIL, 2005). 

 

A relação de metas e estratégias para os juizados especiais continha vários pontos 

quanto aos juizados especiais cíveis que já eram observados pela administração dos 

juizados especiais no estado do Rio de Janeiro e coincidiam com os principais anseios do 

FONAJE. 

A parceria que se formou entre o CNJ e o FONAJE nos primeiros meses de 

funcionamento do Conselho – e que ficou refletida na menção expressa da Recomendação 

nº 1 ao Fórum – foi benéfica para ambas as partes. 

Para o CNJ, recém-instalado e ainda lutando para sobreviver às resistências de 

juízes e tribunais, buscar os juízes de primeiro grau para ouvi-los e integrá-los no processo 

de construção de normas nacionais e incentivar as práticas inovadoras dos juizados 

especiais, pode ter servido para mostrar que o Conselho não se prestava apenas a um papel 

repressivo e sancionador, mas tinha também uma vocação gerencial, que envolvia a 

orientação estratégica e o planejamento de uma Justiça mais eficiente. 
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Para os juízes que frequentavam o FONAJE, a parceria dava-lhes voz e vez na 

administração dos juizados especiais, o que muitas vezes lhes eram negadas por seus 

próprios tribunais. Dos encontros do FONAJE saíam enunciados e recomendações que, 

se não vinculavam administrativamente os tribunais estaduais, pelo menos colocavam em 

evidência as políticas contrárias ao consenso do grupo. 

Diferente do que acontecia no Rio de Janeiro na época – o que ficou evidenciado 

nos depoimentos prestados sobre os juizados especiais para o Programa de História Oral 

do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, do Museu da Justiça (RIBAS FILHO, 2018; 

GAULIA, 2018; OLIVEIRA, 2018; ALMEIDA NETO, 2018) – boa parte das 

administrações dos tribunais estaduais não prestigiavam os juizados especiais e por isso 

diversos enunciados e recomendações do FONAJE buscavam reforçar a posição dos 

juízes dos juizados perante seus tribunais157 mediante o prestígio do grupo nacional, 

aumentado com a parceria do CNJ.  

Todavia, se por um lado a preocupação do CNJ com os juizados especiais foi 

importante para ajudá-los nos estados em que ainda eram incipientes, mostrou, por outro 

lado, que os juizados especiais já chamavam a atenção no plano nacional. 

A sua atuação e o alcance econômico-social de suas decisões (pequenas causas no 

varejo mas grandes causas no atacado) não mais permitiam que ficassem restritos à cena 

local. Era preciso discipliná-los e colocá-los sob a tutela do novo Poder Judiciário criado 

com a Emenda Constitucional nº 45/2004, que se caracterizava pela homogeneização e 

centralização de suas decisões administrativas e judiciais em Brasília. Essa disposição 

pode bem ter operado como mais um fator de aproximação dos juizados especiais com os 

juízos comuns. 

 

3.2.2.1. – A Lei dos Juizados Especiais Federais 

 

Se foi reforçada com o CNJ, a atenção nacional para os juizados especiais pode 

ter sido despertada (pelo menos por parte dos tribunais superiores) com a edição da Lei 

nº 10.259, de 12 de julho de 2001, que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais 

no âmbito da Justiça Federal. 

 
157 Ana Maria Pereira de Oliveira, Presidente da COJES entre 2013 e 2017, e que participou de diversos 

encontros do FONAJE declarou, em reunião do Fórum Permanente dos Juizados Especiais, que também 

presidia, na EMERJ, que: “o que se observa no FONAJE é que muitas vezes os Enunciado são fruto de 

questões que acontecem num determinado Estado da Federação, num determinado momento e que, às 

vezes, até por apelo dos Juízes daquele Estado, são aprovados Enunciados para que eles possam ter, dentro 

do seu Estado, a pacificação de um entendimento. E, às vezes, são situações que não geram o menor 

problema em outros Estados” (OLIVEIRA, 2014). 
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A lei previa expressamente a aplicação da Lei nº 9.099/95 no que não conflitasse 

com suas disposições específicas. No entanto, houve quem defendesse a reciprocidade da 

aplicação da Lei nº 10.259/2001 a lacunas da Lei nº 9.099/95, o que pode ter ensejado a 

tese de que o valor da causa nos juizados especiais cíveis estaduais passava a ser o mesmo 

dos juizados federais, sessenta salários mínimos (art. 3º, Lei nº 10.259/2001), logo 

rechaçada pelo entendimento prevalente (v. Enunciado nº 87, FONAJE: a Lei 

10.259/2001 [que disciplina os Juizados Especiais Federais] não altera o limite da alçada 

previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei 9.099/1995 – FONAJE, 2019). 

A mais importante novidade trazida pela Lei nº 10.259/2001 foi a previsão da 

Turma Nacional de Uniformização – TNU, integrada por juízes de turmas recursais de 

cada um dos cinco tribunais regionais federais, sob a presidência do Coordenador da 

Justiça Federal, função ocupada por um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

O papel desse órgão é o de dirimir divergências entre decisões de turmas de 

diferentes regiões sobre questões de direito material e controlar decisões contrárias à 

jurisprudência dominante do STJ (artigo 14, Lei nº 10.259/2001). 

A atribuição da presidência a um ministro do STJ tornava única a TNU, pois 

quebrava a exclusividade de juízes de primeiro grau nos juizados especiais, o que seria 

posteriormente reproduzido nos juizados estaduais para fins de uniformização de 

jurisprudência. 

Para além dessa novidade – e também para assegurar o respeito à jurisprudência 

do STJ – a lei dos juizados federais previu que a decisão da própria TNU que a 

contrariasse ensejava recurso àquele tribunal superior. 

Atualmente, a Turma Nacional de Uniformização é composta por dez juízes 

federais provenientes das turmas recursais de cada uma das cinco regiões da Justiça 

Federal (CJF, 2019) 

Já vimos que o relativo sucesso dos juizados especiais e as esperanças neles 

depositadas eram tantos que ensejaram uma proliferação de projetos visando a reprodução 

ou adaptação de sua experiência em outros segmentos de competência. 

A Lei nº 10.259/2001 também pode ser atribuída a esse ensejo, como indica a 

manifestação conjunta de José Gregori, Gilmar Mendes Ferreira e Waldeck Ornelas, na 

época, respectivamente, Ministro da Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro da 

Previdência e Assistência Social na apresentação do projeto que nela resultou: 
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A Emenda Constitucional nº 22, de 1999, acrescentou § único ao art. 98 da 

Magna Carta com o propósito de que lei federal disponha sobre a criação dos 

juizados especiais no âmbito da Justiça Federal, de modo que as lides de menos 

potencial econômico ou ofensivo possam ser resolvidas rapidamente com 

maior agilidade e baixo custo, fazendo com que a primeira instância federal 

siga o exemplo da bem sucedida experiência dos Juizados Especiais Estaduais, 

criados pela Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dê outras providências (BRASIL, 
2001) 

 

De todo modo, os juizados especiais federais proporcionaram uma experiência 

positiva e o seu eficiente sistema de uniformização de jurisprudência (que impossibilitava 

que houvesse decisões contrárias ao entendimento dominante no STJ) viria se mostrar 

bastante adequado e conveniente para o regime de centralização das decisões em Brasília 

instituído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, posteriormente aprimorado com o 

sistema de repercussão geral dos recursos extraordinários e de recursos repetitivos. 

 

3.2.2.2. - A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

 

Os juizados especiais federais inspiraram a edição da Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, que criou os juizados especiais da fazenda pública nos estados. A 

competência desses novos juizados estaduais envolve causas típicas das varas de fazenda 

pública, que foram expressamente excluídas dos juizados especiais cíveis pela Lei nº 

9.099/95. 

Assim, até a edição da Lei nº 12.153/2009, enquanto os cidadãos podiam ingressar 

diretamente com ações simplificadas contra a União, não podiam fazê-lo contra estados 

e municípios. Os juizados fazendários, como foram apelidados, resolveram essa 

incongruência e podem julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos, com exceção de: 

 

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; 

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; 

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares (BRASIL, 2009, art. 2, § 1º). 

 

A grande inovação da Lei nº 12.153/2009 foi a menção a “sistema dos juizados 

especiais” em âmbito nacional. 
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Com isso, o legislador regulou as turmas recursais dos juizados especiais cíveis – 

e não apenas dos juizados fazendários – dando preferência, na sua composição, a juízes 

do “sistema” e adotou o sistema de uniformização de questões de direito material 

inaugurado com sucesso pelos juizados federais. 

Assim como a Lei nº 10.259/2001, a Lei nº 12.153/2009 instituiu a uniformização 

de jurisprudência entre turmas recursais de um mesmo estado por uma turma de 

uniformização estadual presidida por um desembargador (BRASIL, 2009, art. 18). Criou, 

assim, a exemplo do que ocorrera com os juizados federais, um órgão recursal de 

composição híbrida, que acabava com a exclusividade dos juízes de primeiro grau nos 

juizados e cujas decisões poderiam chegar ao STJ em casos especiais. 

O reconhecimento da existência de um sistema e ao mesmo tempo de uma abertura 

para elementos externos poderia significar uma reversão no processo de diferenciação. 

 A despeito do papel exercido pelos juizados federais, foi efetivamente o CNJ que 

inaugurou uma perspectiva nacional dos juizados especiais ao se valer de seu poder 

normativo para estabelecer, primeiro como recomendação, depois como provimento do 

Corregedor Nacional do CNJ, normas uniformes para o processamento dos pedidos 

formulados de acordo com a Lei nº 9.099/95 e para a administração dos órgãos por ela 

criados. 

O provimento nº 7, da Corregedoria Nacional de Justiça, de 7 de maio de 2010, 

aproveitou a edição da Lei nº 12.153/2009 para estabelecer regramento mínimo uniforme 

para os estados, a fim de que tenham um único formato administrativo no primeiro e 

segundo grau (CNJ, 2010).  

A força vinculante do provimento em relação à administração dos tribunais de 

justiça era discutível, pois foi editado pelo Corregedor Nacional de Justiça a quem cabe 

apenas a normatização destinada ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder 

Judiciário e de seus serviços auxiliares, bem como dos demais órgãos correicionais (CNJ, 

2009, art. 8º, X), não podendo versar sobre matérias referentes à organização judiciária 

dos estados.  

Apesar disso, o ato foi bem recebido pelos juízes de vários estados, pois ia ao 

encontro de muitas orientações do FONAJE. Um dos responsáveis pela redação do 

provimento, assinado pelo ministro Gilson Dipp, foi o juiz paulista Ricardo Cunha 

Chimenti, um dos participantes mais ativos do Fórum, que exercia, naquele momento, a 

função de juiz auxiliar da Corregedoria Nacional. 
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Por isso mesmo o ato também servia para legitimar a atuação do CNJ na 

homogeneização de regras e procedimentos quanto aos juizados especiais, o que pode 

significar mais um elemento no jogo de forças hetero e isomórficas ao quais estão sujeitos. 

  

3.3. – MAIS SOBRE A LISTA DAS EMPRESAS MAIS DEMANDADAS 

 

Em 2005 os juizados especiais do estado do Rio de Janeiro já haviam se 

consolidado como tribunais de consumidores. 

As listas das empresas mais demandadas (apelidadas de ‘Top 30’) eram publicadas 

todos os meses pela COJES e mostraram a grande procura pelos JEC’s para reclamações 

contra concessionárias de telefonia, de fornecimento de energia, bancos e financeiras e 

lojas de varejo. 

Os registros do ano de 2005 serviram para elaborar a seguinte tabela, com a 

classificação dos réus pelo número de ações distribuídas naquele ano: 

 

TABELA11 

 LISTA DAS EMPRESAS MAIS DEMANDADAS NO ANO DE 2005 POR DISTRIBUIÇÃO MENSAL 

EMPRESA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET  OUT NOV  DEZ TOTAL 

TELEMAR 4966 4723 6310 5684 6248 6172 4817 5443 4918 4391 4410 3661 61743 

CERJ 887 668 1751 1543 1469 1375 1841 1944 2240 2220 1649 1786 19373 

LIGHT 649 650 930 855 928 1016 1007 1156 1162 1053 1249 1268 11923 

VIVO 289 262 355 324 0 394 1406 1585 1664 1367 1735 1153 10534 

ITAÚ 657 633 984 862 946 1009 677 712 693 592 676 585 9026 

BB 717 787 1017 919 950 939 497 581 509 455 504 480 8355 

ATL 465 409 629 666 717 661 897 939 774 600 638 585 7980 

BRAD 551 658 898 702 869 878 420 449 477 430 398 354 7084 

FININV 413 360 528 703 888 803 459 453 491 450 500 430 6478 

CRED 210 173 337 275 335 286 449 437 479 394 454 399 4228 

EMBRATEL 198 258 298 326 370 362 357 371 382 374 393 405 4094 

TelefÔnca 436 469 720 688 726 786 - - - - - - 3825 

CASAS BAHIA 199 241 253 269 314 386 334 420 349 304 343 303 3715 

UNIBANCO  110 126 108 167 134 429 485 471 431 512 412 3385 

ABN AMRO 124 156 212 220 226 257 315 320 324 296 277 291 3018 

CEDAE 210 148 214 251 230 228 244 270 289 277 278 259 2898 

C&A 178 191 214 231 165 286 301 298 244 228 273 224 2833 

GLOBEX 84 95 136 122 151 151 271 303 291 274 280 297 2455 
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OI 39 32 59 0 65 64 319 389 373 310 339 352 2341 

INDÚSTRIAS 

CATAGUAZES 

- - - - - - 384 267 401 411 389 318 2170 

Ibicard - - -- - - - 309 352 328 312 371 326 1998 

TIM - - - - - - 396 442 389 308 345 417 1901 

VESPER 124 132 171 187 189 184 201 165 142 148 114 108 1865 

NET 79 64 129 0 183 110 127 0 0 114 129 107 1042 

SANTANDER 71 100 105 89 104 128 - - - - - - 597 

BERJ 202 108 76 88 69 - - - - - - - 543 

Fonte: elaborada pelo autor a partir das listas publicadas mensalmente pela COJES 

 

Como se vê, os setores de telefonia, de fornecimento de energia elétrica, de bancos 

e financeiras ainda dominavam absolutamente a lista. 

Analisando os registros do ano de 2005, a presença de uma empresa que nunca 

aparecera nas listas chama a atenção. 

As Indústrias Cataguazes Leopoldina S/A figuraram como ré em 2.170 ações entre 

julho e dezembro daquele ano. 

Essa presença é mais um indício de que os juizados especiais se tornaram um dos 

principais instrumentos de exercício da cidadania, pois as ações eram todas relacionadas 

a pedidos de indenização por danos causados pelo rompimento de uma barragem por 

contenção de resíduos da empresa localizada no Rio Pomba. 

O acidente ocorrera em 29 de março de 2003 e atingira os rios Pomba e Paraíba 

do Sul afetando diversos municípios da Zona da Mata e 8 cidades do norte do estado do 

Rio de Janeiro, interrompendo o fornecimento de água e prejudicando a atividade 

pesqueira da região. 

A maior parte das ações veiculava pretensões de pescadores e da população 

ribeirinha, os mais atingidos pelas consequências do rompimento, que vazou resíduos 

orgânicos e soda cáustica acumulados pela indústria de celulose (EBC, 2015). 

Embora tenha repercutido nas turmas recursais, que vieram a julgar os recursos 

dessas ações, o súbito aumento da demanda atingiu principalmente os juizados do Norte 

Fluminense, especialmente de Campos dos Goytacazes. 

Na época, era titular do I Juizado Especial Cível da Comarca de Campos dos 

Goytacazes a juíza Maria Tereza Gusmão. 

O juizado de Campos recebera nos anos de 2002, 2003 e 2004, respectivamente, 

2.060, 4.307 e 7.967 novas ações (média de 172, 358 e 663, respectivamente). Em 2005 
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esse número passou para 9.274 novas ações e em 2006 chegou a 14.956. Um aumento de 

mais de 600% em 4 anos. 

Boa parte desse incremento se deveu aos casos decorrentes do acidente no Rio 

Pomba. 

Em todo o estado (não apenas em Campos, mas principalmente lá), as Indústrias 

Cataguazes de Papel Ltda. foram responsáveis por 4.561 novas ações no ano de 2005, o 

que perfaz a média de 380 novas ações por mês, um número que é maior que toda a 

distribuição do juizado de Campos em 2002 e 2003. 

Esse enorme aumento da demanda que, é claro, não estava previsto, prejudicava 

a administração do juizado e comprometia toda a sua eficiência, pois a sua estrutura não 

estava preparada para absorver o grande afluxo de ações. Note-se que em 2005 ainda não 

havia leigos atuando em Campos e a juíza Maria Tereza Gusmão158 era a responsável pela 

realização das audiências de instrução. 

A juíza precisou se valer de um expediente criativo. Transformou as audiências de 

conciliação, instrução e julgamento individualizadas entre cada autor e as Indústrias 

Cataguazes de Papel Ltda. em mutirões de audiências, realizadas conjuntamente em 

grandes assembleias de autores, nas quais eram registradas as principais manifestações, 

identificadas eventuais peculiaridades e depois julgados em bloco os pedidos. 

Houve reclamações de advogados e da OAB local diante do procedimento até 

então inusitado, mas foram superados pela relativa eficiência com que conseguiu tratar o 

surpreendente aumento da demanda. 

O incremento súbito de demandas nos juizados especiais cíveis criava grandes 

complicações para seus juízes e para a COJES. 

Na maior parte dos casos, a solução era o mutirão. Com ele, um grupo de juízes, 

geralmente voluntários, era designado excepcionalmente para o juizado ou juizados mais 

atingidos. 

Após a instituição dos juízes leigos, os mutirões também podiam contar com eles. 

No entanto, os mutirões exigiam estrutura material e de pessoal. 

Se o problema atingia principalmente os juizados do Fórum Central, havia maior 

flexibilidade e estrutura para enfrentá-lo. 

 
158 Em 2006, quando viajava de Campos para o Rio de Janeiro para um julgamento nas turmas recursais, a 

juiz Maria Tereza Gusmão faleceu em virtude um acidente vascular cerebral. Foi homenageada com o 

batismo, com seu nome, do novo Fórum de Campos dos Goytacazes. 
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Inicialmente, como vimos, quatro juizados cíveis estavam situados no prédio do 

Fórum Central, o I, II, III e VII juizados especiais cíveis. 

Posteriormente, viriam a se juntar a eles os XXI e XXVII juizados especiais cíveis, 

ali instalados originalmente em 3 de outubro de 2003 (TJ/CGJ, 2003) e o XXIII Juizado 

Especial Cível, anteriormente sediado no prédio da Faculdade de Direito da Universidade 

Cândido Mendes, na rua da Assembleia nº 10, a menos de 300 metros do Fórum Central. 

Finalmente, o IV Juizado Especial Cível, antes situado no bairro do Catete, passou 

a funcionar no prédio em 3 de março de 2016. 

Com essas mudanças, vários juizados ficam situados no prédio do Fórum Central 

e – o mais importante – passam a receber seus processos por distribuição equânime. 

A presença desses juizados no Centro do Rio de Janeiro, onde tradicionalmente 

também estava situada a maioria dos escritórios de advogados, pode ter contribuído para 

a preferência desses juizados na escolha de partes e advogados. 

Outro fator, talvez mais relevante, era a estrutura que ficava disponível para eles. 

No prédio do Fórum Central, tinham à sua volta a estrutura material e humana que 

raramente era igualada em outras regiões da Capital ou do estado do Rio de Janeiro. 

Estrutura de rede para computadores e comunicação, proximidade de escritórios de 

advocacia e faculdades para provê-los de estagiários, conciliadores e juízes leigos, fácil 

acesso por transportes públicos etc. faziam dos juizados especiais cíveis ali instalados um 

poderoso recurso para solução de demandas à disposição da Administração do PJERJ. 

Em seu depoimento no Programa de História Oral do Poder Judiciário, Antônio 

Francisco Ligiero, servidor do PJERJ que assessorou várias administrações na COJES, 

COMAQ, Corregedoria Geral da Justiça e Presidência, sendo o primeiro diretor do 

DEIGE, deixou claro que a administração dos juizados podia contar com a estrutura dos 

juizados especiais cíveis instalados no Fórum Central para enfrentar episódios de súbito 

incremento da demanda. 

Flavio Citro, em artigo publicado em seu blog também teve a oportunidade de 

mencionar a flexibilidade dos juizados especiais cíveis: 

 

A explosão de demandas no segmento de consumo precisa e deve ser 

concentrada e mantida nos Juizados Especiais por opção do consumidor, não 

por determinação legal, mas sim pela credibilidade no microssistema e deve 

ser ampliada de 52% para 70% ou 80%, já que nesse segmento há flexibilidade 

de gestão com núcleos de 1º atendimento servidos por estudantes através de 

convênios com as universidades, com a multiplicação de sentenças dos juízes 

togados por juízes leigos, com a capacitação de estagiários de Direito para 

atendimento cartorário, com Centros de Conciliação para priorização e 
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encerramento de processos por acordo judicial ou pré-processual, com 

ferramentas de gestão modernas e eficientes apropriadas para tratamento de 

demanda de massa e que enfrentam sem inibição o contencioso gerado pela 

explosão de demanda de consumo, vencida e superada nos diversos e heroicos 

enfrentamentos do judiciário do Rio que, adotando uma política judiciária de 

valorização do acesso à Justiça, tratou e trata de milhões de casos idênticos em 

face da mesma empresa: nos planos de expansão de telefonia fixa, no caso do 

“megabonus”, na assinatura básica, nos apagões de energia elétrica, nas falhas 
das redes de telefonia celular, nos contratos de banda larga com velocidade 

infinitamente inferior à contratada, nas cobranças de tarifas bancárias 

indevidas, nas compras pela internet que não são entregues, na cobrança 

abusiva de esgoto sem coleta e tratamento, nos planos de férias enganosos, nas 

compras coletivas lesivas etc. (MELLO, 2012). 

 

O grande teste para a flexibilidade e eficiência da estrutura dos juizados especiais 

cíveis (em especial daqueles do Fórum Central) foi o caso conhecido como Megabônus. 

Este era o nome de um produto desenvolvido pelo Banco Unibanco S/A, que era algo 

como uma mistura de cartão de crédito, cartão pré-pago, grupo de fidelidade e pirâmide, 

que permitiria até mesmo a quem não tinha condições de obter crédito, receber um 

plástico com o qual poderia fazer compras (desde que tivesse fundos disponíveis) e 

receber bônus pela indicação de outros usuários e pelo uso que cada um desses faria do 

cartão. Uma explicação detalhada do mecanismo se encontra em vídeo da plataforma 

Youtube, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=WYkObATPDd0 

(NIMOJUMANCINI, 2008). Trata-se de um vídeo de cerca de nove minutos (!), o que 

indica que esse mecanismo não era tão simples assim. 

Para além da dificuldade de compreensão por parte dos consumidores sobre o 

funcionamento do produto, muitos deles, talvez por truncamento das informações 

prestadas, desenvolveram a impressão de que o Megabônus seria um cartão de crédito. 

Isso gerou enorme frustração, pois ao apresentarem o plástico para realização de compras, 

estas não podiam ser concluídas já que havia crédito suficiente. 

A juíza Nathalia Calil Miguel Magluta, que esteve em exercício no II Juizado 

Especial Cível, situado no Fórum Central, assim explicou o conflito: 

 

(...) emerge como exemplo emblemático da atual massificação dos conflitos de 

consumo – e dos desafios que ela impõe ao magistrado – o caso do chamado 

“cartão de crédito megabônus”. 

Referido produto foi fornecido pela empresa X no mercado de consumo 
brasileiro a partir do ano de 2008 por meio, inicialmente, de maciça 

propaganda ilegal, fato que demandou pronta atuação por parte do Poder 

Judiciário que, valendo-se do bom manejo do Código de Defesa do 

Consumidor, com todos os seus instrumentos protetivos, e do Sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, com todos os princípios que o regem, foi capaz de 

promover a adequação da conduta da empresa e a consequente salvaguarda dos 

direitos dos consumidores vulnerados, em massa, no mercado. Com efeito, 

https://www.youtube.com/watch?v=WYkObATPDd0
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verificou-se, à época, um grande aumento do número de demandas ajuizadas 

em face da empresa X por parte de consumidores que se sentiam lesados pela 

cobrança de valor de anuidade não previamente informada relacionada à 

contratação do “cartão de crédito megabônus”. 

(...) 

Observou-se, após a análise de sucessivos processos com a mesma temática, 

que a empresa supracitada havia fornecido no mercado de consumo um cartão 

plástico denominado “de crédito”, mas que, em verdade, não possuía tal 
natureza, assim justificando o reconhecimento pelos juízes dos Juizados 

Especiais Cíveis – onde tal demanda foi mais sensível – da grave propaganda 

enganosa praticada, a teor do que dispõe o Art. 37, § 1o e 3o do Código de 

Defesa do Consumidor. 
(...) 

De início, a resposta efetiva e gravosa à empresa X dada pelo Poder Judiciário 

– através dos seus Juizados Especiais Cíveis, já que foi no Sistema que os 

consumidores procuraram e obtiveram a tutela de seus direitos – teve o condão 

de aumentar o ingresso de novas ações, pois a massa de consumidores, 

indiscutivelmente lesada pela contratação do produto em erro decorrente da 

propaganda enganosa, procurou a defesa, justa e devida, de seus direitos 
violados. É imperioso notar que a lesão ao direito do consumidor havida, à 

época, foi em massa, porque em massa foi a oferta do cartão em tela e em 

massa se deu sua contratação no mercado consumidor. Tratou-se, pois, de 

exteriorização do fenômeno antes referido, dando ensejo à massificação, 

também – e como não poderia deixar de ser – das ações nos Juizados Especiais 

Cíveis tratando do “cartão de crédito megabônus” (MAGLUTA,2012).  
 

Talvez a combinação da rede formada pelo próprio mecanismo do cartão com a 

existência de um grupo de advogados voltados para a defesa dos consumidores nos 

juizados tenha criado as condições para a maior explosão de demandas já registrada na 

história dos Juizados Especiais Cíveis do estado do Rio de Janeiro. 

A posição francamente favorável aos consumidores adotada pelos juízes 

inicialmente (bem representada no artigo de Magluta) fez as ações proliferarem ainda 

mais. 

Foram mais de 70 mil ações apenas sobre esse tema entre os anos de 2008 e 2009, 

segundo dados de apresentação elaborada pelo Professor Paulo Maximilian Wilhelm 

Schonblum, sócio do escritório Chalfin, Goldberg & Vainboim Advogados Associados 

que, na época, coordenava a defesa do banco nesse tema. Uma das tabelas da apresentação 

nos foi gentilmente cedida para inclusão neste trabalho:  
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Assim como ocorrera alguns anos antes com as cobranças indevidas por parte das 

empresas de telefonia, as ações (e suas respectivas decisões) tiveram um efeito positivo 

ao levarem a empresa responsável pelos cartões Megabônus (do grupo Unibanco) a rever 

suas práticas de ‘marketing’ ou pelo menos a tomar maiores cuidados com a informação 

prestada ao consumidor. Em certa altura, começou a gravar as ofertas feitas aos 

consumidores e suas respostas, conseguindo comprovar em juízo que prestara as 

informações suficientes para a compreensão do funcionamento do produto pelos 

consumidores.  

Em razão disso, o resultado das ações se inverteu. De maioria procedentes, 

passaram a improcedentes, isto é, desfavoráveis aos consumidores. 

Para essa inversão, muito contribuiu a proliferação de ações oportunistas, 

propostas por advogados que captavam clientela para servir como autores de ações. Há 

relatos de pessoas que contratavam o cartão apenas para propor a ação, como o de Paulo 

Roberto Sampaio Jangutta, que foi juiz titular do VII Juizado Especial Cível da Capital, 

registrado em matéria do jornal O Globo: 

 

São as cobranças indevidas que mais levam os consumidores aos tribunais de 

pequenas causas. A empresa com mais reclamações nos Juizados Especiais 
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Cíveis do Estado do Rio é a Oi telefonia fixa, com 29.205 ações. Do setor de 

telefonia, quatro empresas estão no ranking (Oi fixa, Oi celular, Vivo e Claro); 

do setor bancário, três (Banco Itaú, Santander/Banespa e Bradesco); além das 

concessionárias de energia elétrica Light e Ampla e das Casas Bahia. No 

período de janeiro a setembro de 2009, chegaram ao Tribunal de Justiça 

295.216 ações nos juizados contra 298 empresas. 

Paulo Jangutta, juiz responsável pelos juizados especiais do estado, diz que seu 

maior desafio agora é diminuir o tempo de espera para a marcação das 
audiências: "No ano passado, como entraram quase 54 mil ações sobre o 

Megabônus, um produto do Unibanco/ Unicard, os juizados ficaram 

assoberbados de ações, o que vinha atrasando a pauta. Agora já estamos 

voltando à normalidade e esperamos diminuir os prazos este ano."  

Evitar a má-fé e garantir agilidade são os desafios dos juizados Segundo 

Janguta, um dos problemas mais complicados é evitar as ações de má-fé, que 

são os consumidores que querem se aproveitar de um problema para ganhar 

danos morais: "Tivemos esse problema com o Megabônus. Recebemos outras 

denúncias, mostrando pessoas que ficam recrutando consumidores na rua, nas 

estações de trem, para entrarem com ações, garantindo que vão ganhar dano 

moral. Esse tipo de ação indevida atrasa o trabalho dos juizados e piora um 
serviço importante para quem está, efetivamente, tendo um sério problema." 

O coordenador dos juizados explica que, no Encontro Nacional de Juizados 

Especiais do ano passado, foi decidido que será encaminhado um projeto de 

lei ao Congresso criando um fundo especial, no qual será depositada parte das 

multas contra as empresas infratoras: "Hoje, se damos decisões com altos 

valores de danos morais, corremos o risco de alimentar essa má-fé na busca de 

direitos e, com isso, aumentar o número de ações. Por outro lado, se o dano 

moral é baixo, a empresa acha que vale a pena continuar errando, pois ganha 

mais com o erro do que se agir certo. Com esse fundo, uma parte do valor iria 

para o consumidor e a outra parte, para o fundo, e a empresa poderia ser 

condenada a pagar mais pelos erros repetitivos, coibindo a prática", afirma 
Jangutta (OAB/RJ, 2010). 

 

Possivelmente, esse foi o primeiro revés na relação de confiança entre juízes e 

consumidores, que culminaria com as fraudes descobertas em 2012 e alteraria essa relação 

definitivamente. 

Outro caso que desafiou a estrutura dos juizados foi o questionamento das 

cobranças referentes ao tratamento de esgoto nas faturas de fornecimento do serviço da 

CEDAE para a área denominada AP-5 no contrato de concessão (que correspondia a 

bairros da zona Oeste como Jacarepaguá, Campo Grande e Santa Cruz). 

A CEDAE (e a empresa para a qual cedeu seus direitos de expansão da rede de 

águas e esgotos) cobravam dos consumidores as verbas referentes aos serviços de 

tratamento de esgoto mesmo quando efetivamente não prestavam esse serviço. 

Apesar de prevista no contrato de expansão, essa cobrança foi considerada abusiva 

com base no direito do consumidor. 

No mês de outubro de 2011, anteriormente à cobrança, a CEDAE teve contra ela 

distribuídas 503 novas ações. Já em março de 2012, somavam-se 1.807 ações contra a 

companhia (TJERJ. Assessoria de Imprensa, 2012). 
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Em todos esses casos, com maior ou menor dificuldade, os juizados especiais 

cíveis conseguiram lidar com o súbito incremento da demanda e mais uma vez provaram 

seu relativo valor como instrumento de exercício dos direitos de cidadania. 

Talvez por isso tenham gerado, ao longo de seus anos de funcionamento, a 

impressão de que poderiam ser o instrumento mais adequado para lidar com certos 

conflitos que não vinham encontrando, segundo essa impressão, o devido canal para sua 

solução ou pelo menos não vinham recebendo a devida atenção das varas comuns. 

Foi o que ocorreu no caso dos conflitos oriundos da chamada “crise do setor 

aéreo”, na primeira década do Século XXI.   

 

 

3.4. - A CRISE DO SETOR AÉREO E OS JUIZADOS NOS AEROPORTOS 

 

Na primeira década do século XXI, as condições econômicas favoráveis fizeram 

com que cada vez mais brasileiros tivessem acesso aos serviços de transporte aéreo. No 

entanto, o setor demorou para se adequar ao novo volume de demandas. A crise da VARIG 

- Viação Aérea Riograndense S.A., que até então dominava o mercado de voos 

internacionais, a relativamente grande procura por voos durante a Copa do Mundo FIFA 

de futebol de 2006 e diversos feriados nacionais contribuíram para sobrecarregar a malha 

de voos e a infraestrutura. Aeroportos e sistemas de controle não davam conta da nova 

realidade. 

Em 29 de setembro de 2006, o acidente com o Voo nº 1907 da Gol acabou por 

revelar ao público o estado caótico do setor. Os controladores do espaço aéreo se tornaram 

os principais personagens dessa revelação. Inicialmente vistos como os culpados pelo 

acidente, foram aos poucos se transformando em vítimas perante os olhos do público 

leitor dos grandes jornais, tendo em vista as difíceis condições de trabalho a que estavam 

submetidos. 

Em dezembro de 2006 um dos sistemas de controle (CINDACTA I) ficou 

inoperante durante mais de três horas, levando ao que foi posteriormente chamado de 

“apagão aéreo”. Os efeitos da crise se estenderam por todo o ano de 2007. 

O tema dominou a mídia e foi objeto de discussões em diversos e variados fóruns, 

sendo tratado no Congresso Nacional por meio de uma Comissão Parlamentar de 
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Inquérito (CPI do Sistema de Tráfego Aéreo). Não é de admirar que tenha chegado ao 

Conselho Nacional de Justiça. 

Na sessão administrativa do Conselho, realizada previamente à 44ª Sessão 

Ordinária de 31.07.2007, os conselheiros deliberaram iniciar tratativas com os tribunais 

e as autoridades da infraestrutura aeroportuária para instalação de juizados especiais nos 

principais aeroportos do país, visando atender aos consumidores frustrados com atrasos e 

cancelamentos de voos, bem como outros problemas relacionados ao transporte aéreo. 

A Ministra Ellen Gracie, então presidente do STF e do CNJ, solicitou aos tribunais 

situados em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal que instalassem postos de 

atendimento de juizados especiais cíveis nos aeroportos de Cumbica e Congonha, Santos 

Dumont e Galeão e Juscelino Kubitschek, no que foi atendida. 

No Rio de Janeiro, foram instalados postos de atendimento nos dois aeroportos, 

com base no Ato Executivo Conjunto nº 10, de 3 de outubro de 2007 (TJRJ/CGJRJ, 2007). 

O espaço foi cedido pela INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária para instalação de boxes com computadores e material necessário para 

atendimento dos consumidores e redução de suas demandas em formulários 

especialmente preparados para esse fim. A competência era exclusiva para conciliação e 

transação entre passageiros e companhias aéreas. 

No local, permaneciam apenas os funcionários e conciliadores designados. 

Havendo ou não acordo, o pedido era encaminhado ao juizado competente (no caso do 

Galeão, o XX Juizado Especiais Cível, situado na Ilha do Governador e no caso do Santos 

Dumont, distribuído a um dos juizados do Fórum Central da Capital). 

A medida foi bem recebida pelo público, o que ficou refletido na quantidade de 

atendimentos no ano de 2007. Segundo notícia publicada pela Assessoria de Imprensa do 

TJRJ em 08.01.2008, entre outubro e dezembro de 2007 os postos atenderam 1.691 

passageiros, com 298 acordos e 285 petições iniciais distribuídas diretamente aos juizados 

competentes. Os demais casos envolveram ações a serem distribuídas em outros estados 

e atendimentos diversos (TJRJ – Assessoria de Imprensa, 2008). 

Independentemente de seu sucesso, a materialização do serviço de atendimento na 

forma de juizados especiais cíveis mostrou mais uma vez que eles ainda eram vistos pelos 

dirigentes da hora como os instrumentos judiciários mais adequados para a garantia dos 

direitos do cidadão. “O que pretendemos é resguardar a cidadania. O cidadão tem direito 

à informação e a se sentir amparado...”, afirmou o então presidente do Tribunal de Justiça 
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do Rio de Janeiro, desembargador Murta Ribeiro, na cerimônia de inauguração dos 

juizados nos aeroportos em 08.10.2007 (TJRJ - Assessoria de Imprensa, 2007). 

A ministra Ellen Gracie, por sua vez, destacou a confiança na eficiência e 

universalidade dos juizados: 

 

"esses juizados estarão voltados para a conciliação e atenderão a questões que 

possam ser resolvidas dentro do Posto Avançado. Queremos dar um 

atendimento sério e preciso aos jurisdicionados, pois a jurisdição deve ser 

como o sol, que chega a todos, indistintamente. Transitam nos aeroportos onde 

serão instalados os Juizados Especiais cerca de 37 milhões de pessoas. Tenho 

certeza de que aqui elas encontrarão as respostas que precisarem (TJERJ - 

Assessoria de Imprensa, 2007). 

 

Com o relativo sucesso dos juizados especiais cíveis em aeroportos, outra 

demanda social por uma atuação mais eficiente do judiciário levou à instituição de postos 

de juizados especiais criminais em eventos esportivos. 

 

3.5. - O JUIZADO DOS TORCEDORES 

 

Pela Resolução nº 6, de 27 de abril de 2009, o Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro criou o posto avançado do plantão judiciário junto ao Juizado 

Especial Criminal designado para atuar em eventos esportivos e afins. 

Até então, as infrações praticadas no âmbito de eventos esportivos na comarca da 

Capital do estado eram encaminhadas ao plantão judiciário, que funcionava no prédio do 

Fórum Central. 

Além de sobrecarregar o plantão judiciário regular, as ocorrências dos eventos 

esportivos e afins deixavam de ser tratadas com a agilidade que requeriam. A presença de 

um juiz no local do evento, juntamente com a polícia judiciária e o Ministério Público, 

asseguravam que as infrações e crimes de menor potencial ofensivo de que cuida a Lei nº 

9.099/95 fossem tratadas imediatamente, com a transação civil ou penal. 

Um dos motivos da resolução foi a necessidade de dar maior eficácia à aplicação 

do Estatuto do Torcedor, vigente desde 2013, que definiu vários crimes relacionados com 

eventos esportivos, como causar tumulto, interferir no resultado do jogo, fraudar a 

competição, vender ingresso com ágio etc. 

Note-se que a competência desse posto era a mesma do juizado especial criminal 

designado e, portanto, restrita ao processamento e julgamento dos crimes que se incluíam 

no procedimento da Lei nº 9.099/95 – crimes de menor potencial ofensivo. 
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Contudo, com a escolha da Cidade do Rio de Janeiro como sede da Copa do 

Mundo de Futebol Fifa 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, com a aproximação da data 

dos eventos e as exigências dos organismos internacionais, o posto avançado do juizado 

especial criminal se expandiu e passou a ter competência para julgar todas as questões 

relacionadas com o evento esportivo ou de entretenimento, transformando-se no Juizado 

do Torcedor (Resolução nº 17/2013). 

Na esteira dessa transformação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

instituiu, pelo Ato Executivo nº 1.978/2013, a Comissão Judiciária de Articulação dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais em Eventos Esportivos, Culturais e Grandes 

Eventos – CEJESP, retirando da COJES a atribuição de organizar os plantões e designar 

juízes para o evento. 

Nesse ponto, diversamente do que ocorreu com os postos de atendimento dos 

juizados cíveis nos aeroportos, a opção inicial por dar atendimento às demandas do 

público e da sociedade por meio de um juizado especial não significou o reforço da 

posição dos juizados especiais e da comissão dos juizados. Ao contrário, o sistema dos 

juizados perdeu espaço para um novo órgão, dotado de ampla competência e que 

posteriormente foi vinculado a um juiz determinado (inicialmente vinculado à 2ª Vara 

Cível da Ilha do Governador, de titularidade do juiz Marcello Rubioli, foi posteriormente 

vinculado à 25ª Vara Criminal, tão logo o mesmo juiz foi para lá removido). 

 

3.6. - OS ENCONTROS DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

 

As diversas circunstâncias que envolveram a operação dos juizados especiais 

cíveis durante a sua acomodação institucional pressionavam ainda mais sua adequação às 

legitimidades de acesso e efetividade, mas pareciam orientar-se por uma prevalência desta 

última, especialmente quando os juízes foram confrontados com as incertezas decorrentes 

da contradição entre as novas técnicas processuais desenvolvidas no Código de Processo 

Civil e as lacunas da Lei nº 9.099/1995. 

Os encontros de juízes dos juizados cíveis e turmas recursais cíveis prosseguiram 

na fase de acomodação dos juizados especiais, mas logo iriam escassear. 
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3.6.1. O VII Encontro 

 

Como vimos, no ano de 2005 foi realizado o VII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais Cíveis e Turmas Recursais Cíveis. 

O desembargador Sérgio Cavalieri Filho, presidente do TJERJ desde fevereiro 

daquele ano, reservou o encontro para apresentar aos juízes dos juizados a figura dos 

juízes leigos e suas funções, a lógica de seu projeto, bem como o que se esperava deles e 

dos juízes encarregados de administrá-los. 

Mas o VII Encontro não serviu apenas para divulgação e descrição dos temas 

relacionados aos juízes leigos. 

Além das palestras de Sérgio Cavalieri Filho, Ana Maria Pereira de Oliveira e José 

Guilherme Vasi Werner sobre os juízes leigos, o juiz Flavio Citro Vieira de Mello falou 

sobre as medidas de acompanhamento da produtividade dos juizados especiais pela 

Corregedoria Geral de Justiça. 

Flavio Citro, que naquele momento exercia a função de Juiz Auxiliar da 

Corregedoria Geral da Justiça, apresentou uma ferramenta de monitoramento em linha 

das atividades das varas e juizados do estado do Rio de Janeiro, com dados sobre processo 

tombados, petições recebidas, juntadas, sentenças, audiências realizadas, conclusões ao 

juiz etc. 

O acompanhamento pela CGJ, parte de suas atribuições regimentais, é essencial 

para medir a qualidade dos serviços prestados pelos cartórios e juízes e, como o próprio 

Flavio Citro expressou naquela ocasião, era fruto da cultura de medição estatística 

estimulada por Sergio Cavalieri Filho desde sua atuação na COJES. 

No seu depoimento para o PHOPJ, em 2018, ele teve a oportunidade de confirmar 

a estruturação dessa cultura, que se iniciou com o juizado e que se adequava a uma 

legitimidade de efetividade: 

 

Isso nos deu acho que dia um do juiz do juizado: você se transforma em um 

gestor, é ou não é? O que nos orienta? Distribuição. Distribuiu 10 tem que 
julgar 10, arquivar 10. Então todo juiz de juizado se tornou um gestor muito 

eficiente. Então com coisas que... você faz mestrado doutorado em gestão e 

não consegue a eficiência que a gente conseguia com uma conta básica. Entrou 

5 julga 5 arquiva 5. E pronto. E mais, que com isso a nossa capacidade de 

trabalhar em equipe, né, isso foi fundamental e é um tabu que a gente quebrou 

que realmente antes, gabinete e cartório... Tinha porta de juiz que era fechada 

(...) E tinha gabinete que não era nem colado com o cartório e o escrivão às 

vezes tinha uma ... pra falar com o juiz ele tinha que levar um problema muito 
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sério. Do dia-a-dia do cartório o juiz nem queria saber e o juiz do juizado está 

ali sempre controlando a distribuição e sempre trabalhando em equipe 

(MELLO, 2018).  

 

Foi na presidência do desembargador Sérgio Cavalieri Filho que se iniciou um 

acompanhamento sistemático da produção nos juizados em geral, com auxílio da COJES 

e do DEIGE. 

A partir de uma ferramenta de ‘software’ chamada DW (Data Warehouse, da 

empresa Oracle), que já mencionamos aqui, o DEIGE podia elaborar relatórios gerenciais 

da situação de cada uma das unidades jurisdicionais do PJERJ, de acordo com a 

customização pretendida. 

Fazendo uso de relatórios como esse, Cavalieri – e a Administração dos juizados 

– podia gerenciar melhor a movimentação dos magistrados, aproveitando os juízes com 

maior produtividade e evitando manter nos juizados aqueles que não se adequavam à 

necessidade do serviço. 

Os dados escolhidos por Cavalieri para figurarem nos relatórios iam da 

distribuição mensal de casos novos (processos tombados) ao número de sentenças 

proferidas em suas diversas espécies (julgamento de mérito, ausências do autor, acordos 

etc.), passando pelo número de audiências designadas e a data da audiência mais remota. 

Com este último dado, considerando que o procedimento nos juizados especiais cíveis 

exigia a realização de audiências de instrução pelo juiz togado ou leigo, era possível ter 

uma ideia do tempo de duração da fase de conhecimento em cada juizado. Se confirmada 

uma situação de atraso em determinado juizado, era possível programar auxílio de outros 

juízes ou mutirões de julgamento, sempre que a substituição do próprio juiz togado em 

exercício não era possível ou não se fazia necessária. 

A desembargadora Leila Maria Carrilo Cavalcante Mariano, Diretora-Geral da 

Escola de Administração Judiciária – ESAJ, falou em seguida sobre as iniciativas da 

escola quanto aos juizados especiais. 

A ESAJ fora criada na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

para promover cursos de especialização e aprimoramento para os servidores e 

colaboradores do PJERJ. 

Leila Mariano, que viria a ser a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça 

de 2013 a 2015, contou sobre os novos cursos de preparação de conciliadores, que 

passariam a ter uma dinâmica diferente, desenhada pelo juiz Luiz Eduardo de Castro 
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Neves e que viria a ser apresentada formalmente aos juízes dos juizados no VIII Encontro 

no ano seguinte, que descreveremos abaixo. 

Finalmente, o desembargador Thiago Ribas Filho, presidente da COJES, falou 

sobre a comissão e suas atividades, dando conta de que as suas reuniões ordinárias, 

naquele momento, vinham contando com a participação do diretor de obras do TJERJ em 

razão das grandes transformações nos juizados especiais que vinham sendo promovidos 

pelo desembargador Sérgio Cavalieri Filho. 

Em artigo publicado na Revista Justiça e Cidadania na edição de fevereiro de 

2007, Cavalieri relatou: 

 

O primeiro e mais importante passo na busca pela eficiência foi construir novos 
foros nos lugares em que as instalações eram precárias, deficientes, até 

humilhantes para os que nela trabalhavam e os próprios jurisdicionados. Bem 

ilustra esse ponto o novo e moderno Foro de Mangaratiba, o mais belo prédio 

da cidade, que substituiu o anterior. 

Como o de Mangaratiba, outros belos e modernos Foros foram entregues à 

população, como os Foros da Região Oceânica de Niterói, Petrópolis, Duas 

Barras e outros, de modo a devolver a dignidade à Justiça e humanizar o 

trabalho dos que neles prestam e pedem a jurisdição. Ao mesmo tempo, 

buscou-se aparelhar a Justiça para o esperado crescimento econômico do 

Estado do Rio de Janeiro, principalmente nas áreas do petróleo e do aço, 

dotando as comarcas comprometidas com esse crescimento com Foros 
modernos e funcionais (Foros de Cabo Frio, Campos, Barra Mansa e Volta 

Redonda – em construção) (CAVALIERI FILHO, 2007). 

 

Thiago Ribas Filho também falou sobre os relatórios da produção dos juizados 

especiais cíveis e seus juízes, explicando que em todas as suas reuniões ordinárias, os 

membros da COJES examinavam esses relatórios e com base neles tomavam 

providências como enviar avisos aos juízes cujos juizados não apresentavam bons 

indicadores, sugeriram à presidência do TJERJ o auxílio de outros juízes (naquele 

momento os juízes leigos ainda não tinham começado a funcionar) e até a criação, 

modificação e extinção de juizados especiais cíveis (ENCONTRO DE JUÍZES..., 7, 2005, 

DVD 3). 

Os relatórios, como informou Ribas Filho, eram elaborados pelo DEIGE – 

Departamento de Informações Gerenciais, cujo diretor era o servidor Antônio Francisco 

Ligiero, que havia trabalhado com os desembargadores Sergio Cavalieri Filho e Thiago 

Ribas Filho na COJES e depois na Corregedoria com o desembargador Paulo Gomes da 

Silva Filho. 

Em seu depoimento para o Programa de História Oral do Poder Judiciário, Ligiero 

contou que esses relatórios começaram a ser desenvolvidos para os juizados especiais por 
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iniciativa de Sergio Cavalieri Filho e posteriormente viriam a ser adotados como modelos 

adequados para as demais competências e utilizados por outros órgãos (LIGIERO, 2019). 

O trabalho do DEIGE serviria de base para o acompanhamento da performance das varas 

e juizados pela presidência e pela Corregedoria Geral da Justiça, como bem demonstrou 

a palestra de Flavio Citro Vieira de Mello. 

O Encontro também deu espaço para que o Sr. João de Deus, um dos diretores da 

TELEMAR, a maior empresa de telefonia da época e uma das maiores demandadas nos 

juizados especiais, para falar sobre o sistema de detalhamento de chamadas de ligações 

locais, que envolvia a transição da cobrança com base em pulsos (utilizada até então no 

Brasil) para a cobrança por tempo de ligação. 

A reclamação de consumidores contra cobranças indevidas feitas pelas empresas 

de telefonia era uma das principais demandas de massa dos juizados especiais e grande 

parte dela era por conta de cobrança de pulsos excedentes. Cada usuário gozava de uma 

franquia de pulsos que lhe permitia, dependendo do plano, realizar ligações de duração 

equivalente a uma quantidade de pulsos. No entanto, não havia proporção direta entre os 

pulsos e a duração da ligação, pois cada pulso era registrado em um intervalo de 4 minutos 

e às vezes as ligações eram feitas logo após o pulso ou apesar de durarem menos de 4 

minutos eram feitas logo antes do registro de um pulso. 

Em razão dessa discrepância entre o tempo da ligação e os pulsos cobrados, a 

cobrança das chamadas não podia ser detalhada precisamente e gerava dúvidas e 

questionamentos que, pelo direito do consumidor, vinham sendo resolvidos geralmente 

em favor dos usuários, que tinham direito a informações claras e precisas sobre o serviço. 

O problema, porém, não era apenas de falta de informação, mas de tecnologia, 

como procurou explicar João de Deus. A tecnologia sueca de contagem de pulsos já havia 

sido substituída em todo o mundo, mas ainda era utilizada no Brasil e estava para ser 

substituída (ENCONTRO DE JUÍZES..., 7, 2005, DVD 3). 

Independentemente do mérito da questão, é importante registrar a abertura do 

encontro de juízes aos argumentos das empresas acionadas nos juizados especiais, o que 

era objeto ao mesmo tempo de louvas e críticas. 

É ótimo que os juízes possam conhecer, fora dos limites restritivos do processo, 

os argumentos e razões das empresas fornecedoras de serviços para justificar suas 
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condutas no mercado de consumo, mas o patrocínio dos encontros por algumas delas159 

gerava suspeita de que algum tipo de enviesamento pudesse surgir a favor das empresas, 

especialmente quando os argumentos dos consumidores não eram expostos por 

representantes de associações de defesa de consumidores nos mesmos encontros. 

Até aquele momento, a maior parte dos recursos contra as sentenças dos juizados 

especiais cíveis dos estados eram dos réus (que, por sua vez, eram, na grande maioria, 

empresas que constavam da lista de maiores demandados). Isso pode indicar que os juízes 

julgavam geralmente a favor dos consumidores, o que podia levar a crer que as palestras 

nos encontros (apenas com representantes de empresas) garantiam certo equilíbrio e por 

isso dispensavam a presença de associações de consumidores. 

De todo modo, com a frustração que a descoberta das fraudes gerou, sobre o que 

discorreremos em item próprio, esse equilíbrio pode ter sido rompido. 

Como os anteriores, o VII Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e 

Turmas Recursais Cíveis também envolveu proposição e votação de enunciados para 

orientar os juízes atuantes em juizados especiais. Esses enunciados foram publicados pelo 

Aviso nº 28, de 1º.08.2005 (TJERJ, 2005). 

No conjunto dos enunciados aprovados via-se preservada a intenção de proteger 

o rito dos juizados especiais de possíveis postergações sob o pretexto de exigir liquidação 

das verbas pleiteadas em caso de impugnação de ligações telefônicas cobradas 

(Enunciado I, Aviso TJERJ nº 28/2005) ou de uma alegada necessidade de intimação 

pessoal de advogados quando da antecipação de audiências (Enunciado III, Aviso TJERJ 

nº 28/2005). 

De acordo com o regimento, os juízes participantes do VII Encontro foram 

divididos em grupos para apreciar as propostas de enunciados apresentadas previamente 

à COJES. A Comissão as reuniu e as dividiu entre os grupos, que tinham o papel de 

admiti-las ou não. Os enunciados admitidos pelos grupos eram levados ao plenário, o que 

não acontecia com aqueles desde logo rejeitados por eles. 

Na votação dos enunciados, o Grupo nº 1, coordenado pelo juiz Ricardo Oliveira, 

apresentou uma proposta de modificação do enunciado nº 8.1, que tratava da 

obrigatoriedade de comparecimento de preposto com vínculo empregatício. 

 
159 Não temos notícia de que a TELEMAR tenha participado do patrocínio do VII Encontro, mas sabemos 

que o Banco do Brasil S/A custeou os primeiros encontros. 
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O enunciado nº 8.1 decorria de entendimento fixado desde o I Encontro de 

Magistrados de Juizados Especiais, tendo os juízes entendido que a presença pessoal das 

partes exigia, no caso de pessoas jurídicas, a presença de seus representantes estatutários 

ou, se substituídos por prepostos, a presença de um empregado. 

A lógica desse enunciado era a de que o envio de um representante sem qualquer 

vínculo com a empresa não favorecia a conciliação, mas esse entendimento foi 

simplesmente desconsiderado pelos juízes presentes no VII Encontro.  

O grupo, por 15 a 7 como relatado – e a maioria dos presentes com o reforço da 

opinião do presidente Sergio Cavalieri Filho – entendeu que o vínculo empregatício do 

preposto era desnecessário para a conciliação e que o envio de um representante pelas 

empresas não modificaria o resultado do processo. O principal argumento foi a 

dificuldade das empresas em comparecerem (um acesso às avessas?). Foi então aprovada 

a modificação do enunciado para adequá-lo a esse entendimento. 

Um dos mais importantes enunciados aprovados – que viria a ser posteriormente 

estendido para organizar a distribuição das ações por advogados e partes – foi o 

Enunciado VI, assim redigido: 

 

Enunciado VI – Salvo nos locais onde haja órgão distribuidor para Juizados 

com a mesma competência, o juiz deverá, com base na violação do princípio 

do juiz natural, reconhecer de ofício a incompetência nos casos em que a ação 

for proposta no juizado de localização de um dos estabelecimentos de parte 

com multiplicidade de endereços, sem que se trate da sede ou sem que haja 

relação do estabelecimento: (i) com o domicílio residencial do autor; (ii) com 

o local onde a obrigação deva ser cumprida; ou (iii) com o lugar do ato ou fato 

lesivo ou serviço prestado (TJERJ, 2005). 

 

Proposto por iniciativa do juiz Eduardo Perez Oberg, então titular do IV Juizado 

Especial Cível da Comarca da Capital, que, localizado no Catete, servia aos bairros de 

Botafogo, Flamengo e adjacências, o enunciado tinha como objetivo evitar a escolha, pelo 

advogado ou parte, do juiz que apreciaria a sua causa. 

Era uma reação ao que poderia configurar uma violação ao princípio do juiz 

natural, que preconiza que para toda causa deve haver um juízo competente para apreciá-

la, previamente estabelecido. 

Ao que parece, as indenizações fixadas pelo juiz Eduardo Oberg eram, em média, 

bem superiores àquelas fixadas pelos demais juízes (além de que o IV Juizado Especial 

Cível apresentava serviço eficiente e célere), o que teria feito com que inúmeras ações 



169 
 

fossem propostas no juizado de Botafogo, mesmo não tendo a parte autora ou seu 

advogado qualquer relação de residência ou domicílio nos bairros por ele atendidos. 

Isso era possível porque a Lei nº 9.099/1995 deu ampla opção ao autor para 

escolher onde propor sua ação. De acordo com seu artigo 4º, a ação pode ser proposta no 

juizado do domicílio do réu ou em qualquer lugar onde este tenha filial, estabelecimento 

ou escritório; no juizado do domicílio do autor; no juizado do local onde a prestação 

cobrada tenha que ser paga; ou no juizado do local onde ocorreu o fato lesivo nas ações 

para reparação de danos. 

Assim, mesmo não tendo qualquer relação com os bairros da competência do IV 

Juizado Especial Cível, partes residentes em outros bairros da Capital do estado ou 

mesmo de outras comarcas (e seus advogados) podiam escolher o juizado de Oberg desde 

que ali houvesse domicílio, filial, escritório, sucursal ou qualquer presença física do réu 

da ação, o que ocorria sempre com bancos, empresas de telefonia e de varejo, lojas de 

varejo – que tinham presença assegurada nesses bairros tradicionais da Zona Sul da 

Cidade do Rio de Janeiro. Essas partes e advogados eram atraídos pela possibilidade de 

serem contemplados com indenizações maiores e mais rapidamente. 

A situação configurava uma antinomia entre o princípio da facilitação do acesso 

(refletido no art. 4º da Lei nº 9.099/1995) e o princípio do juiz natural, ficando claro para 

o Grupo nº 5, que encaminhou a proposta ao Plenário, que este deveria prevalecer quando 

o interesse em propor a ação no IV Juizado Especial Cível nada tinha a ver com a 

facilidade de acesso à Justiça. 

Por tal razão, Oberg sugeriu o enunciado que, aprovado, dava-lhe fundamento 

aceitável para extinguir os processos em que se identificasse a violação ao juiz natural. 

O enunciado foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Mais grave ou tão grave quanto a violação era a distorção que a situação ensejava, 

pois entre a distribuição dos juizados da Capital, que deveria ser relativamente constante 

mas ficava sob a influência de um fator subjetivo e variável – a preferência do juízo – 

dificultando o controle e a previsibilidade, tão caros à boa administração dos juizados. 

No início, o enunciado VI teve aplicação restrita, pois foi usado apenas pelos 

juízes dos juizados onde não havia órgão distribuidor (ou seja, onde não havia mais de 

um juizado atendendo a uma mesma região) e que atraiam a escolha das partes e 

advogados. 

Posteriormente, porém, como veremos, o objeto do enunciado foi estendido e 

passou a ser invocado para evitar distribuições “escolhidas” para qualquer juizado com 
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cuja região o autor da ação não tenha relação, servindo, ao fim, para a melhor organização 

e previsibilidade da distribuição das causas em geral. 

Uma outra proposta do Grupo nº 5 gerou grande discussão quanto à competência 

dos juizados especiais cíveis. Tratava-se das ações em face da Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos – CEDAE, que eram distribuídas exclusivamente para as varas de 

fazenda pública. 

Por conta dessa competência especializada, havia quem entendesse que os 

juizados não seriam competentes para apreciar as ações de menor complexidade contra a 

empresa, que foi constituída como uma sociedade de economia mista. 

O fato é que as ações contra a CEDAE que envolviam reclamações quanto a 

cobranças indevidas, interrupção de fornecimento e serviços defeituosos já eram 

realidade e vinham sendo processadas na maior parte dos juizados, apesar dos 

entendimentos pela competência das varas de fazenda pública. 

Para evitar essa controvérsia, o Grupo nº 5 propôs então que fosse enunciada a 

possibilidade de propositura de ações em face da CEDAE. A proposta, no entanto, foi 

duramente atacada pelo Presidente do TJERJ que temia pela perda de arrecadação que o 

enunciado provocaria se as varas de fazenda deixassem de julgar questões contra a 

empresa. 

Diante da dúvida, a proposta acabou sendo retirada. 

 

3.6.2. – O VIII Encontro  

 

Uma vez resolvidos (ou pelo menos administrados) os problemas relacionados à 

estruturação dos juizados especiais como uma organização relativamente diferenciada e 

autônoma, a Administração dos juizados podia passar a se preocupar com questões mais 

circunstanciais, buscando aprimorar o processamento e julgamento das reclamações. 

Nessa linha, tendo lidado com o problema da fase de conhecimento (que nos 

juizados era simplificada e agilizada com movimentos restritos a pedido, audiência de 

conciliação e instrução, contestação e julgamento ou apresentação de projeto de 

sentença), os juízes constataram que a fase de execução não diferia muito da execução 

em uma vara comum. 

Apesar de o legislador da Lei nº 9.099/1995 ter previsto alguns princípios para a 

execução da sentença nos juizados especiais cíveis no artigo 52, tais princípios – 
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inovadores na época – ficaram em parte superados pela evolução das regras do CPC e, 

portanto, da execução nas varas cíveis. 

Em mais uma das várias micro reformas feitas no Código de Processo Civil, a Lei 

nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005 alterou profundamente o procedimento da 

execução da sentença cível. 

A execução, que antes era um processo autônomo, com necessidade de citação 

específica e que se descolava do processo de conhecimento, permitindo a renovação de 

alguns argumentos e defesas pelo devedor, agora passava a ser uma simples fase do 

processo, nisso se aproximando da execução idealizada pelo legislador da Lei nº 

9.099/1995. 

A Lei nº 11.232/2005 procurou simplificar o procedimento de execução, agora 

chamado de fase de cumprimento de sentença, e incentivar o pagamento espontâneo das 

condenações, impondo multa de 10% do valor cobrado se não fosse realizado no prazo 

de 15 (quinze) dias. 

A jurisprudência do STJ mitigou essa alteração e passou a exigir a intimação 

pessoal do devedor, o que na prática quase anulou a agilização do procedimento 

perseguida pelo legislador. 

A Lei nº 11.232/2005 trouxe outra modificação relevante: aboliu, no cumprimento 

da sentença, os embargos à execução, substituindo-os por uma impugnação que tinha 

abrangência mais limitada (art. 475-L) e sem efeito suspensivo, embora dispensasse a 

garantia do juízo, ou seja, o depósito do valor exequendo pelo devedor ou a penhora, para 

que pudesse ser recebida e apreciada. 

Algumas das inovações trazidas pela nova fase de execução foram bem recebidas 

pelos juízes dos juizados especiais cíveis. Outras, porém, se aplicadas 

indiscriminadamente, poderiam contrariar os princípios da Lei nº 9.099/1995 e, portanto, 

as orientações da projetação dos juizados. 

Para tratar dessas inovações, os encontros eram essenciais, pois permitiam a 

formação de um entendimento comum sobre elas, o que seria muito difícil entre juízes 

que viviam isolados em suas varas e juizados. 

O trabalho institucional da COJES era canalizado, em grande parte, por meio dos 

encontros. 

Em painel presidido por ela no X Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis 

e Turmas Recursais Cíveis, Cristina Tereza Gaulia abordou a importância dos encontros 

como oportunidades de “compartilhamento” de ideias entre os juízes dos juizados 
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especiais, já que a vida do juiz é uma “vida que se encerra em uma bolha cor-de-rosa” 

(ENCONTRO DE JUÍZES..., 10, 2008, DVD 3). 

No VIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais 

Cíveis (VIII Encontro), assim como no IX Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

Cíveis e Turmas Recursais Cíveis (IX Encontro) as discussões envolveram, 

principalmente, a aplicação da Lei nº 11.232 ao procedimento dos JECs, que abordaremos 

logo adiante. 

No VIII Encontro, realizado mais uma vez em Angra dos Reis, de 14 a 16 de julho 

de 2006, um tema interessante e diferente foi incluído na programação a pedido do 

desembargador Sérgio Cavalieri Filho: a administração de um juizado especial cível, 

inspirado na transformação feita no IV Juizado Especial Cível pelo juiz Eduardo Perez 

Oberg. 

Desde a gestão de Antônio Carlos Amorim na presidência do TJERJ, a 

Administração do PJERJ voltava-se para a necessidade de aplicar modernos métodos e 

técnicas de gestão no tribunal. Essa necessidade resultou na contratação, alguns anos 

depois, da Fundação Getúlio Vargas para liderar uma reestruturação administrativa das 

unidades do PJERJ. 

A preocupação com a eficiência não foi exclusiva das unidades administrativas, 

mas se estendeu às unidades judiciais, de modo que os juízes também passaram a ser 

vistos como administradores de suas varas e juizados e, consequentemente, exigidos por 

seus resultados. 

Naturalmente, nem todos se saíam bem nessa tarefa, que não era objeto da 

formação do jurista, de modo que muitos encontros e reuniões de juízes visaram 

familiarizá-los com alguns conceitos e técnicas de gestão. 

Por outro lado, outros juízes se destacavam na organização do funcionamento de 

suas unidades e conseguiam obter bons resultados, assegurando às partes o devido 

atendimento. 

Foi o que ocorreu com o juiz Eduardo Oberg no IV Juizado Especial Cível. Como 

se verifica na tabela abaixo (Tabela nº 12), antes de Oberg assumir a titularidade do IV 

Juizado Especial Cível, a produtividade era de apenas 72% (entre 1998 e 2002). Logo ao 

assumir, a partir do ano de 2003, conseguiu julgar mais processos que os distribuídos e 

atingiu a média de 119% de produtividade entre os anos de 2003 e 2005. 

 

 



173 
 

TABELA 12 

PROCESSOS TOMBADOS E JULGADOS NO IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

ANO TOMBADOS JULGADOS JULGADOS/TOMBADOS 

1998 2499 1827 

72% 

1999 3368 2627 

2000 3196 2336 

2001 4771 3247 

2002 8872 6213 

2003 9228 10004 

119% 2004 8684 10443 

2005 10890 13726 

Fontes: Elabora pelo autor a partir dos dados do Núcleo de Análise e Planejamento Estatístico/TJERJ e DEIGE. 

 

Oberg falou sobre as medidas adotadas no IV JEC, que envolviam desde o 

redesenho do espaço onde estava situado (no segundo andar de um prédio do Banco do 

Brasil na rua do Catete), até o modelo de processamento dos processos, passando pelo 

atendimento das partes e organização das pautas. 

A transformação do IV Juizado Especial Cível, entretanto, se deveu 

principalmente à capacidade de Oberg de reconhecer os gargalos e enfrentá-los. Dentre 

eles estava a necessidade de marcar mais audiências por dia e julgar mais e mais rápido, 

para o que contou com o auxílio de juízes dedicados, como Luiz Eduardo de Castro Neves 

e Sonia Maria Monteiro. 

O marco dessa transformação foi a obtenção da certificação ISO 9001. 

 

3.6.2.1. – A Certificação ISO 9001 

 

A certificação ISO 9001 foi introduzida no PJERJ na administração de Miguel 

Pachá (2003-2005). Nessa gestão o TJERJ celebrou com a Fundação Getúlio Vargas – 

FGV um convênio de cooperação técnica cujo objeto era “a execução de ações voltadas 

para o desenvolvimento institucional e para a adequação organizacional do TJRJ” 

(Processo Administrativo nº 2001-72012). 

Dentre as ações propostas pela consultoria da FGV estava a modelagem e 

normatização de processos de trabalho das unidades do PJERJ e a Administração não se 

inibiu. Teve a ousadia de perseguir a adequação das rotinas de suas unidades a padrões 
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normativos de nível internacional, no caso a norma NBR-ISO 9001:2000, que é medida 

de qualidade de serviços. 

Apesar da adequação à norma ISO ser dirigida principalmente a unidades 

administrativas, algumas varas também se submeteram ao processo de certificação. 

Era um processo trabalhoso e precisava contar com total dedicação do juiz. A 

certificação exigia diversas reuniões do juiz com o pessoal do cartório e todos os demais 

participantes do serviço judiciário, auditorias e entrevistas diversas. Não era, portanto, 

para qualquer um e por isso, receosa de ver o investimento se frustrar na falta de dedicação 

por parte de alguns juízes, a Administração acabava por escolher as unidades a serem 

objeto do processo de certificação em função da pessoa do juiz titular. 

Isso fez com que a certificação – e consequente incremento da qualidade das 

rotinas de trabalho ali adotadas – viesse a ficar restrita às unidades judiciais que já 

funcionavam bem, exatamente por estarem sob a gestão de um juiz que por isso mesmo 

era considerado capaz. 

A certificação era – e ainda é – motivo de orgulho para o TJERJ e para as unidades 

certificadas, que ganham um atestado, com validade internacional, da excelência de seus 

serviços. 

É claro que essa excelência era medida por critérios formais e relativos ao 

conjunto das unidades jurisdicionais (o que já reduzia a média da performance geral a ser 

superada) e não significava adequação à satisfação dos usuários, muito embora isso 

também fosse objeto de consideração nas medições para a certificação. 

No momento em que foi instituída no PJERJ, a certificação pode ter sido 

importante para ajudar a criar uma cultura de racionalização e institucionalização das 

práticas – que passavam a ser chamadas de rotinas administrativas – em uma organização 

que, em termos administrativos, era bastante dependente de determinados indivíduos 

(especialmente servidores da casa) que detinham o conhecimento intuitivo dos processos 

de trabalho. Tais processos, por isso mesmo, variavam consideravelmente em termos de 

qualidade e eficiência com a quantidade e rotatividade do pessoal disponível. 

A introdução de rotinas que podiam ser ensinadas a qualquer servidor garantia a 

continuidade de um padrão de serviços prestados e o acompanhamento da sua qualidade 

por auditorias periódicas evitava abandono e deterioração futuros, mantendo o pessoal 

sempre atento à observância das normas. 

Não fosse isso, a certificação significava um incremento da qualidade formal dos 

serviços judiciários. Seria perfeito para as unidades judiciais – varas, juizados, câmaras 
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de desembargadores etc.), que teriam seus processos de trabalho organizados e 

monitorados, contribuindo para um incremento da segurança da prestação jurisdicional e 

da qualidade dos serviços prestados aos jurisdicionados. 

O PJERJ contratou a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, criada em mantida por 

professores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, que foi a primeira 

entidade acreditada para conceder os certificados ISO 9001 no Brasil (VANZOLINI, 

2015). Cabia à equipe da Fundação Vanzolini presidir e acompanhar os processos de 

certificação e as auditorias de conformidade. 

O problema é que a certificação e seu acompanhamento e manutenção eram muito 

caros. A saída foi escolher pelo menos uma unidade de cada competência para ter seus 

processos organizados e catalogados e, após a certificação, buscar a sua replicação nas 

unidades de mesma competência por conta própria, que foi o que se passou a fazer pelo 

sistema SIGA, um “conjunto integrado de elementos inter-relacionados que permitem 

estruturar as atividades relacionadas a gestão contínua das unidades organizacionais do 

PJERJ” (TJERJ, 2003), baseado na metodologia ISO 9001, mas acompanhado e 

monitorado pela presidência do TJERJ. 

No caso da certificação ISO, uma vez escolhida a vara ou juizado, a importância 

dada pela Administração à certificação e à sua manutenção fazia com que não poupasse 

esforços e recursos para garantir que a recertificação (confirmação da adequação da 

unidade à norma ISO 9001), o que envolvia privilégios como lotação de mais servidores 

e preferência no atendimento de demandas por recursos materiais. 

Na sua apresentação durante o VIII Encontro, Oberg mostrou fotografias que 

representavam a transformação física do IV JEC antes e depois da certificação. Até 

mesmo uma máquina eletrônica de senhas, de que nenhum outro juizado dispunha, foi 

colocada para mediar o atendimento e a satisfação do público (ENCONTRO DE 

JUÍZES..., 8, 2006, DVD 2/5). 

Esse tipo de comportamento da Administração era contraditório com a busca da 

eficiência, pois mostrava que o ISO 9001 só podia ser mantido em uma estrutura que não 

estava disponível para todas as varas, tornando-se um fim em si mesmo. 

De toda maneira, a certificação ISO 9001 foi um caminho institucional orientado 

principalmente pela legitimidade de efetividade. 

Ainda no VIII Encontro, no último ano de seu biênio como Presidente do TJERJ, 

o desembargador Sérgio Cavalieri Filho aproveitou a presença dos juízes para prestar 

contas de sua gestão até ali. 
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Falou sobre o primeiro encontro dos juizados em Nova Friburgo e o “Novo Tempo 

na Justiça” e mostrou números e gráficos que indicavam um aumento da produtividade 

do TJERJ e das Turmas Recursais, além da 1ª instância. 

Um dos gráficos mostrava a proporção entre os processos cíveis e de juizados 

cíveis, na proporção de 41% e 59%, respectivamente, em relação ao total e atribuiu esse 

grande volume nos juizados à introdução dos juízes leigos. 

A programação continuou com o ministro do STJ Ruy Rosado de Aguiar Júnior, 

que falou sobre a execução nos juizados especiais cíveis, introduzindo o tema principal 

do encontro. 

O ministro contou sobre os juizados especiais federais, que teriam sido “muito 

bem recebidos” pelo Judiciário Federal e pelos jurisdicionados, pois satisfaziam os 

autores ao permitirem as Requisições de Pequeno Valor (RPV) e o pagamento diretamente 

pela União e suas autarquias, ao contrário do que acontecia nas varas federais. Procurou 

descrever o que, na sua opinião, seriam as causas da dificuldade da execução no JEC, 

abrindo a discussão que seguiria na apreciação das propostas de enunciados. 

O primeiro enunciado aprovado no VIII Encontro resgatou a disputa pela 

diferenciação dos juizados especiais cíveis em relação às varas cíveis. A proposta previa: 

“considerando os princípios norteadores do art. 2º da Lei nº 9.099/1995, em especial o 

princípio da celeridade, não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais Cíveis a 

regra do art. 191 do CPC” (ENCONTRO DE JUÍZES..., 8, 2016, DVD 5/5). 

Assim como já se dera em outros encontros, a sistemática de discussão das 

propostas de enunciados envolveu a abertura de um prazo prévio ao início do encontro 

para que os juízes propusessem à organização enunciados novos, revogação ou 

modificação de enunciados já existentes. 

As propostas foram recolhidas pela COJES antes do encontro e divididas entre 

grupos de participantes – também previamente formados – presididos por um integrante 

de turma recursal. 

Após a abertura e as palestras temáticas, os grupos se reuniam para discutir as 

propostas e apresentar um breve relatório ao plenário, com indicação dos argumentos e 

do entendimento adotados. O plenário podia acolher ou não a proposta do grupo. Se uma 

proposta viesse a ser recusada pelo grupo, não ia a plenário para votação. 

No caso da proposta que iria se transformar no Enunciado nº 1 do VIII Encontro, 

o Grupo A, presidido pelo juiz Ricardo Oliveira, titular do XXII Juizado Especial Cível, 
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concordou unanimemente em submetê-la ao plenário, mas a proposta pretendia a 

aplicação do art. 191 do CPC aos juizados especiais 

Ao ser ali apresentada, alguns juízes se manifestaram contrariamente, sustentando 

que violaria a disposição do CPC. Para esses juízes, não se aplicaria o art. 191 do Código 

vigente (art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão 

contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar 

nos autos – BRASIL, 1973), pois se a Lei nº 9.099/1995 não previu o caso, o CPC não se 

aplicaria, pois ia de encontro aos princípios da lei, que prezavam a solução rápida dos 

processos. Os juízes que defendiam a aplicação da regra do CPC sustentavam que o caso 

seria de aplicação subsidiária do CPC. 

A aplicação subsidiária do código e processo civil nas lacunas da Lei nº 

9.099/1995 era a base técnica dos entendimentos de lado a lado. A diferença era que para 

uns essa aplicação deveria ser automática e para outros só poderia se dar se compatível 

com os princípios da Lei nº 9.099/1995. Era este o entendimento que vinha prevalecendo 

ao longo dos anos e mais uma vez foi confirmado quando a maioria dos juízes presentes 

no VIII Encontro votou pela aprovação da proposta. 

Para eles as regras do CPC somente poderiam ser aplicadas nos juizados cíveis se 

não conflitassem com seus princípios “norteadores”, no caso os princípios da celeridade 

e economia processual. Assim, a proposta, que era em um sentido, foi invertida e o 

enunciado refletiu o sentido oposto, isto é, vedava a aplicação do artigo 191 do CPC aos 

juizados cíveis. Neste ponto privilegiou-se a diferenciação. 

Para preservar a competência dos juizados e evitar chamar a atenção para uma 

possibilidade que poderia ser explorada por advogados e partes, o Grupo A votou por não 

transformar em enunciado a proposta que defendia não se constituir “em fraude ao 

sistema da Lei nº 9.099/95, não havendo incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, a 

multiplicidade de demandas que tenham por origem o mesmo fato, desde que em cada 

uma delas seja observado o teto máximo previsto de 40 salários mínimos” (ENCONTRO 

DE JUÍZES, 8, 2006, DVD 5/5). 

Para explicar qual seria a aplicação prática de um entendimento como esse, 

Ricardo Oliveira deu o exemplo de um acidente de trânsito em que a vítima poderia 

propor uma ação com pedidos de indenização por danos materiais e morais, cada um deles 

podendo ser feito até o limite máximo de 40 salários mínimos. 

Apesar do argumento trazido pelo grupo (que a cada pedido correspondia uma 

ação), a maior parte dos juízes ainda defendia que a alçada da Lei nº 9.099/95 se referia 
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à soma dos pedidos formulados em conjunto pelo autor. A discussão trazida pelo grupo 

era uma discussão importante, pois envolvia a preservação da competência dos juizados 

para causas de menor valor, um dos fatores de diferenciação destacados desde os 

primeiros encontros de juízes no Rio de Janeiro e no FONAJE. 

Apesar de não aprovado pelo Grupo A, o que regimentalmente impedia o 

enunciado de ir à votação plenária, o desembargador Thiago Ribas Filho submeteu o 

entendimento do grupo aos presentes e estes ratificaram unanimemente a posição do 

grupo. 

A proposta do Grupo A diferia da proposta do Grupo B, cujo coordenador era o 

juiz Horácio dos Santos Ribeiro, titular do VII Juizado Especial Cível, que seria 

promovido a desembargador por merecimento em 2008. 

Enquanto a proposta do Grupo A tratava de múltiplos pedidos de um mesmo autor 

sobre o mesmo fato, a proposta levada pelo Grupo B ao plenário tratava de pedidos de 

múltiplos autores sobre o mesmo fato, que o processo admite sob a figura chamada de 

litisconsórcio: uma união de autores na mesma ação e no mesmo processo, geralmente 

representados por um mesmo advogado. 

O litisconsórcio é vantajoso para a administração da Justiça, pois reúne o que sem 

ele seriam diversas ações sobre o mesmo fato e o mesmo tema em uma só, facilitando o 

trâmite e a prática dos atos processuais (economia processual) e evitando julgamentos 

contraditórios caso fossem distribuídas para juízos distintos. 

O Código de Processo Civil então em vigor, para evitar os abusos (e possíveis 

prejuízos ao bom trâmite processual e à defesa) já permitia um controle pelo juiz do 

número de litigantes. 

Por entender que o litisconsórcio (que era admitido expressamente pelo art. 10 da 

Lei nº 9.099/1995) não podia significar a redução proporcional do valor do pedido para 

os litisconsortes, o Grupo B levou a seguinte proposta: 

 

Na hipótese de litisconsórcio ativo, o valor da indenização, caso requerido, 

pode ser de até 40 salários mínimos para cada autor, hipótese em que o valor 
da causa será de 40 salários mínimos multiplicado pelo número de autores. 

Admite-se, neste caso, a limitação de autores a cinco, em obediência à regra 

do art. 46, parágrafo único do Código de Processo Civil (ENCONTRO DE 

JUÍZES, 8, 2006, DVD 5/5). 

 

Horácio dos Santos Ribeiro Neto justificou a proposta para aplicação do 

entendimento em casos como os de “apagões” de energia elétrica e ações de indenização 
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movidas por consumidores contra fornecedores em caso de acidentes de consumo 

envolvendo um grande número de pessoas. 

Para ele a medida seria positiva em todos os aspectos, até mesmo para a 

arrecadação do Fundo Especial do TJERJ, pois a taxa judiciária, nos casos em que fossem 

ajuizadas ações da forma proposta, seria calculada sobre um valor maior da causa e 

atingiria uma faixa de cobrança mais alta. 

Interessante notar que desde a instituição do FETJ, que deu efetiva autonomia 

financeira ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro, os juízes passaram a considerar as 

consequências de seus entendimentos para a arrecadação do Fundo. 

A preocupação é compreensível pois foi o FETJ que a permitiu a melhoria 

significativa das condições de trabalho de juízes, servidores e auxiliares, com a reforma 

e construção de novos prédios, a compra de material permanente adequado (mobiliário e 

computadores), o fornecimento e manutenção de um suprimento de insumos necessários 

à prestação jurisdicional (papel, cartuchos de tinta etc.) e a contratação de serviços de 

limpeza e manutenção para acompanhar a expansão de varas e juizados (o pagamento da 

remuneração de juízes e servidores não podia ser feito por meio dos valores depositados 

no FETJ). 

A primeira manifestação contra a proposta teve como principal argumento a 

arrecadação, pois a juíza que se manifestou (não identificada no vídeo) lembrou que o 

argumento de Ribeiro Neto sobre a taxa judiciária não se sustentava pois a proposta iria 

levar mais ações das varas cíveis para os juizados e, assim, diminuir a arrecadação do 

FETJ por não haver cobrança de custas. 

Outro argumento atacado pela divergência ao enunciado foi a de que a proposta 

evitaria julgamentos contraditórios, pois um enunciado já existente permitia a reunião de 

processos cm pedidos conexos e o número de causas que geralmente eram ajuizadas nos 

casos de acidentes de consumo, impediria a reunião dos autores em um único processo, 

limitando os benefícios da proposta. 

Também em razão da grande quantidade de ações que geralmente eram propostas 

em casos de acidentes de consumo, foi considerado que a proposta poderia desincentivar 

o recurso às ações coletivas, com sua substituição por ações de natureza individual. 

Por fim, o receio de que a proposta, se transformada em enunciado, poderia levar 

as partes e advogados a acreditarem que os limites de valor de suas ações ficariam 

flexibilizados, fez com que o plenário se dividisse com 26 votos contra a proposta e 25 a 
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favor. Diante dessa pequena diferença, preferiu-se não enunciar a matéria, embora as 

regras dos encontros não exigissem maioria qualificada para aprovação dos enunciados. 

Por iniciativa própria, o Grupo B propôs um novo enunciado que acabou sendo 

aprovado. 

Foi um dos enunciados relativos à fase execução no procedimento da Lei nº 

9.099/1995 e prestigiou o entendimento de que o juiz poderia determinar de ofício a 

chamada “penhora on line” (comando do juiz por sistema do Banco Central do Brasil para 

bloqueio de ativos financeiros do devedor) após requerido o início da execução 

(Enunciado nº 2). 

O enunciado reflete o respeito à efetividade do processo, dispensando o 

requerimento específico do credor e confirmando os poderes do juiz na condução do 

processo, escolhendo o meio mais eficaz para a garantia da execução. 

Veiculando preocupação com a atuação dos juízes leigos (que se iniciara no ano 

anterior), o Grupo B propôs mais um enunciado para sugerir que o juiz togado deveria 

evitar transferir para o juiz leigo a presidência das audiências de conciliação em execução 

de título executivo extrajudicial, sendo muito difícil que dessa audiência resultasse um 

projeto de sentença. Isso porque o prazo para os embargos do devedor começa a contar 

dessa mesma audiência e não seria recomendável que a capacidade de trabalho do juiz 

leigo fosse “desperdiçada” com uma audiência em que se resumia praticamente a uma 

conciliação. 

Esse enunciado, que não envolvia matéria judicial ou de procedimento, foi 

separado como um “Enunciado Administrativo”, que era nada mais que uma 

recomendação. 

Aliás, os outros dois enunciados administrativos aprovados no VIII Encontro 

também se referiram aos juízes leigos, refletindo a preocupação com questões referentes 

à sua atuação, mostrando que já estavam integrados na rotina dos juizados especiais. Um 

deles (Enunciado Administrativo nº 3) mostrava a necessidade de destacar para partes e 

advogados que o ato praticado pelo juiz leigo era sempre sujeito à homologação por um 

juiz togado, de nada valendo por si só: “do projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo 

deve constar texto informando que estará sujeito à homologação pelo juiz togado” 

(TJERJ, 2006). 

Outra proposta do Grupo B que tentava definir os poderes dos juízes leigos na 

audiência foi prudentemente recusada pela ausência de mais elementos de experiência 

quanto à atuação dos juízes leigos. O grupo pretendia autorizar o juiz leigo a  
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(...) decidir as questões relativas à emenda e ao aditamento do pedido inicial, 

bem como as relativas à instrução na audiência, sem prejuízo de sua revisão de 

ofício ou não pelo juiz togado. É-lhe vedado proferir decisões alheias a essas 

questões (ENCONTRO DE JUIZES..., 8, 2006, DVD 5/5). 

 

É claro que para presidir a audiência, o juiz leigo precisava de amparo para 

algumas decisões relacionadas à instrução, como, por exemplo, para recusar testemunhas 

inúteis ou provas protelatórias, mas ele não agia isoladamente. Pelo contrário, a COJES 

exortava os juízes a estarem sempre próximos aos juízes leigos para decidir questões que 

pudessem surgir nas audiências e interferir no julgamento da causa. Foi essa a principal 

razão para a proposta não ter sido enunciada. 

O Grupo C, representado por Cleber Ghelfenstein, titular do VI Juizado Especial 

Cível, propôs e obteve a aprovação do enunciado que ganhou o número 3 e que era uma 

atualização do enunciado 11.9.1. que tratava da intimação da sentença em caso de revelia 

do réu: “contra o revel correm em Cartório todos os prazos, salvo o de intimação da 

sentença quando houver patrono nos autos” (TJERJ, 2006).  

Essa proposta também ensejou a recorrente disputa sobre a aplicação de uma 

norma do código de processo civil ao procedimento dos juizados especiais. 

Para dois juízes presentes, a modificação do enunciado então vigente, pela redação 

proposta, resultaria na submissão do procedimento dos juizados especiais ao 

procedimento comum alterado pelo CPC, mas prevaleceu a posição da maioria dos juízes 

no sentido de que a regra do CPC quanto à revelia era uma regra geral de processo e 

deveria ser observada nos juizados cíveis. O juiz Horácio dos Santos Ribeiro Neto 

defendeu essa posição, embora lamentando a burocratização do procedimento. 

Outra proposta que ensejou uma polarização entre os juízes presentes foi a 

proposta do Grupo D, representado pelo juiz Paulo Roberto Sampaio Jangutta, titular do 

XXVIII Juizado Especial Cível, que sugeria a não aplicação do art. 285-A do CPC vigente 

ao processo dos juizados especiais. O conflito já ficava aparente por ter o Grupo E, 

coordenado pelo juiz Brenno Cruz Mascarenhas, propôs enunciado em sentido oposto, de 

forma que as das propostas foram discutidas conjuntamente. 

O art. 285-A, recém introduzido pela Lei nº 12.177, de 7 de fevereiro de 2006, 

permitia a prolação de sentença liminar no juizado, sempre que a matéria controvertida 

fosse unicamente de direito e no juízo já houvesse sido proferida sentença de total 

improcedência em casos idênticos. 
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Até esse momento, os juízes entendiam, na sua maioria, que as audiências de 

conciliação e de instrução e julgamento eram essenciais ao procedimento dos juizados 

especiais cíveis e que os julgamentos antecipados, ou seja, sem audiência, 

descaracterizavam o desenho proposto pelo legislador e comprometiam os seus objetivos, 

especialmente o contato direto com o julgador e a possibilidade de conciliação. 

Nesse aspecto, a oralidade era um instrumento do acesso. 

Dentre os princípios dos juizados especiais, o princípio da oralidade seria o mais 

atingido por uma prática como essa, que impediria a dedução de argumentos em audiência 

pelas próprias partes, diretamente. 

As turmas recursais, compostas por uma maioria de juízes que pensavam assim, 

vinham anulando as sentenças dos juizados em que a audiência fora suprimida. 

Muitos juízes, provavelmente em razão de pautas pressionadas por ações 

repetitivas, pretendiam abolir as audiências de conciliação e instrução e julgamento para 

agilizar a solução desses casos, mas precisavam alterar o entendimento então prevalente. 

Um enunciado nesse sentido, aprovado em um encontro de juízes de juizados e de turmas 

recursais, forçaria as turmas recursais a reverem a sua posição.  

Para esses juízes, o princípio da celeridade (nesse aspecto um instrumento da 

efetividade) teria preferência sobre o princípio da oralidade, pois a celeridade teria sido 

um dos fundamentos da reforma processual que incluiu a criação dos juizados especiais. 

Além disso, sustentavam que, na prática, nesses casos repetitivos não havia conciliação 

(ou os réus nem admitiam fazer uma proposta ou se faziam, essa era tão distante do pedido 

que era desprezada pelo autor) e nem mesmo argumentação, pois as posições de parte a 

parte já eram conhecidas e irredutíveis. Assim, esses juízes entendiam que a audiência 

acabava prejudicando não apenas a celeridade dos processos julgados conforme o art. 

285-A, mas os demais, cujas audiências seriam marcadas em prazos mais dilatados. 

Outro argumento apresentado a favor da proposta – e que buscava desconstituir a 

defesa do acesso e do contato pessoal com os juízes – foi o de que, com a introdução dos 

juízes leigos, o contato pessoal das partes com o juiz já fora abolido. 

Este último argumento, levantado pelo juiz Fábio Ribeiro Porto, então titular do 

Juizado Especial Cível de Maricá, era o mais forte. A defesa da oralidade como uma 

garantia de acesso direito ao juiz ficava bastante prejudicada nos juizados em 

funcionavam juízes leigos, já que estes se colocavam como intermediários entre a parte e 

o juiz togado, o que se tornou um dos principais fatores do que chamamos de terceirização 

dos juizados especiais. 
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De todo modo, a oralidade também envolve a possibilidade de que a parte 

apresente diretamente seus argumentos na audiência, seja para o juiz togado, seja para o 

juiz leigo.  

Apesar de terem conseguido a maioria dos votos, os juízes que queriam aplicar o 

art. 285-A nos juizados não aprovaram o enunciado, pois a diferença foi bem pequena e 

a organização do encontro achou por bem não enunciar a matéria (contra o que alguns 

protestaram) (ENCONTRO DE JUÍZES..., 8, 2006, DVD 5) 

A COJES e seu presidente podem ter se aproveitado de sua posição privilegiada 

para neutralizar a pressão isomórfica representada pela antecipação dos julgamentos ao 

não aplicar rigorosamente o regimento dos encontros que, como vimos, nada impedia um 

resultado por maioria simples de votos. 

A importância da oralidade como um instrumento de acesso da cidadania ao 

Judiciário foi destacada por Cristina Tereza Gaulia em seu depoimento ao PHOPJ em 

2018: 

 

É, (a oralidade) é um dos destaques. Essa foi a minha dissertação de Mestrado, 

assim como agora eu estou escrevendo a minha tese de Doutorado, também 

naquilo que eu estou, vamos dizer, embrenhada, porque é mais fácil você 
escrever sobre o tema que você conhece. Mas naquela ocasião, na verdade 

assim, eu ainda acreditava, talvez essa você possa dizer, que essa foi uma das 

minhas, vamos dizer assim, perplexidades, não decepções. Não uso a palavra 

decepção porque eu acho que foi um sistema muito bom, mas eu fiquei um 

pouco perplexa, que os juízes não conseguissem na verdade valorizar a 

oralidade. Rapidamente, na verdade, nós passamos outra vez para uma fórmula 

em que as contestações eram entregues por escrito, as audiências passaram a 

não acontecer, ou quando aconteciam elas eram simplesmente 

burocraticamente formais, tem acordo, não tem acordo. “Então, o senhor por 

favor, me entrega a sua contestação”. Eu me lembro que ainda, quando eu 

comecei nos Juizados lá no CACO, as contestações eram orais. “Ah, eu vou 

ler. Não, por favor, o senhor não vai ler. O senhor, por favor, resuma para que 
a parte autora conheça o conteúdo da sua contestação, que o senhor está 

contestando o que ela disse, a parte autora. E aí, eu vou tomar por termo 

aquilo”... claro que com o andar da carruagem, o aumento do número de 

audiências e de ações etc., isso foi se tornando difícil, e aí, entra sim, talvez 

uma vírgula, que você me perguntou há pouco sobre a questão do que que o 

Tribunal deveria ter feito, o Tribunal deveria ter investido não somente na 

localização dos juizados, e foi muito feliz em fazê-lo, como eu já disse, fora 

dos fóruns, mas deveria também ter, vamos dizer, investido em maior número 

de juízes que pudessem participar do novo sistema. Essa me parece que foi 

uma falha do nosso Tribunal, no tocante ao sistema Juizados. Acabou se 

criando um número muito grande de conciliadores que os juízes não treinavam, 
e, ato contínuo, anos mais tarde, vêm os juízes leigos que meio que se tornam 

auxiliares do juízo, mas não com o treinamento dado também pelo juiz do 

juizado. Ou seja, não bastava aos conciliadores e aos juízes leigos terem um 

macrotreinamento genérico pela instituição. Na verdade, cada juiz de juizado 

deveria ter, vamos dizer assim, a gerência efetiva do juizado que ele 

coordenava (...). E na época do nascimento e na medida em que foi, vamos 

dizer assim, se descortinando esse aumento da quantidade de ações, eu penso 
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que se o Tribunal tivesse investido mais no material humano, botar mais juízes, 

mesmo que fossem auxílios episódicos, um dia por semana o juiz vai dar... aí, 

você podia fazer uma pauta de audiências maiores onde o juiz estivesse 

presente e onde você pudesse então, preservar esta oralidade, que também 

existe no Código de Processo Civil de 73, e que tampouco a gente vê muito. 

Então, tem inclusive uma tese de Doutorado, de Mestrado, desculpa, uma 

dissertação de Mestrado da Professora Bárbara Lupetti, em que ela aborda essa 

questão da oralidade. E é muito interessante, ela fez uma parte da pesquisa 
empírica comigo, no gabinete, e as frases que ela coletou dos juízes a respeito 

do princípio da oralidade, são mais ou menos nessa linha. Eu sei que ela está 

por aí, mas eu ainda não a encontrei. Então, é mais ou menos isso. Como o juiz 

não valorizou essa conversa, esse ‘tête-a-tête’ com as partes e não transformou 

em versão oral aquilo que passou a vir na forma escrita, mas se deixou na 

verdade influenciar pelo que já havia, ao invés de construir uma pauta nova, 

acaba que a pauta do antigo toma conta. (GAULIA, 2018, inserções nossas). 

 

Veja-se que esse depoimento pode servir como medida da alteração da 

organização em relação à sua projetação e da atuação de forças isomórficas. 

Como adiantamos, o VIII e o IX Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis 

e de Turmas Recursais Cíveis tiveram como tema principal a execução, provocados pela 

Lei nº 11.232/2005. 

Passamos a discorrer sobre os respectivos enunciados. 

A discussão da proposta que resultou no Enunciado nº 5 do VIII Encontro também 

refletiu bem os conflitos criados entre as forças hétero e isomórficas sobre os juizados 

especiais. A proposta foi levada a plenário pelo Grupo D. 

A proposta sustentava que o art. 475-J do CPC, incluído pela Lei nº 11.232/2005 

deveria ser aplicável ao procedimento no juizado especial. 

O art. 475-J previu a incidência automática de multa de 10% sobre o montante da 

execução da sentença em caso de não pagamento espontâneo por parte do devedor no 

prazo de 15 dias. 

Sua intenção, como vimos, era incentivar o pagamento espontâneo e a satisfação 

do credor, portanto, algo que contribuía para a maior eficácia da execução, nisso se 

coadunando com os princípios da Lei nº 9.099/1995. 

Mesmo assim, houve diversas vozes contra a aprovação da proposta, não tanto 

pelo texto do enunciado, mas por ser uma aplicação da lei processual comum aos juizados. 

O receio desses juízes era o de que, uma vez aplicado um dos dispositivos da Lei nº 

11.232/2005, abria-se espaço para a suplantação das normas da Lei n° 9.099/1995 sobre 

execução pelas normas do CPC. 
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O juiz Cléber Ghelfenstein, que havia discutido no Grupo C as consequências da 

nova lei sobre o procedimento dos juizados especiais, sustentava que a nova lei não 

poderia ser aplicada em parte. Ou bem se aplicava no seu todo, ou não. 

Outras vozes, porém, distinguiam os dispositivos da Lei nº 11.232/2005, 

enxergando, dentre eles, os que seriam compatíveis com o procedimento dos juizados 

especiais e aqueles que não o seriam. 

A juíza Rachel Chrispino, que teve atuação destacada nos debates, defendia que 

no processo de conhecimento os juizados especiais tinham que obedecer regras distintas, 

mas, no processo de execução o procedimento dos juizados especiais poderia importar as 

regras do CPC. 

O receio de alguns juízes era justificado, pois as regras do Código de Processo 

Civil aplicam-se subsidiariamente às normas da Lei nº 9.099/1995 e o risco de aplicar 

umas e não outras era a insegurança jurídica que isso poderia provocar, pois as regras 

aplicadas ou não poderiam seguir um juízo de conveniência, em lugar de um juízo 

técnico-jurídico. 

O problema era que a Lei nº 9.099/1995 era muito vaga no que se refere ao 

processo, ou fase, de execução, o que dificultava o reconhecimento de um processo 

autônomo e próprio de execução. Isso criava uma incerteza que por sua vez dava ensejo 

ao curso livre de pressões institucionais atuantes no campo, uma delas sendo o 

isomorfismo mimético, que levava a que os juízes buscassem regular-se pelo que já 

funcionava nas varas cíveis. 

Ao final, a maioria dos presentes aprovou o enunciado – e a aplicação das regras 

da nova execução – por entender, com a ajuda da intervenção do ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, que o dispositivo contribuía com a finalidade da Lei nº 9.099/1995. 

Exemplo da mesma distinção feita pelos juízes foi o Enunciado nº 6, fixado a partir 

de proposta do Grupo E, coordenado pelo juiz Brenno Cruz Mascarenhas Filho, titular do 

XV Juizado Especial Cível - Madureira. Apesar das novas regras do processo civil, os 

juízes do grupo – e os juízes presentes no Encontro – entenderam que o prazo para 

oferecimento dos embargos seria de 15 dias e fluiria da intimação da penhora. 

Com isso, deram preferência aos princípios da Lei nº 9.099/1995 em relação às 

regras do CPC, mantendo, como meio de impugnação da execução nos juizados, os 

embargos à execução que constavam do texto da lei especial e, não, a impugnação que a 

substituiu na reforma feita pela Lei nº 11.232/2005. 
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Da mesma forma, o enunciado manteve no texto a menção a execução “por título 

judicial” quando a nova lei processual abolira essa espécie de execução, passando a cuidar 

do cumprimento da sentença. 

Essa terminologia foi expressamente debatida e os juízes resolveram manter a 

sistemática da Lei nº 9.099/1995, mais uma vez canalizando pressões para a autonomia 

procedimental e a diferenciação dos juizados. 

O Grupo E aprovou também o entendimento de que os embargos não 

suspenderiam a execução, aproveitando, nesse caso, a modificação feita no CPC 

(Enunciado nº 7). 

Os outros dois enunciados aprovados serviam para complementar o Enunciado nº 

5 ao tratarem de detalhes referentes à aplicação do art. 475-J do CPC. 

O primeiro, ainda apresentado pelo Grupo E, cuidava do termo inicial do prazo 

para incidência da multa prevista naquele artigo e da necessidade de nova intimação. 

Alguns juízes sustentaram que o termo inicial do prazo para incidência da multa 

não poderia ser o trânsito em julgado da sentença, mas a data da sentença quando 

proferida em audiência, pois da sentença dos juizados não cabe recurso com efeito 

suspensivo, o que abrangeria a multa processual. 

Por outro lado, a multa só passou e existir por força da alteração promovida na lei 

processual, o que provavelmente fez com que os juízes não diferenciassem para os 

juizados o alcance da regra do CPC. 

O segundo foi levado pelo Grupo F, representado pelo juiz Renato Lima Charnaux 

Sertã, titular do XII Juizado Especial Cível – Inhaúma, para regular como se daria o 

pagamento espontâneo da multa do art. 475-J, decidindo-se que seria por meio de depósito 

perante o juízo de origem, mesmo que o processo estivesse nas turmas recursais. 

O VIII Encontro se encerrou às 21h34 do dia 15 de julho de 2006. 

Diante da novidade das alterações promovidas pela Lei nº 11.232/2005, era natural 

que os juízes não tenham conseguido tratar, em todas as suas discussões, das 

consequências da nova lei. Além disso, em 6 de dezembro de 2006 foi editada mais uma 

lei alterando o processo de execução do CPC, a Lei nº 11.832. 
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3.6.3. – O IX Encontro 

 

Por isso que no ano seguinte, no IX Encontro de Juízes de Juizados Especiais 

Cíveis e de Turmas Recursais Cíveis, realizado entre os dias 24 a 26 de agosto, as 

discussões também se concentraram no procedimento da execução nos juizados cíveis. 

A abertura contou, mais uma vez, com a participação da Administração do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Prestigiaram o encontro o Presidente do 

TJERJ, desembargador José Carlos Schmidt Murta Ribeiro, o 1º Vice-Presidente, 

desembargador Sylvio Capanema de Souza e o 2º Vice-Presidente, Amaury Arruda, além, 

é, claro, do presidente da COJES, Thiago Ribas Filho. 

Seguindo o exemplo de Sergio Cavalieri Filho, Murta Ribeiro não deixou de 

apresentar relatórios estatísticos da situação dos juizados especiais cíveis, inclusive com 

gráficos demonstrativos da participação dos juizados especiais no movimento do PJERJ 

e da atuação dos juízes leigos (RIBEIRO, 2007). 

Reproduzimos a seguir os gráficos então apresentados e que de modo geral 

refletem o estado dos juizados especiais cíveis nos anos dos últimos grandes encontros de 

juízes (2005 a 2009). 

Em primeiro lugar, Murta Ribeiro apresentou a relação entre os processos novos 

(tombados) e os processos sentenciados em todo o estado naquele ano (até julho de 2007). 

 

 



188 
 

 

A intenção era comparar o movimento e a produtividade dos juizados especiais 

em relação aos demais segmentos. 

 

 

 

O gráfico acima mostra que os juizados especiais cíveis conseguiam lidar com a 

demanda com julgarem mais processos em relação aos novos que ingressavam. 

Como vimos, um dos fatores que auxiliaram nessa produtividade foi a introdução 

dos juízes leigos, aos quais a COJES recorria cada vez mais. O gráfico a seguir demonstra 

o aumento do número de juízes leigos desde janeiro de 2006. 
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O custo dos leigos era relativamente baixo para o resultado obtido. 

 

 

 

 

Naquela época, a participação dos juizados especiais (cíveis e criminais) no 

movimento do PJERJ superava, na média, todos os demais segmentos juntos, como 
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demonstra o gráfico abaixo, apresentado por Murta Ribeiro, embora já se indicasse uma 

tendência de redução. 

 

 

 

Murta Ribeiro também teve oportunidade de mostrar que alguns juizados cíveis 

ainda lutavam para se manter em dia. É o que indicam os dois ‘slides’ apresentados por 

ele com o número de audiências marcadas para o ano e 2008 (o IX Encontro se realizava 

em fins de agosto de 2007). 
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Para ele, não se podia admitir que um juizado tivesse audiências de instrução 

marcadas para setembro de 2008, ou seja, dali a um ano. 

A Comissão dos Juizados Especiais estava preocupada com relatos de grandes 

divergências na aplicação das regras da execução nos juizados especiais cíveis e fez 

constar no IX Encontro um painel para discussão específica dos artigos do CPC alterados 
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pelas Leis nºs 11.232/2005 e 11.382/2006. Era preciso definir quais seriam aplicáveis ao 

procedimento dos juizados, sempre em atenção à dificuldade que os juízes dos juizados 

cíveis encontravam para fazer valer suas decisões, em um processo que se mostrava 

eficiente até a sentença, mas hesitante na fase de execução, mesmo com as alterações do 

CPC que buscaram agilizá-la. 

Diversamente do que ocorreu nos encontros anteriores, em que as propostas de 

enunciados foram apresentadas item a item e apresentadas individualmente por grupos 

diferentes, no IX Encontro a COJES optou por apresentar também um relatório 

consolidado com todas as alterações, de modo a facilitar a votação pelo plenário. 

Foi o juiz Eduardo Perez Oberg, titular do IV Juizado Especial Cível, quem ficou 

incumbido de apresentar o relatório (Anexo 9). Além do relatório, Oberg apresentou uma 

sugestão para aplicação ou não dos dispositivos amparada na premissa da especialidade 

da Lei nº 9.099/1995. 

Apesar de já conhecida – e seguida pela maior parte dos juízes – a especialidade 

da Lei nº 9.099/1995 nem sempre era aplicada em todas as suas consequências, pois 

mesmo aqueles que a reconheciam, muitas vezes admitiam a aplicação subsidiária do 

CPC às suas lacunas. 

A especialidade é uma regra de interpretação e dispõe que, havendo um conflito 

de normas entre uma lei geral e uma lei especial (uma lei determina “A” enquanto outra 

determina “B”), a norma a ser aplicável é a da lei especial. Havendo lacuna na lei especial, 

aplica-se a norma da lei geral. 

No caso da Lei nº 9.099/1995, havia uma diferença. A lei dos juizados especiais 

não contém apenas regras, mas também princípios bem definidos, pelo que suas lacunas 

não poderiam ser reconhecidas apenas na falta de regras próprias. Mesmo não havendo 

regras específicas para situações que a lei processual geral regulava, isso não significava 

que o caso era de aplicar a regra do CPC, pois esta poderia se chocar com os princípios 

da Lei nº 9.099/1995. Logo, se havia princípios que incidiam sobre determinada situação, 

não se poderia falar em lacuna. 

Na fase de execução, a possibilidade de se reconhecerem lacunas era bem maior, 

pois, ao contrário da fase de conhecimento (que era suficientemente bem regulada), o 

legislador dedicou apenas dois dispositivos para dirigi-la, os artigos 52 e 53, que 

cuidavam, respectivamente, da execução de título judicial (sentença, acordo etc.) e da 

execução por título extrajudicial (títulos de crédito, contratos etc.). 
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Esse problema hermenêutico viria a ser abordado por ocasião da proposta que 

resultou na Lei nº 12.153/2009, quando se voltou a falar em sistema exatamente para 

assegurar que o procedimento dos juizados fazia parte de ordenamento distinto, que 

reconhecia o processo civil comum, mas se orientava por princípios específicos que 

mereciam prestígio e aplicação imediata. Nesse sentido, a Lei nº 9.099/1995 não deixa de 

ser um instrumento, uma dimensão processual, da diferenciação dos juizados. 

Eis a face técnico-jurídica da disputa pela legitimidade institucional. No campo 

jurídico as pressões hetero e isomórficas sobre os juizados especiais eram traduzidas 

nesse problema de interpretação das leis.  

Conhecida ou não, a proposta de Oberg com base na especialidade da Lei nº 

9.099/1995 pode ter servido para esclarecer as posições divergentes. 

A necessidade da garantia do juízo (depósito ou penhora de bens e valores no valor 

da condenação) foi a primeira questão abordada por Oberg. E podia ser  resolvida pelo 

princípio da especialidade, mesmo no seu menor alcance, pois se em ambas as espécies 

de execução a lei especial previa que o devedor deveria garantir o juízo para impugnar a 

execução por meio dos embargos, os dispositivos do CPC que contrariassem essa regra 

já estavam afastados. 

Outro ponto abordado por Oberg foi o procedimento que veio a ser apelidado de 

“penhora on line”, ou seja, o bloqueio eletrônico, por intermédio do Banco Central do 

Brasil, de numerário em contas do devedor. A penhora ‘on line’ deu grande agilidade e 

eficiência às execuções nos juízos cíveis em geral e nos juizados especiais cíveis em 

particular, pois, nestes, grande parte dos réus – e devedores – eram concessionárias de 

serviços públicos e grandes empresas que, na sua maioria, sempre mantinham contas com 

numerários suficiente para que fossem alcançados pela penhora ‘on line’. Com isso, após 

terem essas contas penhoradas, esses devedores logo pagavam suas dívidas. 

A atuação da COJES foi fundamental para o bom funcionamento da penhora ‘on 

line’, pois coordenou com os principais litigantes (figurantes da Lista “Top 30”) a 

disponibilização das contas-alvo, isto é, de contas especificas para o bloqueio. Isso foi  

bom para os juízes, que podiam indicar logo a conta onde incidiria a penhora, e para os 

devedores, que evitavam que todas as suas contas fossem penhoradas na busca do sistema 

pela garantia. Embora tenha dado certo por algum tempo, parece que em 2007 a medida 

já não era eficiente, pois, na fase da plenária os juízes acabaram aprovando uma sugestão 

para que COJES não mais aceitasse a indicação de contas específicas - Enunciado 

Administrativo nº 1.12 (ENCONTRO DE JUÍZES..., 9, 2007, DVD 4).  
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A partir da exposição de Eduardo Oberg, foram elaboradas propostas de 

enunciados com base nas alterações promovidas pelas leis de reforma da execução, a que 

se juntaram a propostas feitas pelos grupos (a exemplo do que ocorrera nos encontros 

anteriores, as propostas foram divididas entre grupos de juízes previamente formados). 

O Grupo A, presidido por Cleber Ghelfenstein, apresentou a proposta de 

enunciado com base no art. 475-P, parágrafo único160, para confirmar a possibilidade de 

execução da sentença no juizado do local onde houvesse bens sujeitos à expropriação, o 

que acarretaria a remessa dos autos para tal juizado, mas como se tratava de uma simples 

repetição do comando legal, os juízes decidiram não enunciar a matéria. 

O segundo enunciado apresentado pelo Grupo A pretendia que a multa diária 

aplicada em decisão antecipatória da tutela não poderia ser executada antes da sentença. 

As manifestações divergentes foram muitas, todas em torno do argumento de que, não 

havendo a possibilidade de se executar a multa pelo descumprimento da decisão 

antecipatória (ex.: em decisão liminar o juiz determina o religamento do serviço de 

energia elétrica para o consumidor), o devedor se sentiria incentivado a descumpri-la. 

A rigor, as execuções provisórias não combinam com o processo célere e 

concentrado da Lei nº 9.099/95. No entanto, na medida em que a jurisprudência dos 

juizados já havia fixado a possibilidade (pela necessidade) de se proferir decisões 

antecipatórias de tutela, era lógico que essa decisão fosse revestida de toda força possível, 

inclusive da possibilidade de sua execução provisória. Desse modo, um mimetismo 

levaria a outro. 

Mas a proposta também não foi aprovada. 

A terceira proposta do Grupo A foi transformada no Enunciado nº 14.2.1: “A multa 

cominatória pode ser reduzida se excessiva, visto não violar a coisa julgada, além de não 

integrar a condenação, nos termos do art. 461, § 6º e 644, do CPC” (TJERJ, 2007). Já 

era uma prática adotada pelos juízes em geral e que impedia o enriquecimento indevido 

provocado por uma multa que acumulara valor que muitas vezes ultrapassava o do próprio 

 
160 Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

I – os tribunais, nas causas de sua competência originária; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

III – o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de 

sentença estrangeira. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

Parágrafo único. No caso do inciso II do caput deste artigo, o exeqüente poderá optar pelo juízo do local 

onde se encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo do atual domicílio do executado, casos em que a 

remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4


195 
 

interesse pretendido pelo credor (ex.: a parte queria a entrega de uma televisão de 

R$1.000,00 e a multa fixada pelo juiz para seu descumprimento alcançava R$10.000,00). 

O Grupo A ainda aprovou mais uma proposta, desta vez com base nos artigos 475-

L, § 2º, e 739-A, § 5º, do CPC). Por unanimidade, se transformou no Enunciado nº 13.12: 

“sem prejuízo da possibilidade de correção de ofício, ao alegar excessos de execução em 

embargos, caberá o devedor indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar” (TJERJ, 2007). 

O andamento dos trabalhos indicava que os juízes, ao contrário do que acontecera 

no VIII Encontro, já não se recusavam a aplicar em bloco as regras da reforma do CPC. 

A tarefa do IX Encontro, como sugerida com a palestra de Oberg, foi principalmente a de 

selecionar, dentre aquelas normas, as compatíveis com os princípios da Lei nº 9.099/1995. 

Isso talvez já representasse um metamorfismo da legitimidade de efetividade.  

O Grupo B foi representado pelo juiz Eduardo Oberg e começou a apresentação 

sugerindo um enunciado sobre a possibilidade de dispensar a apresentação de documentos 

e atos constitutivos das empresas, mas o receio de não ter nos autos dos processos os 

registros sobre sócios e endereços dessas empresas impediu a aprovação. 

A segunda proposta do Grupo B era uma adaptação dos entendimentos à Lei 

Complementar nº 123, que autorizou expressamente a propositura de ações por empresas 

de pequeno porte nos juizados especiais cíveis. 

Diante do comando da lei, os juízes sequer discutiram o tema e concordaram 

unanimemente com a adequação. No entanto, a alteração promovida era mais um revés 

na política de facilitação do acesso dos cidadãos à Justiça, pois colocava a serviço de 

empresas de pequeno porte a organização que ainda lutava para se estruturar, forçando-a 

a servir a seus interesses meramente econômicos de pessoas jurídicas com fins lucrativos. 

Outra revogação de enunciado foi proposta pelo Grupo B. Tratava-se do 

Enunciado nº 14.10, que fora elaborado por ocasião da crise de energia elétrica e do 

racionamento de energia imposto no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

A quarta proposta levada pelo Grupo B refletia uma das transformações que os 

juizados especiais vinham sofrendo desde sua implantação: a presença cada vez maior de 

advogados assistindo as partes. Com isso, começavam a surgir questões envolvendo 

contradições entre regras que foram criadas para comunicação direta com a parte e a 

necessidade de garantir a celeridade, o que às vezes envolvia a dispensa de intimação 

pessoal. 
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Ao mesmo tempo, a jurisprudência do STJ começava a exigir a intimação pessoal 

da parte nos casos de fixação de obrigação de fazer ou não fazer e os juízes dos juizados 

entendiam que o procedimento da Lei nº 9.099/1995 não comportava a intimação pessoal 

de grandes empresas, sempre mais difícil e demorada.  

Foi nesse sentido que o Juiz Paulo Mello Feijó propôs um enunciado dispensando 

a intimação pessoal da parte que tinha advogado constituído para cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer. 

A proposta foi aprovada e serviu para modificar o Enunciado nº 7.2.1. que 

dispunha no mesmo sentido em caso de sentença. 

Uma quinta proposta do grupo também mereceu aprovação. Foi a proposta que 

resultou no Enunciado nº 12.2.1: “A intimação pessoal da parte para oferecimento de 

embargos só é necessária quando não tiver advogado constituído nos autos” (TJERJ, 

2007). A aprovação não foi unânime por apenas dois votos e seguiu o mesmo fundamento 

da aprovação anterior: o princípio da celeridade (ENCONTRO DE JUÍZES..., 9, 2007). 

No IX Encontro, o Grupo B levou de novo para discussão a aplicação do art. 285-

A do CPC no sistema dos juizados especiais cíveis. Ao apresentar a proposta, Oberg ouviu 

que dois outros grupos também haviam trazido propostas sobre a matéria. 

Diversamente do que se deu no encontro anterior, quando os juízes decidiram não 

enunciar o tema, em agosto de 2007 os juízes que defendiam a aplicação pareciam ser a 

grande maioria. Além da proposta de Oberg, que era no sentido da aplicação, Eduarda 

Monteiro de Castro e Fabio Ribeiro Porto informaram que seus grupos também havia 

debatido o assunto e trazido propostas no mesmo sentido. 

Colocado rapidamente em votação, a proposta apresentada por Oberg foi aprovada 

por grande maioria e transformada no Enunciado nº 14.12 (TJERJ, 2007).  

Interessante notar que a ausência de resistências manifestadas se deu apenas um 

ano depois da acirrada discussão que impedira a aprovação de proposta de enunciado 

idêntica no VIII Encontro. 

Seguindo a rotina sugerida de procurar definir quais os artigos da reforma 

processual se aplicava e quais não se aplicavam, o Grupo B apresentou uma proposta de 

enunciado que não era controvertida: “O art. 475-J não se aplica à execução provisória”, 

transformada por unanimidade no Enunciado nº 13.10.3 (TJERJ, 2007). 

A oitava proposta levada pelo Grupo B envolvia a modificação de enunciado 

aprovado no VIII Encontro, apenas para incluir a menção ao trânsito em julgado do 

acórdão, resultando no Enunciado nº 13.9.1: “Caso o devedor não pague a quantia certa 
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a que foi condenado em 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado da sentença ou 

do acórdão , o valor da condenação será acrescido de multa de 10% (de por cento), 

independentemente da nova intimação” (TJERJ, 2007). Também foi aprovado por 

unanimidade. 

Uma discussão que abordou expressamente a disputa entre a principiologia da lei 

especial e os dispositivos da reforma da execução no código de processo civil foi a das 

propostas que resultaram nos enunciados nºs 13.8 e 13.8.1. Nas palavras de Oberg, a 

solução era o prestígio da lei dos juizados cíveis:  

 

O próximo é apenas colocar em enunciado o que já diz a lei dos juizados, 

diferentemente do que diz hoje as novas leis do CPC e cabe: em qualquer caso 

para oferecimento de embargos à execução haverá necessidade de penhora para 

garantia do juízo. E aí eu aproveitaria para nós votarmos logo os dois, porque 

os dois se completam. Não se aplica o art. 736 no sistema dos juizados cíveis, 

ou seja, tudo tem que ter penhorado e o 736 está afastado, que diz que pode 

ofertar embargos no título extrajudicial sem garantia do juízo. Então esses dois 

enunciados se complementam e adequam ao sistema especial, afastando o 

sistema geral da nova lei (OBERG, 2007). 

 

Alguns juízes sustentaram que as regras do CPC deveriam ter prevalência, pois 

não havia sentido o ordenamento dispensar a garantia do juízo nas causas de maior valor 

(que seguiriam o CPC) e nas causas da Lei nº 9.099/1995 a exigir, o que era contraditório 

com as pressões heteromórficas e colocava os juizados especiais e varas cíveis em um 

mesmo plano. 

As últimas propostas apresentadas pelo Grupo B também transformavam em 

enunciados as disposições da lei cuja compatibilidade com o procedimento dos juizados 

não era discutida (Enunciados nºs 13.10.1, 13.10.2, 13.10.4 e 13.11). 

Algumas propostas do Grupo B foram retiradas pelo próprio Oberg em plenária, 

por serem consideradas desnecessárias pelos juízes diante da inexistência de polêmica. 

Outras eram, na verdade, sugestões de procedimentos a serem adotados pelos 

juízes que acabaram sendo aprovadas como enunciados jurídicos e não como 

recomendações, como era feito nos encontros anteriores. Foi o que ocorreu com os 

Enunciados nºs 11.6.4 (sobre a certidão do cartório quanto ao recolhimento de custas) e 

11.8.3. 

Na discussão do procedimento para exame do direito à gratuidade de Justiça 

(Enunciado nº 11.8.3), transpareceu mais uma vez a defesa do Fundo Especial do Tribunal 

de Justiça quando um dos argumentos para defender a necessidade de verificação 
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cuidadosa das circunstâncias que ensejariam o benefício foi justamente a proteção da 

arrecadação do FETJ. 

Por fim, o Grupo B apresentou enunciados administrativos voltados para a gestão 

do serviço dos juizados, também aprovados por unanimidade:  

 

Enunciado nº 1.14 – o juiz do Juizado Especial Cível não deverá alterar, sem 

prévia anuência da comissão dos Juizados Especiais, os turnos dos juízes 

leigos. 

(...)  

Enunciado nº 1.15 – os juízes leigos devem observar o prazo máximo de 20 

dias para designação da data para leitura de sentença em cartório (TJERJ, 

2007). 

 

O Grupo C, representado pelo juiz Renato Sertã, apresentou uma proposta sobre 

a possibilidade de complementação de custas em mandado de segurança, mas a maioria 

dos juízes a rejeitou porque não se admitia a complementação para o recurso e lhes 

pareceu que não poderiam dispor de forma distinta para esse caso. 

A juíza Eduarda Monteiro de Castro representou o Grupo D para apresentar a 

proposta que resultou no Enunciado nº 12.6.1: em caso de recurso de ambas as partes e 

provido somente o recurso da parte autora para majorar o valor da condenação, os 

honorários devem ser calculados sobre o valor final da condenação. (TJERJ, 2007). 

A outra proposta apresentada pelo Grupo D envolvia mais um argumento em 

defesa do FETJ. Os juízes das turmas recursais entendiam que os réus de um mesmo 

conglomerado de empresas que figuravam como litisconsortes passivos na ação e ao 

recorrerem utilizavam-se de apenas um único recurso para ambos, estariam burlando o 

recolhimento de custas e taxa judiciária. Entendiam que o correto seria a utilização de 

dois recursos. 

Com a intervenção do então Juiz Auxiliar da Corregedoria, Arthur Eduardo 

Magalhães Ferreira, que informou que a proposta contrariaria a sistemática de 

recolhimento adotada pelo Tribunal de Justiça, o plenário rejeitou a proposta para não 

tratar de forma diversa o recolhimento nos juizados especiais. 

O Grupo E, representado por Flavio Citro, preocupado com o descumprimento de 

ordens judiciais, especialmente em caso de decisões de antecipação de tutela, propôs 

enunciar a possibilidade de prisão dos responsáveis por crime de desobediência, mas o 

então juiz Claudio Luiz Braga Dell’Orto e o presidente do TJERJ, desembargador José 

Carlos Murta Ribeiro, experientes juízes criminais e professores de Direito Penal, 
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chamaram a atenção para a possível ilegalidade da ordem de prisão, pelo que a proposta 

foi retirada pelo grupo. 

Finalmente, o juiz Horácio dos Santos Ribeiro Neto, pelo Grupo F, propôs que os 

embargos de declaração manejados com fins meramente protelatórios fossem desde logo 

considerados litigância de má-fé, ensejando a condenação do embargante em custas e 

honorários. A proposição foi aprovada e resultou no Enunciado nº 11.10.1 (TJERJ, 2007). 

A segunda proposta do Grupo F renovou sugestão que fora feita no VIII Encontro 

e retirada por força da intervenção do então presidente do TJERJ, Sérgio Cavalieri Filho. 

Desta vez, reportando que a maioria dos juízes já admitia ações contra a Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE nos juizados especiais, o Grupo F conseguiu a 

aprovação unânime da proposta, que gerou o Enunciado nº 4.1.4. 

O terceiro enunciado aprovado pelo Grupo F foi o Enunciado nº 14.2.3 (“não 

incide multa cominatória nos casos em que o juízo determinar as medidas necessárias ao 

cumprimento da obrigação de fazer. A multa já em curso será suspensa a partir da 

decisão que determinar as providências necessárias na forma do art. 461 parágrafo 5º, 

do CPC”). A proposta destinava-se tão somente a garantir que a execução se fizesse pelo 

meio menos gravoso ao devedor quando houvesse medidas que o juiz poderia tomar para 

garantir a satisfação do credor, como, por exemplo, a retirada do nome de um consumidor 

de um cadastro restritivo de crédito. 

No mesmo sentido, ou seja, para evitar que a execução se tornasse insolúvel, o 

Grupo F propôs a conversão de ofício da obrigação de fazer em perdas e danos. 

Regido pelo princípio da eficácia do processo, o procedimento dos juizados 

especiais cíveis deveria garantir a satisfação do credor, isto é, deveria assegurar que o 

credor obtivesse exatamente aquilo a que tinha direito. Se era uma linha telefônica com o 

mesmo número, por exemplo, não poderia receber uma linha com número diverso. 

No entanto, muitas vezes essa satisfação não era praticável ou razoável, mas os 

credores se aferravam a ela pois estavam amparados por uma multa cominatória aplicada 

contra o descumprimento da obrigação (na hipótese, a obrigação de instalar a linha com 

mesmo número). E muitas vezes preferiam que a multa ficasse correndo para receberam 

mais. 

Embora os juízes já fossem autorizados a reduzir a multa que fosse considerada 

excessiva, por vezes era mais adequado simplesmente converter a obrigação de fazer em 

perdas e danos, isto é, em uma indenização que, uma vez paga, autorizava a extinção do 

processo e a solução definitiva do caso. 
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A proposta foi aprovada sem resistências e gerou o Enunciado nº 14.2.4. 

O Enunciado nº 10.3 também foi aprovado por iniciativa do Grupo F: “A 

reiteração da conduta de rejeição da proposta de acordo ou a recusa em conciliar por 

falta de concordância quanto à incidência de multa cominatória ou de cláusula penal na 

fase de conciliação, registrada em ata, poderá ser levada em conta na entrega da 

prestação jurisdicional” (TJERJ, 2007). 

Como se vê, muitos enunciados eram formulados para tratar de problemas 

específicos dos juízes nas audiências, dando-lhes reforço para adotarem medidas 

contrárias às partes e advogados. 

Mais uma vez foi levado pelos juízes a proposta para autorizar a dispensa da 

audiência de instrução e julgamento. A proposta havia sido aprovada pelo Grupo F por 7 

votos a 6 e, com esse dado em mãos, o desembargador Thiago Ribas Filho sugeriu a todos 

que o enunciado não fosse votado, informando que seria objeto de uniformização de 

jurisprudência nas turmas recursais. Não houve manifestações contrárias a essa medida e 

a votação não foi feita. Essa foi mais uma saída para evitar a enunciação – e aprovação – 

de uma prática claramente contrária à legitimidade de acesso. 

Horácio dos Santos Ribeiro Neto prosseguiu com a apresentação do grupo e 

propôs dois enunciados administrativos. O primeiro deles visava exortar a COJES a 

solicitar ao CNJ a alteração do convênio Bacen Jud para permitir o bloqueio de aplicações 

financeiras dos devedores e não apenas contas-corrente e poupanças (Enunciado nº 1.11). 

O segundo refletia a insatisfação de alguns juízes com a ausência de numerário 

em contas indicadas por grandes empresas para a penhora ‘on line’, sobre o qual já 

falamos. 

Com isso encerrava-se a fase plenária. 

Outro tema de destaque no IX Encontro foi a conciliação. 

Já na abertura do encontro, o presidente do TJERJ, desembargador Murta Ribeiro, 

demonstrara preocupação com o baixo índice de acordos nos principais juizados e nisso 

reproduzia o alerta que despertara as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça. 

Em dezembro de 2006, como vimos, o CNJ promovera o Dia Nacional da 

Conciliação, como uma forma de incentivar a conciliação e divulgar o programa adotado 

pelo CNJ para o seu desenvolvimento. 

O CNJ conseguiu envolver os tribunais em geral nesse esforço e o TJRJ em 

particular e a COJES resolveu indicar juízes para acompanhar os trabalhos da Comissão 

em Brasília (Joaquim Domingos de Almeida Neto e José Guilherme Vasi Werner) e para 
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fazer os cursos de técnicas de conciliação elaborados a pedido do Conselho. O juiz Luiz 

Eduardo de Castro Neves e a juíza Sonia Maria Monteiro estiveram em Vitória, Espírito 

Santo, de 23 a 25 de julho assistindo a um curso de preparação de conciliadores, mas 

entenderam que tal curso seria mais adequado para conciliações em competência de 

família e juizado especial criminal, mas não para os juizados cíveis. 

Foram eles que falaram no IX Encontro logo após os trabalhos de abertura e se 

preocuparam em reportar as realizações do CNJ. Explicaram que a abordagem do curso 

não lhes parecia indicada para os juizados cíveis do Rio de Janeiro por ser destinado a 

conflitos interpessoais. Como a maioria das ações que tramitava nos juizados cíveis do 

Rio de Janeiro envolviam relações de consumo com empresas/fornecedores no pólo 

passivo e cuja dinâmica era bem diversa da relação entre cônjuges ou da relação com 

pequenos infratores, até porque a metodologia era ampara nas espirais de conflito. 

Sonia Monteiro disse que a intenção da apresentação era apenas informar sobre o 

curso do CNJ e levar a mensagem do CNJ quanto à importância da conciliação e a 

necessidade de que os juízes se dedicassem cada vez mais a ela. 

Luiz Eduardo de Castro Neves apresentou uma série de ‘slides’ elaborados por ele 

para adaptar a formação dos conciliadores para um curso especializado da ESAJ e para 

passar aos juízes presentes no encontro os principais conceitos e técnicas do curso do 

CNJ. Os ‘slides’ fazem referência a grandes obras da pintura para abordar as espirais de 

conflito, como obras de Picasso, Goya, Caravaggio, Matisse, Renoir, Monet, Chagall, 

Velázquez, etc. 

Assim, abordou a necessidade de se criar um ‘rapport’, ou seja um ambiente físico 

e clima que permita abrir o diálogo entre as partes envolvidas e permitir que elas falem, 

identifiquem interesses comuns e se escutem, em uma “escuta dinâmica”, ou seja, uma 

escuta compreensiva, para desvendar o que está por detrás da lide e buscar a solução com 

técnicas como a recontextualização, afago etc. (NEVES, 2007). 

Os esforços do CNJ para promover a conciliação foram relativamente bem 

sucedidos em ações cíveis, pois uma das abordagens foi o convencimento de grandes 

empresas e concessionárias litigantes para que participassem de mutirões de conciliação 

e levassem às audiências propostas razoáveis para a solução do conflito. 

O IX Encontro dos Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais Cíveis 

se encerrou às 21h08 com palavras de Thiago Ribas Filho e do presidente Murta Ribeiro. 
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O último grande encontro de juízes de juizados especiais nos moldes inaugurados 

por Thiago Ribas Filho (com reuniões de trabalho de 3 dias em hotéis de regiões 

turísticas) ocorreu no ano seguinte, de 16 a 18 de maio de 2008). 

 

3.6.4. O X Encontro 

 

A abertura do X Encontro de Juízes de Juizados Especiais e Turmas Recursais 

Cíveis mais uma vez contou com a presença da administração do PJERJ, representada 

pelo desembargador José Carlos Schmidt Murta Ribeiro e pelo 3º Vice-Presidente, 

desembargador Celso Guedes Filho. 

No terceiro painel, presidido por Cristina Gaulia, os juízes Sonia Maria Monteiro, 

Renato Lima Charnaux Sertã, Paulo Mello Feijó e Brenno Cruz Mascarenhas 

apresentaram temas considerados sensíveis pela organização do encontro e que, pela 

controvérsia gerada, mereciam ser discutidos pelos presentes, mesmo envolvendo direito 

material. 

Sonia Monteiro falou sobre a alegação de impossibilidade de cumprimento de 

obrigações de fazer em áreas de risco. Monteiro tratou do tema a partir do exemplo de um 

caso da Telemar S/A, em que esta sustentava que a instalação da linha telefônica ficava 

impedida pela impossibilidade de o preposto chegar à residência do consumidor, que 

morava no Complexo do Alemão, em uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas 

e sujeita frequentemente a conflitos entre bandidos e polícia. 

Na sequência, apresentou um resumo das decisões dos juízes das turmas recursais 

e do Tribunal de Justiça em casos como o do exemplo. A jurisprudência era dividida entre 

as decisões que entendiam que a impossibilidade estava justificada – e que não se poderia 

exigir que os prepostos da empresa arriscassem suas vidas tentando instalar as linhas – e 

aquelas que entendiam que a empresa deveria garantir a continuidade da prestação do 

serviço. 

O tema envolvia um problema muito mais profundo, pois, segundo Cristina 

Gaulia, qualquer que fosse a decisão, havia por detrás dela um posicionamento político. 

Uma decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a impossibilidade e eximiu a 

concessionária do cumprimento da obrigação foi classificada por ela como conservadora 

por ensejar a manutenção da “cidade partida”. Citando a obra de Zuenir Ventura (1994), 

ela defendia que decisões como essa faziam com que os serviços concedidos ficassem 

somente no “asfalto” e não chegassem aos “morros”. 
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Uma das soluções propostas por Gaulia envolvia a atuação da Justiça Cidadã, um 

projeto coordenado por ela e que trazia líderes comunitários para assistirem a aulas de 

direito no PJERJ. As aulas eram dadas por desembargadores, juízes, servidores e oficiais 

de justiça. Em um desses encontros, os Oficiais de Justiça teriam conversado com líderes 

comunitários e estes passariam a facilitar o ingresso nas comunidades. O problema é que, 

para muitos, essa facilitação também envolvia uma escolha política com muitas 

consequências imprevisíveis para o Estado.  

Essa discussão pode mostrar como os juízes reagem ao se deparar com problemas 

que não estão localizados exclusivamente no campo judiciário – ou pelo menos não estão 

completamente traduzidos para a sua lógica e linguagem --, mas envolvem interações com 

domínios de outros campos, cuja topografia não conhecem ou cujos limites não desejam 

violar. A incerteza gerada por esses problemas geralmente coloca a organização sob 

pressão de forças ainda não absorvidas pelo campo. 

Brenno Cruz Mascarenhas tratou das ações envolvendo responsabilidade dos 

fornecedores de produtos pela oferta feita ao público, para defender que não poderiam se 

eximir de cumprir o preço ofertado pelos produtos em publicidades veiculadas em jornais 

e televisão, por mais baixo que fosse, alegando erro. 

O tema foi levado ao X Encontro em razão do aumento do número de ações 

envolvendo o pedido de venda do produto pelo preço ofertado. A solução proposta por 

Brenno envolvia a aplicação do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que 

vincula o fornecedor à oferta veiculada, mas a questão não era tão simples, como ele 

mesmo relatou, pois havia casos em que o valor da oferta era tão incongruente com o 

valor do produto, que muitos juízes entendiam que não era razoável crer que o consumidor 

tivesse despertada a expectativa de comprar o produto por aquele preço. 

Em seguida, Renato Sertã apresentou o tema da responsabilidade das empresas de 

transporte em caso de assalto nos ônibus, no qual a jurisprudência se dividia entre as 

decisões que reconheciam e as que não reconheciam a responsabilidade das 

transportadoras. 

Por fim, Paulo Mello Feijó tratou de um tema bem específico do momento em que 

o X Encontro era realizado, que era o da cobrança diferenciada de tarifas de telefonia fixa 

entre moradores de uma mesma cidade por estarem ou não em zonas distintas de 

cobrança. 

O X Encontro também foi desenhado para prever uma reunião plenária de 

discussões de enunciados e como os demais, grupos de juízes ficaram incumbidos de 
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relatar e votar propostas de enunciados apresentadas à organização, mas nessa vez alguns 

temas foram discutidos por todos os grupos. 

O Grupo nº 1, representado por Augusto Alves Moreira Júnior, naquele momento 

titular do XXIV Juizado Especial Cível – Barra da Tijuca, relatou proposta enviada 

anteriormente à organização para dar oportunidade às partes do patrocínio pela 

Defensoria Pública para fins de interposição de recurso, mas foi aprovada apenas como 

recomendação (Recomendação nº 2 – Aviso nº 23/2008 – TJERJ, 2008). 

Em seguida, foi levada à votação pelo desembargador Thiago Ribas Filho o tema 

da cobrança pela expansão da rede de fornecimento de energia elétrica, que fora discutido 

em todos os grupos e por isso já era conhecido por todos os presentes. 

Apesar de ser tema de direito material, mérito das decisões judiciais, os juízes 

entenderam por maioria que “nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor é obrigação das concessionárias de serviço público de eletricidade arcar 

com os custos de extensão de rede” (Enunciado nº 14.13 – TJERJ, 2008). 

Outro tema que foi discutido em todos os grupos foi o da regularidade da 

documentação apresentada por empresas em audiências e embora alguns grupos, como o 

Grupo nº 1 e o Grupo nº 4, representado pelo juiz Fabio Ribeiro Porto, preferissem não 

enunciar a matéria, a maioria entendeu que não haveria necessidade de cópia autenticada 

dos atos constitutivos e demais documentos das partes, resultando no Enunciado nº 8.11 

(TJERJ, 2008). 

O enunciado provocou a discussão sobre o momento da apresentação desses 

documentos. Apresentá-los após encerrada a audiência importaria no reconhecimento de 

que esta foi realizada sem a presença de um representante da parte, o que não se podia 

admitir diante da necessidade de presença pessoal das partes. Daí a aprovação da proposta 

elaborada na plenária, que gerou o enunciado nº 8.12 (TJERJ, 2008). 

O Grupo 1 apresentou o tema 8, de cuja apreciação ficou incumbido. Tratava dos 

efeitos da recuperação judicial nos juizados especiais. 

Um dos principais efeitos da decretação da recuperação judicial (que substituiu o 

velho procedimento da concordata – Lei nº 11.101/2005) era a concentração das ações no 

juízo onde a recuperação era processada. No entanto, os juízes entendiam que as ações 

propostas nos juizados podiam prosseguir pelo menos até a definição da existência ou do 

valor do crédito do autor, isto é, até a sentença na fase de conhecimento. Esse 

entendimento era compatível com o disposto no § 1º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. 
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Uma vez concluída a fase de conhecimento, o crédito, representado em certidão do juízo, 

podia ser habilitado na recuperação judicial, que deveria se encerrar em 180 dias. 

Assim, o Grupo 1 fez aprovar o Enunciado nº 2.13: “na hipótese de Recuperação 

Judicial deferida, prossegue-se na fase de conhecimento do processo até o trânsito em 

julgado da sentença, expedindo-se, após, certidão do crédito, sem prejuízo do curso da 

execução (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005)” (TJERJ, 2008). 

O último tema que o Grupo 1 ficou incumbido de analisar foi o tema 13, que 

envolvia a incidência do art. 475-J sobre o valor da multa cominatória e foi enunciado 

para refletir o entendimento quase unânime dos juízes. Apesar de muitos entenderem que 

não havia sentido em aprovar um enunciado sobre tema em que não havia controvérsia, 

mas a vantagem era que com o enunciado, era mais fácil evitar e rechaçar recursos e 

manifestações protelatórias das partes com o argumento afastado. Resultou no Enunciado 

nº 13.9.5 (TJERJ, 2008). 

O Grupo 2, representado pela juíza Daniela Ferro Affonso, apresentou o tema nº 

9, que procurava fixar entendimento sobre a existência de dano moral em caso de recusa 

de cumprimento de obrigação em área de risco, que fora proposto pela juíza Sonia Maria 

Monteiro em função do tema exposto por ela no segundo painel do encontro. O grupo, 

porém, entendeu que havia muita divergência sobre a hipótese e que as circunstâncias do 

caso concreto eram tantas que não recomendavam a edição de enunciado naquele 

momento. Foi seguido pela unanimidade dos presentes. 

A segunda proposta abordada pelo Grupo nº 2 foi a alteração do enunciado (14.12) 

que dispunha sobre a aplicação do art. 285-A do CPC no procedimento dos juizados. 

Como relatado por Ana Maria Pereira de Oliveira, que presidia os debates juntamente 

com Thiago Ribas Filho, alguns juízes aplicavam o art. 285-A do CPC fora das hipóteses 

autorizadas em lei e por isso foi proposto incluir no enunciado que o art. 285-A somente 

se aplicava em caso de pedidos envolvendo exclusivamente direito material, o que era a 

hipótese autorizada em lei. 

Já vimos que, apesar de ter sido aprovado no IX Encontro com grande facilidade, 

o tema fora objeto de grande debate no VIII Encontro e acabou não sendo aprovado 

naquela ocasião sob o argumento da presidência de que não havia maioria qualificada 

para a aprovação (embora bastasse maioria simples). 

No X Encontro, os juízes acharam por bem não alterar o enunciado e deixar que 

as turmas recursais corrigissem os erros cometidos na aplicação da autorização legal. 



206 
 

Em seguida, o Grupo nº 3, representado por Fabio Costa Soares, expôs o Tema nº 

3, que versava sobre a desconsideração da personalidade jurídica de empresa em 

recuperação judicial e relatou que o grupo entendera não ser o momento de apresentar o 

enunciado à votação. Mesmo assim, iniciou-se breve discussão sobre o tema, mas foi logo 

abortada pela presidência pois, pelas regras dos encontros, uma vez rejeitada a proposta 

no grupo, esta não poderia ser levada a votação pelo plenário. 

O Tema nº 10 também foi levado pelo Grupo nº 3 e envolvia a impossibilidade de 

suspensão do processo em caso de decretação de liquidação extrajudicial da empresa. 

Tendo aprovado o Enunciado nº 2.13, a proposta foi rapidamente aprovada, pois aplicava 

o mesmo entendimento da recuperação judicial para o caso de liquidação extrajudicial. 

O Grupo nº 4 reportou ter discutido e rejeitado proposta que envolvia a expedição 

de ofícios aos cadastros de órgãos de trânsito, polícia e outros antes de extinguir a 

execução por falta de bens (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995). 

Por fim, o Grupo nº 4 apresentou o Tema nº 11, que limitava o valor da causa a 40 

salários mínimos nos casos em que as partes propunham a ação em litisconsórcio (ex.: 

duas pessoas pegaram o mesmo voo, que atrasou; ajuízam ação em conjunto). Sendo uma 

só ação, deveria estar limitada à alçada dos juizados cíveis. 

A proposta repetia a tentativa de se enunciar o tema que fora feita no VIII 

Encontro, mas mais uma vez os juízes concordaram em não aprovar enunciado e deixar a 

cada juiz a decisão sobre limitar ou não o valor da causa. 

O Grupo nº 5, representado pelo juiz Roberto Henrique dos Reis, propôs e aprovou  

enunciado sobre os consectários da multa cominatória. Não sendo parte da condenação, 

mas apenas modo de compelir o devedor a cumprir, a multa não poderia ser base de 

cálculo de juros, correção monetária e honorários de advogado. Era também um 

entendimento adotado pela maioria dos juízes e por isso foi aprovado com relativa 

facilidade: “não incidem honorários, juros e correção monetária sobre o valor de multa 

cominatória” (Enunciado nº 14.2.5 – TJERJ, 2008).  

Uma novidade do X Encontro foi a organização de um grupo de Turma Recursal, 

talvez seguindo o desenho dos encontros do FONAJE, que dividia seus grupos em temas 

(Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais, Turmas Recursais etc.). 

O juiz Renato Sertã foi incumbido de apresentar as propostas de enunciados das 

turmas recursais e a primeira delas envolvia a competência para julgar ações com pedido 

de implantação de ‘stents’, bem como outras próteses e órteses, em face de operadoras de 

planos de saúde, independentemente do valor desses equipamentos. 



207 
 

Colocando de lado a solução técnica (o pedido não era propriamente a implantação 

do ‘stent’, mas, antes disso, o cumprimento do contrato de plano de saúde, cujo valor 

deveria ser calculado com base em 12 prestações ou mensalidades, o que o colocaria na 

alçada da Lei nº 9.099/1995), os juízes discutiram a matéria com olhos voltados para o 

acesso das partes à Justiça. Não que as partes não pudessem acessar o Judiciário caso se 

entendesse que o valor do ‘stent’ superaria a alçada da lei – pois poderiam propor suas 

ações em varas cíveis –, mas isso significaria não terem acesso a um sistema mais rápido 

e simples (e, em geral, mais eficiente). 

Os juízes favoráveis à proposta  procuraram justificar o entendimento sustentando 

que privilegiaria o acesso das partes e que, do contrário, as partes, muitas vezes em risco 

de vida, não teriam acesso à proteção judicial. 

As divergências foram tantas que a votação terminou empatada e por isso a 

proposta não foi enunciada (ENCONTRO DE JUÍZES... X, Plenária. DVD 4). 

Sertã também apresentou uma proposta sobre a penhora ‘on line’, para registrar 

que seria direito do credor exigi-la. Como era procedimento adotado por quase todos os 

juízes, foi aprovada por unanimidade, gerando o Enunciado nº 13.1.8 (TJERJ, 2008). 

O X Encontro foi encerrado após as palavras do presidente da AMAERJ, 

desembargador Roberto Felinto de Oliveira e do 3º Vice-Presidente do TJERJ, 

desembargador Celso Guedes Filho. 

Após o X Encontro, os enunciados jurídicos, os enunciados administrativos e as 

recomendações dos juízes dos juizados especiais cíveis de turmas recursais cíveis ficaram 

consolidados no Aviso nº 23/2008 do TJERJ. O aviso reunia 159 enunciados jurídicos, 2 

recomendações e 63 enunciados administrativos, elaborados no curso dos trabalhos 

realizados desde 1999, em 9 encontros. 

O aviso acomodava os entendimentos dos juízes que participaram dos encontros 

e que atuavam nos juizados especiais cíveis nesses anos e que vigoram até hoje, salvo as 

alterações pontuais, mas relevantes, promovidas oito anos depois, no XI Encontro de 

Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais Cíveis. 

 

3.7. – ACOMODAÇÃO E FORÇAS ISOMÓRFICAS 

 

Após a era dos grandes encontros houve poucas demonstrações de vulto do 

trabalho institucional que tanto colaborara na estruturação dos juizados especiais cíveis, 

o que se reflete na redução dos empreendimentos da comissão dos juizados. 
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A cronologia dos eventos relacionados aos Juizados Especiais Cíveis do Estado 

do Rio de Janeiro (Anexo 1) reflete essa estabilização. A partir de 2009, atos envolvendo 

a instituição de novas práticas e métodos de trabalho, regulamentação de procedimentos 

e esclarecimentos escasseiam. Os atos por nós relacionados a partir desse ano refletem 

apenas o esforço de manutenção do sistema, o ir e vir de nomeações para a COJES e para 

as turmas recursais, as movimentações de juízes leigos e a sintonia fina das pautas de 

audiências. 

Por vezes, era preciso lembrar aos juízes a diferenciação do sistema dos juizados. 

O Aviso nº 258, de 21 de maio de 2009, informava que não há declínio de competência 

de juizado especial cível para vara cível, um entendimento que fora consolidado nos 

primeiros momentos da formação dos juizados. 

Após o X Encontro, realizado em 16 de maio de 2008, o encontro seguinte viria a 

ser realizado apenas oito (8) anos depois, em 20.05.2016, mesmo assim em uma 

configuração muita mais modesta, em apenas um dia (dia da semana), o que impedia a 

dedicação integral dos juízes às discussões ali travadas. 

Um dos fatores que pode ter contribuído para esse hiato foi a cruzada do CNJ 

contra os abusos nos encontros de juízes. Iniciada por conta da repercussão de um evento 

de confraternização de juízes de São Paulo em que foram sorteados brindes como um 

cruzeiro, um carro e hospedagens em ‘resorts’, uma proposta de resolução vedando o 

patrocínio de transporte e hospedagem a magistrados por entidades com fins lucrativos 

foi apresentada pelo então Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão. 

Apesar de certa resistência das associações de juízes, a proposta se transformou 

na Resolução nº 170, de 12 de fevereiro de 2013. Além de ter limitado o patrocínio de 

entidade com fins lucrativos em 30% do custo do evento, a resolução proibiu “a 

participação de magistrados em encontros jurídicos ou culturais, quando promovidos ou 

subvencionados por entidades privadas com fins lucrativos, e com transporte e 

hospedagem subsidiados por essas entidades”, salvo se convidado na condição de 

palestrante, conferencista, presidente de mesa, moderador, debatedor ou organizador. 

Em que pese ter proscrito a realização de encontros de juízes nos moldes 

organizados pelo TJRJ desde 1997, a resolução não os inviabilizou. Tanto que o XI 

Encontro foi realizado em apenas um dia, nas dependências do próprio TJRJ. Se houvesse 

necessidade, ele poderia ter sido realizado dessa forma em anos anteriores. 

Outro fator pode ter sido o desligamento de Thiago Ribas Filho da presidência da 

COJES, além de Ana Maria Pereira de Oliveira, Cristina Tereza Gaulia e Flávio Citro 
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Vieira de Mello. O desembargador Thiago Ribas Filho, com seu histórico associativo, foi 

um dos principais incentivadores dos encontros. Nas administrações de Luiz Zveiter e 

Manoel Alberto Rabelo dos Santos, de fevereiro de 2009 a janeiro de 2013, o 

desembargador Antonio Saldanha Palheiro, depois ministro do STJ, foi escolhido para 

ficar à frente da COJES. 

Saldanha, como é conhecido, tinha vasta experiência na administração do Poder 

Judiciário, tendo atuado como juiz auxiliar da presidência e da corregedoria e, como 

vimos, nos primeiros momentos dos juizados de pequenas causas. No entanto, seu estilo 

era diferente de Ribas Filho e não prezava tanto quanto este as grandes reuniões de juízes. 

Preferia fazer reuniões com os membros da COJES e os integrantes das turmas recursais. 

Essas reuniões substituíam, na prática, os grandes encontros da época de Thiago Ribas 

Filho e também serviam para fixar entendimentos a serem adotados nas turmas recursais, 

o que, porém, era feito informalmente, sem a convocação da turma de uniformização de 

que tratam a Lei federal nº 12.153/2009 e a Lei estadual nº 5.781/2010. 

 

3.7.1. - A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e as Turmas Recursais 

 

A Lei nº 12.153/2009 criou os juizados especiais da fazenda pública, o que era 

uma grande reivindicação dos juízes que atuavam nos juizados especiais e nas varas com 

competência fazendária. 

As varas fazendárias, como seu nome indica, são varas especializadas em julgar 

ações contra a Fazenda Pública, ou seja, estado e municípios nos judiciários estaduais, e 

aquelas nas quais esses entes tenham interesse. Mesmo considerando que em nosso 

ordenamento os entes públicos sempre foram considerados uma super parte, com poderes 

e prerrogativas não igualáveis por partes comuns, grande parte dos casos julgados em 

varas de fazenda pública eram simples ou de pequena complexidade, como acidentes 

envolvendo serviços estatais, problemas em vias públicas, autuações indevidas, direito a 

internação em unidades públicas de saúde etc., logo podendo ser julgadas em um rito 

concentrado como o dos juizados especiais cíveis. 

A promessa de acesso dos cidadãos à Justiça não poderia ser cumprida sem que 

os conflitos envolvendo a Fazenda Pública continuassem sujeitos ao procedimento 

formal, demorado e caro das varas de fazenda. 
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O projeto que resultou na Lei nº 12.153/2009 foi apresentado em 2005 pelo 

senador Antonio Valladares e foi mais um que se justificou no sucesso dos juizados 

especiais cíveis e criminais instituídos pela Lei nº 9.099/95. Na justificada apresentada, o 

senador registrou: 

 

Transcorridos quase dez anos da promulgação da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995), são inegáveis os 

avanços obtidos na seara da justiça por este diploma legal, como a viabilização, 

de forma rápida e gratuita, de obtenção da prestação jurisdicional, facilitando, 

sobremaneira, o exercício da cidadania, pela sociedade em geral, sobretudo 

pela parcela mais carente da população (BRASIL, 2005). 

 

A experiência dos juizados especiais federais também foi de grande valia para 

viabilizar a criação dos juizados fazendários, que sempre enfrentou resistências dos 

governadores e prefeitos. A União já respondia desde 2002 a ações nos juizados federais, 

graças à Lei nº 10.259/2001, em matérias análogas às que seriam levadas aos juizados 

especiais da fazenda pública. 

O projeto contou com a adesão de entidades como a AJUFE – Associação dos 

Juízes Federais e o FONAJE, como dá conta o parecer do então deputado Flávio Dino, 

que figurou como relator na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara 

dos Deputados, onde o projeto ganhou o nº 7.087 (BRASIL, 2006). 

Flávio Dino, que foi juiz federal por cerca de 12 anos antes de se eleger deputado 

pelo Maranhão – e portanto conhecia bem o funcionamento dos juizados federais –, foi 

direto ao ponto ao sustentar que os cidadãos ficavam em situação desigual ao litigar contra 

a União ou os estados e municípios, pois no primeiro caso podem acessar os juizados 

especiais federais e no segundo tem que ir à Justiça comum, com todas as desvantagens 

e custos a ela inerentes. 

Além de agilizar o próprio procedimento das ações contra estados, Distrito Federal 

e municípios, uma enorme vantagem do projeto era permitir pagamentos mais rápidos por 

parte da administração em caso de condenação, pois autorizava – a exemplo da lei federal 

– a dispensa do precatório, valendo-se da figura da RPV – Requisição de Pequeno Valor 

até o limite de 60 salários mínimos. 

Flávio Dino apresentou um substitutivo ao projeto original que foi inspirado na 

Lei nº 10.259/2001 e nas sugestões das referidas entidades. Foi com essas modificações 

que o projeto foi aprovado nas duas casas legislativas. Criou-se um novo órgão para 
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julgamento das causas fazendárias161, com rito célere e concentrado (admitindo apenas 

recurso contra a sentença – ressalvadas as decisões de urgência que ficavam sujeitas a 

recurso de agravo), sem prazo diferenciado para os entes estatais, sem reexame necessário 

e cujas condenações não se executariam pelo regime dos precatórios.  

Ao mencionar um “sistema dos juizados especiais”, a exemplo da lei fluminense, 

a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, levou a marca do FONAJE, cujos membros 

sempre reivindicaram um ‘status’ diferenciado para os juizados especiais cíveis e 

criminais – e agora de fazenda pública – o que ficava reforçado com a declaração expressa 

do legislador de que “o sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal 

é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados 

Especiais da Fazenda Pública” (art. 1º, parágrafo único). 

Como nos juizados especiais cíveis, criminais e federais, os recursos contra suas 

decisões são julgados por uma turma de juízes de primeiro grau, evitando sua remessa 

aos tribunais. 

Não se limitando a instituir as turmas recursais dos juizados da fazenda pública, a 

Lei nº 12.153/2009 estabeleceu regras gerais para todas as turmas recursais, sejam elas 

cíveis, criminais ou de fazenda, assim concretizando a declaração sobre a natureza 

sistêmica dos juizados especiais. 

Nisso atendeu mais uma histórica reivindicação do FONAJE: a formação das 

turmas recursais com juízes que fossem preferencialmente “do Sistema dos Juizados 

Especiais”. 

Não é preciso dizer que essa disposição seguia uma orientação heteromórfica em 

relação aos demais órgãos da Justiça comum. Assegurar que os recursos contra suas 

decisões fossem julgados dentro do próprio “sistema” já representava um fechamento a 

influências e entendimentos alheios à lógica de incentivo à celeridade e à eficiência do 

processo ali conduzido. Restringir a apreciação desses recursos a turmas formadas 

preferencialmente por juízes do próprio campo era um (grande) passo a mais na 

desvinculação dos juizados especiais da Justiça comum. 

O problema é que a Lei nº 12.153/2009 não ficou nisso. O legislador fixou um 

mandato de 2 (dois) anos para os juízes integrantes das turmas recursais e, refletindo uma 

 
161 Ficaram excepcionadas as “ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos”, “as causas sobre 

bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas” e “as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares” (art. 2º, § 1º). 
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demanda que se exteriorizava cada vez mais em decisões dos tribunais superiores, previu 

o pedido de uniformização da jurisprudência. Para o caso de haver divergência entre 

turmas do mesmo estado, determinou que fosse julgado por uma turma de uniformização 

integrada pelos juízes que formam as turmas divergentes. Para o caso de divergência entre 

turmas de estados diferentes ou julgamentos das turmas de uniformização dos estados 

contrários a súmula ou entendimento consolidado do STJ, mandou que este apreciasse o 

pedido. 

A preocupação dos tribunais superiores com a uniformização da jurisprudência 

dos juizados especiais dos estados pode ter sido despertada com a repercussão de decisões 

envolvendo tarifas de assinatura de planos de telefonia e contratos envolvendo grandes 

concessões públicas como fornecimento de água e energia. A solução que fora dada no 

âmbito federal com a previsão de uma turma nacional de uniformização das decisões dos 

juizados especiais federais das diversas regiões do país também pressionava por um 

mecanismo de evitar decisões díspares sobre o mesmo tema dependendo do estado onde 

eram julgadas. 

A Turma Nacional de Uniformização (TNU) dos juizados especiais federais foi a 

saída encontrada pelo legislador para garantir a congruência das decisões das turmas 

regionais162 sem submetê-las ao Superior Tribunal de Justiça, que não queria mais essa 

competência e estava teoricamente proibido de abarca-la, pois a principal via recursal ao 

Superior Tribunal de Justiça (o Recurso Especial) estava interditada por ausência de 

previsão no art. 105, III, da Constituição da República e por sua própria jurisprudência 

(sua Súmula 203 enunciava que "não cabe recurso especial contra decisão proferida por 

órgão de segundo grau dos juizados especiais”). 

Talvez por influência dos integrantes do FONAJE – que de modo geral sempre se 

opuseram a uma turma nacional de uniformização dos juizados estaduais nos moldes da 

Lei nº 10.259/2001 – a Lei nº 12.153/2009 não dispôs sobre ela. Em lugar disso – uma 

emenda que pode ter soado pior que o soneto – previu a remessa direta ao STJ das 

divergências entre estados e das decisões que violassem o entendimento daquele tribunal 

superior. 

A lei, porém, não previu a forma de julgamento dessas divergências pelo STJ e 

por isso iniciou-se um movimento para criação de uma turma de uniformização da 

jurisprudência dos juizados estaduais em nível nacional. 

 
162 Equivalentes às 5 regiões judiciárias da Justiça Federal. 
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Alguns projetos nesse sentido foram apresentados no Senado Federal e na Câmara 

dos Deputados, dentre os quais se destaca o Projeto de Lei nº 16/2007 da Câmara. O tema 

costuma retornar às discussões sobre juizados especiais, mas o projeto não prosseguiu. 

Enquanto isso, a solução foi dada pelo STF. No julgamento dos embargos de 

declaração contra a decisão no Recurso Extraordinário nº 571.572/BA, a ministra Ellen 

Gracie deixou claro que a divergência não poderia ser admitida mesmo na ausência de 

norma regulando a sua solução. Logo, enquanto não definido o modo de resolução das 

divergências oriundas das turmas recursais dos juizados estaduais, o instrumento 

processual cabível para isso seria a Reclamação junto ao STJ. Assim votou a ministra, 

acompanhada do Pleno: 

 

“... enquanto não for criada a turma de uniformização para os juizados 

especiais estaduais, poderemos ter a manutenção de decisões divergentes a 

respeito da interpretação da legislação infraconstitucional federal. Tal situação, 

além de provocar insegurança jurídica, acaba provocando um prestação 
jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz 

para resolvê-la” (EDcl no RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 

14.09.2009).  

 

A Reclamação é a forma de impugnação pela qual uma parte interessada ou o 

Ministério Público podem levar ao STJ uma decisão que tenha violado a competência do 

tribunal ou contrariado suas decisões, sempre que não haja mais recurso cabível, o que 

seria exatamente o caso de decisões de turmas recursais, que não poderiam ser levadas ao 

STJ via Recurso Especial. 

Por conta disso, o STJ incluiu no seu PUIL – Pedido de Uniformização e 

Interpretação de Lei, a previsão de apreciação de tais decisões. 

Abriu-se, com isso, a possibilidade de “recurso” ao STJ contra decisões do sistema 

dos juizados especiais, o que pode tornar mais complexo e demorado um processo que 

foi concebido para ser simples, rápido e barato. Em tese, um processo dos juizados 

especiais cíveis, criminais ou fazendários pode chegar ao Superior Tribunal de Justiça por 

provocação de uma parte interessada, retirando do controle local o período de duração da 

causa e sujeitando-a a manobras protelatórios que a levem a Brasília163. 

Mais importante, a integração do STJ ao processo decisório dos juizados (por mais 

necessária que seja à preservação da segurança jurídica) significa uma grande abertura 

 
163 Na prática, a participação efetiva do STJ foi evitada por meio de uma delegação aos tribunais de segunda 

instância para apreciar a admissibilidade dos recursos. 
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em um sistema que se pretendia formalmente fechado às influências e vícios do 

procedimento comum. 

A participação do STJ no processo dos juizados pode catalisar reações 

institucionais que resultem em pressões isomórficas, contrárias a uma legitimidade de 

celeridade e eficiência para a qual foi idealizado, pois se o direito material não pode ser 

diferente entre órgãos judiciários diversos, o mesmo não se pode dizer das soluções 

procedimentais desenvolvidas nos juizados especiais a partir de seus princípios. A 

uniformização do direito – que é o princípio da atuação do STJ por meio do PUIL – não 

pode significar a substituição dessas soluções pelas práticas dos juízos comuns e pela 

lógica de segurança decisória que os levou a admitir uma profusão de recursos e os 

colocou à mercê de chicanas e desvios processuais. 

Outra previsão da Lei nº 12.153/2009 que, apesar de coincidir com o entendimento 

do FONAJE, pode se tornar mais uma ameaça à integridade do sistema dos juizados 

especiais foi a limitação do mandato dos juízes das turmas recursais a dois anos. 

Em que pese ter assegurado preferência para os juízes do “Sistema dos Juizados 

Especiais” na composição das turmas recursais, o que provavelmente contribui para a 

auto reprodução da cultura da organização, o legislador determinou que a participação 

nas turmas recursais ficasse limitada a dois anos. 

A renovação periódica de um órgão recursal tem certamente suas vantagens. 

Impede a estagnação dos entendimentos, permite a adaptação do direito às cada vez mais 

rápidas transformações sociais e dá a um número maior de juízes uma perspectiva mais 

abrangente das questões jurídicas que a de seus juízos locais, sem falar que ajuda a reduzir 

os efeitos de escolhas personalistas.  

Talvez seja esta última a principal razão para os juízes do FONAJE apoiarem tal 

solução, pois os juizados de alguns estados ficavam sujeitos a escolhas arbitrárias dos 

juízes que comporiam as turmas recursais, por parte de suas lideranças. 

O receio é de que a limitação dos mandatos sirva para enfraquecer os efeitos 

positivos (em termos de auto reprodução) da reserva das vagas da turma aos juízes de 

juizados, pois o pequeno número de cargos de juízes de juizados especiais em relação à 

quantidade de cargos de juízes de outras competências pode fazer com que o número de 

juízes dos juizados não seja suficiente para preencher ou pelo menos renovar a 

composição das turmas recursais a cada dois anos. 

Nesse sentido, para os estados cujos juizados sofriam com indicações arbitrárias 

de juízes de outras competências para as turmas recursais, a medida pode resultar em 
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forma de legitimação dessas nomeações em caso de não haver número suficiente de juízes 

para preencher as vagas das turmas recursais. 

No caso dos juizados do estado do Rio de Janeiro, até a edição da Lei nº 

12.153/2009, os juízes das turmas recursais sempre foram designados pelo presidente do 

Tribunal de Justiça após escolhidos arbitrariamente pela COJES. 

Com a nova regra, a definição dos juízes passou a ser feita em sessão do Conselho 

da Magistratura, a quem já cabia a atribuição de regular as turmas recursais. O que era 

um processo que envolvia apenas a comissão dos juizados e o presidente do TJERJ, 

transformou-se em um processo de seleção como as disputas por vagas de promoção e 

remoção, segundo critérios de antiguidade e merecimento. A escolha com base nesses 

critérios foi mais um mandamento da Lei nº 12.159/2009, reproduzido na lei estadual nº 

5.701, de 1º de julho de 2010, que criou, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, os 

juizados especiais fazendários. 

A Lei nº 12.153/2009 fizera referência a leis estaduais apenas para fins de fixação 

do valor máximo da RPV – Requisição de Pequeno Valor, condenações pecuniárias que 

poderiam dispensar pagamento por meio de precatórios. Fora isso, a lei federal mandara 

os estados instalarem os juizados de fazenda pública. 

Antes que pudesse haver questionamento sobre a constitucionalidade dessa imposição, o 

estado do Rio de Janeiro editou lei criando os juizados especiais de fazenda pública e 

aproveitou para regular todo o sistema estadual dos juizados especiais, substituindo a Lei 

nº 4.578/2005. 

A lei estadual dispôs até mesmo sobre a comissão dos juizados especiais, à qual 

atribuiu a coordenação do sistema estadual dos juizados, fixando sua composição mínima 

e um mandato de dois anos. Chegou a prever ainda que o desembargador presidente teria 

a sua distribuição (distribuição de processo como relator no tribunal) reduzida pela 

metade.  

A suspensão da distribuição de processos judiciais era comum para os cargos da 

Administração do TJERJ, que precisavam se dedicar exclusivamente à atividade 

administrativa durante o mandato. A previsão da Lei nº 5.701/2010 era uma forma de 

compensar o desembargador presidente da COJES pelo aumento do trabalho que teria ao 

assumir a função administrativa, para a qual não fora prevista dedicação integral. 

Essa compensação pode contribuir para abertura do sistema a presidentes que não 

tenham afinidade com a lógica dos juizados especiais, especialmente por ser o presidente 

da COJES, pelo regimento, o presidente da turma estadual de uniformização. 
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Uma novidade trazida pela Lei nº 12.153/2009 foi a presença de um 

desembargador na presidência da turma de uniformização nos estados. Nisso também 

espelhou a Lei nº 10.159/2001 que colocou na presidência da Turma Nacional de 

Uniformização o Coordenador do Conselho da Justiça Federal, que é um ministro do STJ. 

No caso do Rio de Janeiro, a Lei nº 5.701/2010 vinculou a presidência da turma 

de uniformização à presidência da COJES, o que prevenia possíveis influências externas 

ao sistema dos juizados especiais ao evitar que um elemento estranho à lógica dos 

juizados especiais fosse introduzido no sistema. No entanto, essa prevenção pode ter sido 

anulada ou pelo menos mitigada com a regra de redução da distribuição, que pode atrair 

para a presidência da COJES desembargadores que, não tendo qualquer relação prévia 

com o sistema dos juizados, desejem a vaga para receber uma distribuição menor de 

processos. 

Como é o presidente do Tribunal de Justiça que indica e nomeia o presidente da 

COJES e considerando que o primeiro é eleito pelos desembargadores, não se pode 

descartar a hipótese de que um bom apoio pode ser trocado por uma nomeação para a 

presidência da comissão. 

 Com a Lei nº 5.701/2010, as turmas recursais passaram a ser dez (10). Cinco (5) 

cíveis, três (3) de fazenda pública e duas (2) criminais, todas com composição mínima de 

três juízes com mandatos de dois anos, vedada a recondução, salvo não havendo outros 

interessados. 

Os detalhes foram fixados pela Resolução nº 6 do Conselho da Magistratura, de 

11 de novembro de 2010 que, a par de reproduzir os dispositivos da lei estadual, resolveu 

regular alguns aspectos não previstos na lei estadual, como o início da maioria dos 

mandatos em fevereiro (parte dos juízes teria mandato iniciado em agosto do mesmo ano 

para manter alguma continuidade nas turmas), a dedicação exclusiva dos juízes das 

turmas recursais cíveis, a presença de um juiz de entrância comum em cada turma, as 

hipóteses de recondução, a suplência e um processo de cassação de mandato que seria 

apreciado pelo Conselho da Magistratura por provocação do Presidente do Tribunal, pelo 

Corregedor-Geral da Justiça, pelo Presidente da COJES ou pelo Juiz Coordenador das 

Turmas Recursais em caso de retardamento reiterado e injustificado no julgamento de 

processos. 

Por conta dessas disposições, a partir da composição inaugurada em fevereiro de 

2011, os juízes das turmas recursais passaram a ser escolhidos dentre candidatos de todo 
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o estado, mediante critérios de antiguidade e merecimento, para este contando a atuação 

no sistema dos juizados especiais. 

O Edital nº 1 do Conselho da Magistratura, de 25 de novembro de 2010, abriu 64 

(sessenta e quatro) vagas relacionadas às turmas recursais, sendo 40 (quarenta) para as 

turmas recursais cíveis, 20 (vinte) de membros efetivos e 20 (vinte) de suplentes. 

Dos juízes escolhidos como efetivos para as turmas recursais cíveis, que 

iniciariam suas atividades em 2011, 70% eram titulares de juizados especiais cíveis, 

proporção que foi de 65%, 60%, 20% e 64% para as composições iniciadas em 2013, 

2015, 2017 e 2019 respectivamente (ANEXO 10). 

Importante destacar que a partir de 2014 (o que se tornou efetivo a partir da 

composição inaugurada em fevereiro de 2015), a composição das turmas recursais cíveis 

foi aumentada para 5 (cinco) juízes por turma, com 5 (cinco) suplentes, o que resultou na 

abertura de 25 vagas para essas turmas no Edital CM nº 1, de 11 de dezembro de 2014 e 

nos editais dos anos posteriores. 

Segundo a produtividade dos juízes de 1ª instância de 2009, da qual se extrai a 

origem dos juízes integrantes das turmas recursais, a  proporção de juízes integrantes do 

sistema dos juizados que funcionaram nas turmas recursais naquele ano, ou seja, antes 

das alterações provocadas pela Lei nº 10.153/2009, era de 13/23, ou 57%. 

Nesse ponto, com exceção da composição iniciada em 2017, que só tinha 20% de 

juízes de juizados especiais cíveis, não houve grande alteração da origem dos juízes das 

turmas recursais. No entanto, a possibilidade de que as turmas pudessem ser constituídas 

em sua grande parte por juízes alheios à lógica dos juizados especiais cíveis revelava mais 

uma fissura por onde forças isomórfica podiam se insinuar. 

Nos editais de 2014 e 2016 concorreram para as vagas nas turmas recursais cíveis 

89 e 85 juízes, respectivamente. 

Esse número aumentou significativamente nas inscrições para o Edital CM nº 1, 

de 23 de novembro de 2018, alcançando 126 juízes. 

Provavelmente esse aumento resultou da flexibilização da regra sobre dedicação 

exclusiva. 

A Lei nº 5.701/2010 não previu dedicação exclusiva nas turmas recursais, mas a 

Resolução nº 6/2010 do Conselho da Magistratura vedou a acumulação de funções por 

juízes integrantes das turmas recursais cíveis. 

Até a gestão de Joaquim Domingos de Almeida Neto na presidência da COJES, 

os seus presidentes – e o Presidente do TJERJ, a quem cabia a designação e a autorização 
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para acumulação – procuraram fazer valer a regra da dedicação exclusiva nas turmas 

recursais cíveis, observada desde a unificação das turmas recursais. 

Nos preparativos do Edital CM 1/2018, porém, a Administração do PJERJ abriu a 

possibilidade de que os juízes das turmas recursais cíveis acumulassem outras funções, o 

que pode ter despertado o interesse de muitos juízes que antes não consideravam a 

possibilidade de integrarem as turmas recursais. Tudo isso porque a acumulação 

significava aumento da remuneração. 

Na presidência de Luiz Zveiter (de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2011), foi 

editada a Lei nº 5.535/2009, que assegurou aos juízes de direito e desembargadores do 

PJERJ vantagens pecuniárias para determinados fatos funcionais. Daí a lei passar a ser 

conhecida por “lei dos fatos funcionais”. 

Uma dessas vantagens era um adicional de 30% (trinta por cento) dos vencimentos 

em caso de acumulação de funções. Assim, se um juiz titular de uma vara cível precisava 

cobrir temporariamente a vaga aberta em uma outra vara cível, ele recebia o adicional 

proporcionalmente ao tempo em que ficasse acumulando as funções. 

Assim, em 2018 126 juízes se inscreveram para as vagas nas turmas recursais 

cíveis, um aumento de 45% em relação à média dos editais de 2014 e 2016. 

O Edital CM 1/2018 previu que “atuação dos magistrados efetivos nas Turmas 

Recursais dar-se-á com prejuízo da jurisdição em seu órgão de origem, salvo motivada 

decisão em contrário da Presidência do Tribunal, a requerimento do magistrado” 

(TJERJ, Conselho da Magistratura, Edital nº 01/2018. Disponível em 

http://www4.tjrj.jus.br/ATOSOFIC2/index.html. Acesso em 20.12.2019). 

De todos os 25 juízes efetivos das turmas recursais cíveis, 19 acumulam seus 

órgãos de origem, ou 76% (TJERJ. Portaria M/423, de 01.04.2020), o que pode ser 

prejudicial ao trabalho da turma, que já não conta com uma atuação exclusiva de seus 

membros e, no caso dos juízes não oriundos dos juizados, quem sabe, mais um fator de 

dispensa  

As opiniões dos juízes entrevistados no PHOPJ divergem quanto às consequências 

dessa configuração. 

Ana Maria Pereira de Oliveira conta que: 

 

naquele tempo tinha uma tônica que talvez hoje deva ser resgatada que era o 

seguinte: os juízes de turmas recursais no início não eram juízes de juizado. 
Então se você deixasse a cargo da turma recursal ser o órgão que iria propor os 

entendimentos de uniformização, você não teria a visão do juizado. Então 

naquela época era muito importante integrar, tanto que depois, se mudou 

http://www4.tjrj.jus.br/ATOSOFIC2/index.html
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completamente a visão disso, porque no início, a visão que se tinha era que não 

pode ser juizado de juizado, vem pra cá viciado com aquele negócio de 

informalidade, de economia, e depois na verdade se revelou um grande absurdo 

porque se você não tem a vivência do juizado você vai ter um formalismo 

desnecessário inaplicável. Então nessa época não havia, tanto que os encontros 

reuniam os juízes de juizados e os juízes das turmas recursais. Os juízes da 

turma eram juízes do sistema igual ao juiz que está lá no juizado, então isso 

também se perdeu infelizmente um pouco com o tempo. 
Também a partir da sugestão da comissão dos juizados as primeiras turmas se 

formaram assim, E basicamente de juízes de juizado. Aí mudou completamente 

a cultura. Era exatamente trazer juiz de juizado. Houve um tempo em que eu 

era juíza de turma recursal e eu era a única que não era juíza de juizado. A 

turma só foi integrada por juízes que não eram de juizado esporadicamente, 

para mutirões etc. Aí se buscavam juízes auxiliares de corregedoria, 

presidência, quando era necessário, mas isso também teve um outro fator 

importantíssimo que foi também diminuir as divergências da jurisprudência 

(...).  

Eu reconheço que a modificação a cada dois anos é um complicador e você 

também modifica jurisprudência a cada dois anos. Antes, na época em que eu 
fui da turma recursal, não havia uma disciplina em relação a isso, tanto que 

fiquei 8 anos na turma recursal. Agora, era importante reconhecer porque na 

época a gente discutia o seguinte: “- Hoje eu sei que o critério está sendo esse, 

mas é um critério que não estava escrito em lugar nenhum. Então como garantir 

o critério? Por isso se criou o regimento de turma, com critérios para a escolha, 

que foi excelente ideia. A minha grande preocupação em ter um cargo de turma 

recursal é aquilo que sempre se discutiu em relação à turma recursal. Você criar 

um alçadinha, você criar um outro tribunal e na hora que você coloca uma 

pessoa com cargo, você tira a oportunidade que eu acho que é fantástica para 

o magistrado de passar pela turma recursal, porque o julgamento colegiado – 

eu sei que hoje também tem características diferentes por causa do volume –, 
mas o julgamento colegiado é completamente diferente. Acho que essa 

convivência com o sistema é útil para o magistrado em qualquer situação 

(OLIVEIRA, 2018). 

 

 

Cristina Gaulia vê a mudança pelo lado positivo, esperando que o mimetismo se 

dê a partir da informalidade do juizado e não da formalidade das varas cíveis e de outras 

competências: 

 
CTG: Alguém que na verdade só atuou em vara cível, vai haver uma 

desconformidade total. Então, num primeiro momento, eu acho que a comissão 

tentou realmente compor, não sem misturar a Turma Recursal, porque você na 

verdade conquista pessoas para lutar ao teu lado uma implementação de um 

novo sistema. Também para essa finalidade, não é bom que você só traga os 

que já estão na verdade conscientes do seu papel. É interessante que você traga 

gente de fora do sistema, para que eles possam ser, vamos dizer, ambientados 
naquela nova forma. Ou até trazer, vamos dizer assim, conselhos pertinentes... 

sugestões pertinentes, entendeu? Eu sou absolutamente contrária a que você 

mantenha os grupos muito fechados. Eu acho que abrir os grupos e permitir o 

ingresso de quem quer que seja, que queira participar, é excelente. E como 

tudo, você de uma solução como essa, tem ônus e bônus. 

Entrevistador: Claro. E havia então, uma preocupação em colocar no sistema 

dos juizados, pessoas que não impusessem resistência a essa construção. 

CTG: Não, não era questão de impor resistência. Era questão... eu achava que 

o sistema deveria ser: aqueles que entrassem em primeiro grau, estariam 

naturalmente sendo treinados num sistema novo, e depois de algum tempo, 

passariam a julgar como julgadores de segundo grau... integrando um mesmo 
sistema. Mas enfim, essa perfeição era uma ideia que foi muito minha e que 

acabou não se tornando uma realidade, que as Turmas Recursais foram abertas 

a outros componentes que quiseram concorrer... e acabei eu mesma me 
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convencendo, de que esse ingresso foi um ingresso positivo, e que muitas das 

pessoas com as quais eu tinha certa desconfiança, “ah, não vai ser um bom juiz 

de turma recursal, duvido que seja uma boa juíza de turma recursal”. As 

pessoas acabaram me surpreendendo, porque efetivamente as coisas que 

começam a aparecer, são coisas muito interessantes, e acaba se percebendo que 

é muito melhor você informalizar a vara cível, do que na verdade... você 

formalizar o sistema do juizado (GAULIA, 2018). 

 

Flavio Citro Vieira de Mello, por sua vez, se preocupa exatamente com essa 

abertura, que seria uma ameaça à integridade do sistema. Mais uma vez entendemos que 

apesar da extensão, é importante transcrever o trecho da sua entrevista em que ele trata 

das preocupações dos juízes de juizados especiais do Rio de Janeiro com a formatação 

das turmas recursais: 
 

 

FCVM: É uma questão fundamental. Não só a comissão fazia esse papel de 

planejar, gerir e orbitando nas várias administrações diferentes, como ela 

sempre teve esse papel de defesa do sistema. Sempre foi ideia da comissão dos 
juizados especiais de que a formação do juiz do juizado, do juiz especializado, 

ela ia no sentido de você aglutinar a experiência para ele, já que o tribunal 

investia na estrutura e depois colocava ele na turma recursal para rever as 

decisões dos outros juízes. Então sempre teve um papel muito importante na 

escolha dos juízes que iriam pra turma. Então eu não posso deixar de dizer que 

infelizmente hoje a qualidade dos juízes da turma recursal é muito, muito 

inferior à qualidade dos juízes da turma recursal que nós tínhamos quando eram 

escolhidos pela comissão, porque eram escolhidos os mais experientes. Os que 

tinham mais produtividade apurada no sistema. Os que não tinham processos 

atrasados. Quem tinha processo atrasado não podia participar da turma 

recursal. E eu como coordenador da turma recursal tive colegas na turma 
recursal com 2000 processos atrasados. Mas não eram do sistema, não tinham 

essa experiência. Uma coisa que se vai ter que discutir no futuro, eu não tinha 

falado nisso, é a forma de acesso à turma recursal. Nós utilizamos aqui um 

sistema que foi copiado de uma lei da Justiça Federal que cria mandato para a 

turma recursal, Essa lei já foi revogada Turma Recursal da Federal não é mais 

o acesso do juiz da turma recursal da Federal não é mais feito assim e a agente 

continua usando esse sistema que já foi abolido.  

Entrevistador: Mas essa não foi uma demanda de outros estados...? 

FCVM: Em outros estados é mais por forças realizadas. O que se dizia em 

outros estados a partir da experiência que a gente tem com o FONAJE que 

reúne juízes de todos os estados? Pela voz dos juízes dos juizados, eles queriam 

ter acesso a turma recursal, mas como eram turmas muito pequenas e um 
número muito grande de juízes da turma recursal (juizados?), nesses casos, eles 

defendiam a necessidade de haver rodízio. Mas eu acho que a gente tem que 

pensar menos na carreira do juiz e mais na eficiência de julgamento da turma. 

Eu escrevi sobre isso porque eu estava muito preocupado com essas mudanças 

na composição da turma várias vezes em um mesmo mandato. Porque ainda 

tem a história dos seis meses ... ele muda duas vezes em dois anos. Qual o 

resultado disso? O que que a gente tem acompanhado em termos de turma 

recursal? Não só se manteve o sistema de mandato, com rodízio, como não se 

tem exigido do juiz que se candidata à turma recursal que tenha efetivamente 

experiência no juizado especial. Esses dois elementos têm criado fragilidade 

nos julgamentos da turma. Reclamação das duas partes. Dos autores e das 
empresas. É uma instabilidade na jurisprudência da turma (...). 

Necessariamente a cada dois anos, muda tudo. Dentro dos dois anos, 6 meses 

muda de novo. (...) É um fator de falta de legitimidade do sistema. Qual a ideia 

do juizado? Como a decisão da turma em termos de matéria de fato é de última 

instância, é de última instância, dali só recurso extraordinário. As decisões da 

turma se transformam em dogmas. (...) A turma do fulano decidiu isso, a turma 

do Flavio Citro resolve isso (...) as empresas faziam reuniões com a gente da 
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turma pra dizer – olha aconteceu uma situação dessa e tal e tal. Quer dizer, na 

verdade, se a gente levar a ferro e fogo, a gente antes do Supremo já estava 

fazendo aquelas reuniões com a sociedade para saber (audiência pública) para 

se aprimorar na questão que ia ser decidida. Porque que até isso a comissão 

dos juizados muito antes de isso tudo ensinou. Olha, não tem nada de mais, 

não estamos comprometendo a isenção do juiz da turma, receber a empresa 

para dizer que aconteceu, qual foi a besteira que eles fizeram dessa vez. Coloca 

os fatos. (...). Então acho que o acesso do juiz de juizado à turma recursal é 
uma coisa fundamental, porque você tem estabilidade. E o próprio Código de 

Processo Civil hoje demanda a estabilização da jurisprudência e a agente 

mudando a cada seis meses e a cada ano e meio e muda seis meses e muda ano 

e meio, a gente está criando instabilidade. Não tem mais aquela ideia de que 

vou mudar o procedimento da empresa porque a turma decidiu. A turma 

decidiu isso, mas daqui a seis meses decide diferente, daqui a um ano e meio 

decide diferente. Em outros estados, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles 

avançaram no caminho natural que seria do sistema de juizados, fazendo com 

que: “-  vamos criar cargo na turma e o juiz que faze a carreira no sistema tem 

prioridade a ter um caro na turma A mas ai você não está criando um alçadinha? 

Sei, mas a ideia é de que você vai ter um juiz revendo o julgamento de outro 
juiz. Mesmo que seja também de primeiro grau não exige necessariamente um 

juiz que tenha mais experiência que o outro? Eu acho que é um passo, a 

sociedade demandaria isso: “- quero que a minha decisão seja revista por um 

juiz mais experiente do que o que decidiu não ao contrário como vem 

acontecendo”. Você pega um juiz que tem 30 anos de careira e a decisão dele 

é revista por alguém que não é nem titular ...juiz do interior. Mesmo que a 

pessoa não tenha nenhum carreirismo, nada. Não faz sentido... Você gera 

instabilidade. Em termos de visão do julgamento do juiz de juizado o que a 

gente conseguia pela comissão dos juizados. A comissão acompanhava as 

estatísticas dos juizados. Acompanhava o desempenho dos juizados especiais 

e ela então no momento de acesso do juiz à turma recursal, ela tinha uma 
opinião ela dizia, no momento da candidatura dos juízes à turma recursal ela 

dizia: “-- esse juiz tem vocação e talento para ir para turma e esse não tem, por 

isso e por isso”. E a opinião da comissão era levada muito em consideração na 

votação (...). 

E como os casos são repetidos, por que infelizmente as turmas passaram a 

julgar de maneira diferente entre elas e os juízes dentro das turmas julgando 

diferente entre eles, entre eles. E isso gera instabilidade. Ninguém cofia nu 

sistema que tenha tanta instabilidade. 

Uma das coisas que a gente vai ter que rever em pouco tempo é essa forma de 

acesso do juiz à turmas recursal Se agente não pode voltar a um 

amadurecimento democrático das carreiras jurídicas (...). Se a gente não pode 

voltar ao sistema que a comissão dos juizados indicava juiz da turma... e eu 
entendo, compreendo isso, a posição nova de acesso à turma tem que ser objeto 

de uma análise de antiguidade, merecimento... eu compreendo isso em um 

sistema democrático. E a escolha do Órgão Especial ou do Conselho da 

Magistratura, o que o tribunal decidir. Mas da maneira que está, está gerando 

instabilidade. Essa mudança de 2 anos com mudança em seis meses e ano e 

meio está gerando uma instabilidade (MELLO, 2018). 

 

Antônio Francisco Ligiero, que serviu na COJES nas gestões de Thiago Ribas 

Filho, Antônio Saldanha Palheiro e Joaquim Domingos de Almeida Neto, foi bem mais 

contundente e tratou das consequências da atratividade das turmas recursais com a nova 

regra de acumulação: 

 

Entrevistador: E os juízes [das outras competências] sempre quiseram 

concorrer para a turma recursal? 
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AFL: Não, não. Os juízes passaram a querer concorrer pra turma recursal 

depois que começou a ser possível a acumulação dos juízes que estavam na 

turma. E isso foi realmente uma coisa muito ruim pra nós, entendeu? Porque? 

Porque os juízes que estavam na turma recursal, eles não podiam cumular. Até 

o desembargador Saldanha, o ministro Saldanha (...) ele até tentou uma coisa 

que eu achei muito interessante, pra poder evitar esse problema o Saldanha 

criou aquele grupo de mutirão COJES [para sentenciar processos atrasados dos 

juizados fazendários] que inicialmente só podia participar do mutirão COJES 
que era juiz da Turma recursal. Quer dizer, na verdade, foi bom nesse sentido, 

que permitiu que os juízes a turma recursal pudessem ter sua acumulação. Hoje 

o que está acontecendo, infelizmente hoje... há uma disputa muito grande pra 

ir para a turma não porque sejam pessoas vocacionadas, mas porque hoje você 

tem a possibilidade de cumular (...) Significa hoje em termos... vou arredondar 

um pouquinho pra cima a praticamente dez mil e quinhentos reais a mais no 

seu salário, que é realmente um valor significativo, mas eu acho que por outro 

lado isso não foi bom. Isso na minha avaliação. Porque pessoas que não eram 

do sistema que não eram vocacionadas passaram a querer ir pro sistema e isso 

é fácil de ver isso (...) se o senhor pegar a gestão da desembargadora Ana Maria, 

quando nós fizemos a eleição para turma nós não conseguimos preencher (não 
podia acumular) não conseguimos preencher todas as vagas das turmas 

recursais. Eram 25, nós não conseguimos. Nós tivemos que usar os excedentes, 

os suplentes. Então, veja bem, não teve pessoas pra ir pra turma. Quando na 

próxima gestão os juízes puderam passar a acumular, o senhor deve saber, 

houve até briga. Nós já tivemos três ou quatro procedimentos de controle 

administrativo no CNJ questionando porque o juiz A foi e porque que o juiz B 

não foi, o que também é péssimo, por que gera, o senhor entende, no seio do 

tribunal uma disputa que não deveria existir (LIGIERO, 2019). 

 

Em mais um exemplo de que o processo de estruturação não segue um destino 

inevitável, mas que está sempre sujeito a pressões que podem interrompê-lo, suspendê-lo 

ou até mesmo revertê-lo, a  Lei nº 12.137, de 21 de dezembro de 2009, alterou o § 4o do 

art. 9o da Lei no 9.099/95 para autorizar que o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de 

firma individual, pudesse ser representado por preposto sem vínculo empregatício. 

Como vimos, a presença pessoal das partes nas audiências dos juizados especiais 

cíveis era um diferencial em relação aos juízos comuns, que admitem sempre a 

representação, isto é, que pessoas e empresas possam mandar advogados e outros 

representantes em seu lugar. 

O sistema dos juizados cíveis, sempre atento à importância da conciliação, exigia 

que as partes estivessem presente frente a frente para poderem tentar resolver o litígio por 

si mesmas, por um acordo perante o conciliador ou o juiz. 

Isso significava que, sendo a parte uma pessoa jurídica, essa condição presencial 

deveria ser cumprida mediante o comparecimento de um sócio ou funcionário da empresa, 

uma pessoa que, via de regra, pudesse decidir por ela. 

Como registramos, esse foi o entendimento que os juízes dos juizados fixaram no 

Enunciado nº IV do I Encontro dos Magistrados dos Juizados Especiais, ocorrido em 17 

e 18 de outubro de 1997, que posteriormente foi modificado no V Encontro dos Juízes de 
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Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais Cíveis, realizado de 15 a 17 de julho de 

2005.  

A nova redação do § 4º do art. 9º da Lei nº 9.099/95 confirmou esse entendimento, 

que já contribuía para a aproximação dos juizados especiais com o que se praticava nas 

varas comuns. 

A favor da alteração do enunciado – e da modificação posteriormente feita pela 

Lei nº 12.137/2009 – estava o interesse de facilitar a organização dos grandes réus (os 

maiores litigantes) para comparecimento nas diversas audiências realizadas diariamente 

nos juizados especiais cíveis de todo o estado e até do país (no caso das empresas que 

atuavam em outros estados). 

Segundo o advogado Paulo Maximilian Wilhelm Schonblum, a média de 

audiências do escritório em que atuava na defesa do banco responsável pelo cartão 

Megabônus era de 400 ações por dia (SCHONBLUM, 2020). Isso envolvia um exército 

de advogados audiencistas e prepostos. 

Para o processo dos juizados especiais, porém, não havia qualquer vantagem 

nisso. Além de facilitar a conciliação – normalmente o preposto que não é empregado tem 

menos chance de dominar os fatos subjacentes ao litígio e assim compreender as 

vantagens do acordo para a empresa –, a presença de um preposto com vínculo 

empregatício serviria para aumentar os custos das empresas para comparecer em juiz e 

com isso incentivaria as soluções pré-processuais. 

De outro lado, a flexibilização da representação das pessoas jurídicas, contribuiu 

para um fenômeno que tomou conta dos juizados cíveis dos grandes centros e que 

propomos chamar de “terceirização” dos juizados. 

O primeiro passo para a terceirização dos juizados especiais cíveis foi dado com 

a introdução dos juízes leigos. 

A partir da Lei nº 4.578/2005, os juízes leigos passaram a atuar cada vez mais nos 

grandes juizados do estado do Rio de Janeiro. 

O número de vagas de juízes leigos em todo o estado foi definido pela Resolução 

OE nº 8/2005 e não poderia ultrapassar a quantidade de 200. Não foi preciso criar os 

cargos por lei pois a remuneração dos leigos foi vinculada ao fundo especial da Escola da 

Magistratura, de modo que esse número ficou dependente da capacidade do fundo. 

A primeira seleção de juízes leigos foi feita pelo Edital nº SN1/2005, da EMERJ, 

que limitou o efetivo inicial a 50 juízes leigos. 
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No entanto esse limite inicial seria logo superado com a expansão dos juízes leigos 

para todos os juizados da comarca da Capital e dos grandes centros, especialmente da 

baixada e norte fluminense. 

Além do aumento do número de juízes leigos dos 50 iniciais para o limite de 200, 

a COJES autorizou ao longo dos anos a realização da um número maior de audiências 

pelos juízes leigos o que ia ao encontro de seus interesses (sua remuneração tinha relação 

direta com o número de audiências realizadas) e da Administração dos juizados, que com 

isso assegurava o principal instrumento para acompanhar o aumento da demanda nos 

juizados especiais cíveis. 

Em certo ponto, a Administração detectou a necessidade de conter um acúmulo de 

audiências pelos juízes leigos, provavelmente por prejudicarem a qualidade dos projetos 

de sentença elaborados pelos leigos. Em determinados casos, ansiosos por realizarem o 

maior número de audiências possíveis – e assim receberem maior remuneração – alguns 

juízes leigos exageravam no número semanal de audiências realizadas e assim atrasavam 

a entrega dos projetos ou acabavam elaborando projetos sem a qualidade esperada pelos 

juízes togados. 

Como exemplo desse esforço de equilibrar os interesses em jogo, dois atos 

editados no mesmo ano. Em 13 de janeiro de 2011, o Órgão Especial editou a Resolução 

nº 2, que regulou a função de juiz leigo e fixou um número máximo de 40 (quarenta) 

audiências semanais, divididas em pelo menos 2 (dois) dias da semana, com previsão de 

variação máxima de 20% desse número. Já em 11 de julho do mesmo ano, o Presidente 

editou o Ato Executivo nº 13, reforçando a autorização para a COJES aumentar o número 

máximo de audiências dos juízes leigos, embora ainda limitadas a 20% do máximo diário. 

Em 2019, mais uma vez se fez necessário controlar os abusos e reforçar as 

disposições sobre audiências, o que a presidência do TJERJ e a COJES fizeram 

conjuntamente pelo Ato Normativo Conjunto nº 1, que manteve o limite máximo de atos 

a serem remunerados em 240 projetos de sentença ou acordos homologados. 

O gráfico abaixo, elaborado pelo Departamento de Suporte Operacional da 

Corregedoria Geral de Justiça mostra a variação no número de leigos e no número de 

audiências por eles realizados ao longo dos anos (até 2019), bem como a relação entre o 

número total de audiências realizadas e aquelas presididas pelos juízes leigos. 
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GRÁFICO 1 

 
Fonte: DESOP/CGJ, 2020. 

 

De seu exame parece claro que a participação dos leigos no procedimento dos 

juizados cresceu e se consolidou de tal forma que podemos dizer que eles se 

institucionalizaram nos juizados, e não se pensa em funcionar sem eles. 

O Anexo 4 mostra a relação dos juizados especiais cíveis que passaram a utilizar 

os juízes leigos ao longo dos anos, revelando o seu progressivo incremento.  

No entanto, essa institucionalização não parece ter se adequado à legitimidade de 

acesso, mas preponderantemente à legitimidade de efetividade. 

É claro que a expansão dos juizados cíveis no estado do Rio de Janeiro, que só foi 

possível com a introdução dos leigos, repercutiu no acesso, mas apenas no acesso formal. 

O caminho institucional seguido pela estruturação dos juízes leigos com a ênfase na 

quantidade de audiências a serem realizadas, alimentada pela forma de remuneração, 

mesmo com os limites impostos posteriormente, mostrou uma clara preferência pela 

efetividade. 

O treinamento e a prática dos juízes leigos não prestigiaram a conciliação, que 

geralmente demanda uma dedicação maior de tempo e esforço do que a conclusão da 

instrução e o projeto de sentença. Considerando a simplicidade dos casos dos juizados e 

a sua recorrência (muitos praticamente idênticos entre si na sua essência), na maior parte 
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das vezes é mais fácil julgar as partes (a audiência se encerra mais cedo e dá mais tempo 

para as demais) do que conciliá-las. 

Portanto, se a introdução dos leigos já havia afastado o juiz togado do contato com 

as partes, a atuação dos leigos, na prática, também limita o seu próprio contato com elas 

e, por conseguinte, as oportunidades de se manifestarem diretamente o órgão oficial de 

solução de conflitos. 

Como dizíamos, o segundo passo para a terceirização dos juizados especiais cíveis 

foi a autorização para o comparecimento de prepostos sem vínculo empregatício. 

Com o grande número de audiências a serem realizadas diariamente, os grandes 

réus passaram a contratar pessoas apenas para prestarem o serviço de figurarem como 

prepostos nessas audiências. Assim, mais um personagem do processo dos juizados cíveis 

se afastava das audiências. 

É importante notar que essas grandes empresas que figuravam como réus nos 

juizados cíveis, também contratavam grandes escritórios de advogados para administrar 

as reclamações feitas contra elas e esses advogados, por sua vez, com a finalidade de 

reduzir custos, passaram a subcontratar outros advogados apenas para comparecerem nas 

audiências. Esses advogados passaram a ser conhecidos como “audiencistas” e seu único 

papel era estar presente nas audiências. Quando muito apresentavam a contestação, da 

qual muitas vezes nem tomavam conhecimento. 

Não é difícil concluir que a construção de um conjunto de elementos fáticos e 

jurídicos para a formação de um conhecimento na audiência, comum aos personagens do 

processo, ficava comprometida. O juiz leigo que tinha um número excessivo de 

audiências a realizar poderia simplesmente recolher a contestação e colher as provas, sem 

se aprofundar sobre o caso, preferindo deixar para apreciar as alegações escritas das partes 

(no pedido inicial e na contestação) quando fosse elaborar o projeto de sentença. Mesmo 

que buscasse esclarecimentos das partes, poderia não os obter nem do preposto 

terceirizado e nem do advogado, também terceirizado. 

Se isso acontecia, era o fim da oralidade que tanto contribuía para a eficiência do 

processo dos juizados. A redução do litígio a escrito empobrece os argumentos e pode 

obnubilar o verdadeiro conflito por detrás das palavras escritas. 

Restava como personagem principal nas audiências apenas a parte autora pessoa 

natural e seu advogado. No entanto, mesmo este passou a ser terceirizado, quando 

começaram a se formar sociedades de advogados especializadas em atender os autores 

nos juizados especiais cíveis, que também passaram a se valer da figura do advogado 



227 
 

“audiencista”. Esse foi o derradeiro passo para a terceirização dos juizados especiais 

cíveis. 

Em um evento do Fórum Permanente dos Juizados Especiais Cíveis em 

comemoração aos 18 anos dos juizados, o juiz Flavio Citro deu conta dessa terceirização 

e criticou o distanciamento entre o juiz togado e as partes, fazendo uma comparação entre 

o que ocorria quando os juízes togados presidiam as audiências e o que passou a se dar 

com a presença de leigos e advogados audiencistas. 

Para ele alguns juízes togados delegaram muita coisa aos leigos, gerando “alguns 

problemas” (MELLO, 2013). 

Antes havia o que ele chamou de “consumidor empoderado”. Oitenta por cento da 

demanda era concentrada nas próprias partes, que compareciam sem assistência de 

advogados e tinham contato direto com os juízes de direito. Agora, dizia ele, nos juizados 

do Fórum Central, mais de 90% da demanda estava concentrada com advogados. 

Para atender a explosão de demandas, multiplicou-se o número de leigos, que 

passaram a realizar de 40 a 50 audiências por dia, cada vez em menor tempo, o que trouxe 

“um problema de qualidade”: 

 

As audiências passaram a ser cada vez mais rápidas, sem ouvir a parte autora, 

sem ouvir a parte ré, e em alguns casos o julgamento se dá por intuição. Eu 

comprei um liquidificador, o liquidificador deu defeito, o meu advogado entrou 

com ação. Chego na audiência de instrução com o juiz ligo, ele colhe a 

contestação, marca data de leitura. Alguns juízes leigos não levantam os olhos 

para olhar a parte. Então quando ele leva aquele processo para casa para 

sentenciar, ele não sabe se o liquidificador foi entregue, se o dinheiro foi 

devolvido não pediu aquele documento, o extrato de cartão de crédito que 

estava na mala, na carteira do consumidor. A pedagogia dos juizados especiais 
morreu nesse momento. Acabou. E a pergunta é, como é que se recupera isso? 

E outras consequências gravíssimas aconteceram. Se essa audiência é sem 

ouvir a parte autora, sem ouvir a parte ré, a empresa também se sente à vontade 

de mandar qualquer um para a audiência. E para reduzir custos eles começaram 

então a contratar escritórios, que contrataram escritórios, que contrataram 

audiencistas. Parou ai? Não. Escritórios que advogam para os autores, 

começaram a contratara escritórios que contrataram audiencistas. Então você 

tem uma audiência de um minuto... menos, né? Se o juiz leigo tiver a ousadia 

de perguntar alguma coisa pro advogado do autor ele responde: “Dr., eu sou só 

audiencista”. Não conhece o autor... Se tiver a ousadia de perguntar alguma 

coisa para o patrono do réu: “Sou só audiencista”. Mas é pior que isso, por que 
se perguntar para o autor ele vai dizer que é diferente do que está na petição 

inicial. Então a gente tem uma audiência que se eu comparar com a minha de 

1997, 1998, (....) que é uma “audiência de reportagem”. Um se reporta, outro 

se reporta, se reporta. Acabou a audiência (MELLO, 2013). 
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Essa fala mostrava que já em 2013 alguns juízes se preocupavam com os rumos 

que a organização dos juizados estava tomando diante da proliferação de demandas de 

massa e da solução que se dera a elas.  

Se somarmos a isso o aumento de ações propostas por micro e pequenas 

empresas164, que são pessoas jurídicas e também podem contratar prepostos sem vínculo 

empregatício, é difícil não concluir pela redução dos fatores de diferenciação do processo 

dos juizados especiais em relação ao processo praticado nas varas comuns. 

 

3.8. – O MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO E O CENTRO PERMANENTE DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

A Tabela 13 apresenta o histórico dos processos distribuídos (casos novos) nos I, 

II, III e VII Juizados Especiais Cíveis situados nos prédios do Fórum Central da Comarca 

da Capital165. 

 

TABELA 13 

HISTÓRICO DA DISTRIBUIÇÃO (tombados = casos novos) NOS I, II, III e VII JECs 

Ano CAPITAL I JUI ESP CIV CAPITAL II JUI ESP CIV CAPITAL III JUI ESP CIV CAPITAL VII JUI ESP CIV Média 

Tombados Sentenças Tombados Sentenças Tombados Sentenças Tombados Sentenças Tombados Sentenças 

1998 4.785 2.593 4.596 4.091 4.019 3.015 4.570 2.688 4.493 3.097 

1999 7.107 6.212 7.041 6.480 7.067 6.104 7.042 5.252 7.064 6.012 

2000 6.328 6.692 6.434 7.237 6.271 6.744 6.559 7.408 6.398 7.020 

2001 6.852 7.434 6.754 7.499 6.754 7.943 6.740 8.573 6.775 7.862 

2002 9.162 10.270 9.126 7.325 9.171 9.442 9.151 8.150 9.153 8.797 

2003 11.800 10.504 11.815 8.852 11.764 8.848 11.762 9.978 11.785 9.546 

2004 8.178 11.594 8.148 9.803 8.119 8.710 8.141 10.951 8.147 10.265 

2005 6.850 10.394 6.876 11.159 6.850 11.059 6.841 10.617 6.854 10.807 

2006 8.028 10.576 8.016 11.464 8.024 12.011 8.031 9.903 8.025 10.989 

2007 9.392 10.053 9.380 11.427 9.430 11.139 9.387 11.038 9.397 10.914 

2008 16.321 8.063 16.312 11.642 16.266 11.703 16.298 10.078 16.299 10.372 

2009 9.745 15.210 9.746 16.253 9.747 15.527 9.755 15.990 9.748 15.745 

2010 9.496 12.666 9.505 14.074 9.502 14.612 9.498 13.690 9.500 13.761 

2011 10.862 14.521 11.002 13.717 10.701 14.456 11.047 12.011 10.903 13.676 

 
164 A possibilidade de pessoas jurídicas (microempresas e empresas de pequeno porte) proporem ações nos 

juizados especiais cíveis foi inaugurada pela Lei nº 9.841/1999, que institui o estatuto da microempresa e 

da empresa de pequeno porte, posteriormente substituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 
165 Apesar de em 2016 já estarem situados no prédio os XXIII, XXVII e IV Juizados Especiais Cíveis (e 

recebndo a mesma distribuição), preferimos utilizar apenas os dados dos I, II, III e VIII Juizados Especiais 

Cíveis para fins de comparação histórica.  
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2012 17.299 16.970 17.585 17.868 17.209 18.304 17.507 16.991 17.400 17.533 

2013 17.561 21.491 17.760 20.522 17.421 19.854 17.812 21.486 17.639 20.838 

2014 16.471 20.461 16.736 20.180 16.309 18.901 16.772 22.394 16.572 20.484 

2015 16.971 20.326 17.073 21.193 17.085 24.700 17.066 19.463 17.049 21.421 

2016 12.658 17.626 12.654 19.219 12.782 18.194 12.627 18.057 12.680 18.274 

Fonte: Estudo dos Juizados – COJES, 2018 

 

Os números indicam clara expansão da utilização dos juizados especiais a partir 

de 2005. A média de casos novos entre 1998 e 2005 foi de 7.584 processos por juizado 

por ano. Já entre 2006 e 2016 passou para 13.201, um incremento de 174%. 

O número médio de sentenças proferidas em cada um dos juizados teve que 

acompanhar esse movimento. 

De 1998 a 2005 foi de 7.926 por ano por juizado. 

De 2006 a 2016 chegou a 15.819 por ano por juizado. 

O ano em que foi proferido o maior número de sentenças foi o ano de 2015, com 

20.484 sentenças por juizado, média mensal de 1.707 sentenças por juizado. 

Sem os juízes leigos para multiplicar a capacidade de produção dos juizados 

especiais cíveis, seria provavelmente muito mais difícil garantir que cada juiz desse conta 

de uma média de 85 audiências de instrução por dia, todos os dias. 

Vimos na Tabela 9 que no ano de 2011 os leigos realizaram um total de 23.844 

audiências, ou seja, em média, 1.987 por mês ou 166 por dia nos juizados do estado do 

Rio de Janeiro. Este é o número de atos que precisariam ser realizados em média pelos 

juízes de direito para atingir o mesmo resultado. 

Os números mostram que o processo de estruturação dos juizados especiais 

poderia não ter ocorrido no ritmo apresentado sem o auxílio dos juízes leigos. 

A expansão do número de casos novos que se verificou a partir de 2005 não foi 

um fenômeno restrito aos juizados especiais cíveis. 

O Gráfico 2, abaixo, mostra que as varas cíveis também apresentaram um 

incremento de demanda da ordem de 48% entre 2005 e 2016. 
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GRÁFICO 2 

 

Fonte: DESOP/CGJ, 2020. 

 

 

Se a expansão súbita da litigiosidade nos juizados cíveis do estado do Rio de 

Janeiro teve seus efeitos minimizados pela introdução dos juízes leigos a partir de 2005, 

para as demais competências não se conseguia uma solução adequada. 

Foi assim que os meios alternativos de resolução de conflitos voltaram a ocupar 

lugar de destaque na agenda do Judiciário. 

O tema da conciliação e dos meios consensuais de solução de conflitos ensejou a 

primeira intervenção do CNJ na organização dos juizados especiais e inaugurou a pressão 

de forças oriundas do campo judiciário nacional. 

Já no diagnóstico da situação dos juizados especiais elaborado pela Comissão dos 

Juizados Especiais do CNJ a importância da conciliação foi destacada. 

No I Encontro Nacional dos Juizados Especiais Estaduais e Federais, os juízes ali 

reunidos colocaram como uma das prioridades estratégicas para os juizados estaduais a 

capacitação e seleção pública de conciliadores para fins de melhorar os índices de acordos 

nas audiências dos juizados especiais. 

Embora essas estratégias tenham sido classificadas, respectivamente, em 6º e 7º 

lugares entre 13 ali enumeradas (INDG, 2005), já no ano seguinte a conciliação ganhou 

proeminência com a inauguração, em 8 de agosto de 2006, do “Movimento pela 
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Conciliação” “com o objetivo de estimular a criação de serviços de conciliação nos 

diversos órgãos do Judiciário” (CNJ, 2006), que teve origem nos trabalhos da Comissão 

dos Juizados Especiais do CNJ. 

A Conselheira Germana de Oliveira Moraes conta, em artigo de obra coletiva 

sobre a estruturação da política judiciária nacional de mediação e conciliação, como a 

política surgiu, remetendo aos registros feitos nos relatórios anuais do Conselho 

(MORAES e LORENZONI, 2011). 

Segundo consta do Relatório Anual de 2006: 

 

A Comissão de Juizados Especiais propôs ao Plenário do Conselho Nacional 

de Justiça, na Sessão do dia 8 de agosto de 2006, um “Movimento pela 

Conciliação”. O Movimento, de iniciativa do CNJ e apoiado pelas Associações 

Nacionais de Magistrados – AMB, AJUFE, ANAMATRA – e pelos Fóruns 

Nacionais de Juízes – FONAJE e FONAJEF –, fixou como objetivo estimular 

a conciliação nos Juizados Especiais, na Justiça do Trabalho e em todos os 

ramos da Justiça. Aprovado pelo Plenário do CNJ, o Movimento pela 

Conciliação foi oficialmente lançado pela Ministra Ellen Gracie, Presidente do 

CNJ e do Supremo Tribunal Federal, em 23 de agosto de 2006. 
O Movimento pela Conciliação consistiu em uma série de atividades que 
culminaram no “Dia Nacional da Conciliação”, em 8 de dezembro 2006, Dia 

da Justiça. 
Para divulgar a cultura da conciliação, base do Movimento pela Conciliação, a 

Secretaria de Comunicação Social do STF e a Assessoria de Comunicação do 

CNJ lançaram a Campanha pela Conciliação sob o slogan “Conciliar é 

Legal”32. Além dessa campanha, a Secretaria de Comunicação Social do 

Supremo Tribunal Federal elaborou uma série de iniciativas com o intuito de 

dar visibilidade ao Movimento pela Conciliação, a saber: criação de página no 

sítio do CNJ exclusiva para o projeto Movimento pela Conciliação 

(www.conciliar.cnj.gov.br); distribuição de links do projeto para os tribunais, 

associações e OAB; programa da TV Justiça “Boas Práticas”; programação 
específica para o Dia Nacional da Conciliação – 8/12/2006. Em seguida, 

constituiu-se o Comitê Gestor, definindo uma agenda de trabalho e 

apresentando uma “Carta à Sociedade Brasileira Salientando a Importância da 

Conciliação para a Resolução de Conflitos” (CNJ, 2006). 
 

 

O movimento contou com uma campanha publicitária nacional chamada 

“Conciliar é Legal”, que procurava chamar a atenção da população em geral e de partes 

e advogados em particular para os benefícios da conciliação. 

Juntamente com a campanha, o CNJ passu a investir em treinamento e capacitação 

de conciliadores e juízes. 

Naquele ano de 2006, o Dia da Justiça (8 de dezembro), até então sempre 

comemorado com feriado nos tribunais, foi dedicado à realização de um grande mutirão 

de audiências de conciliação. A partir dali passaria a haver todo ano um dia dedicado à 

divulgação da conciliação: O Dia Nacional da Conciliação – DNC. 
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Para incentivar os tribunais do país a se engajarem no movimento, o CNJ baixou 

a Portaria nº 48, de 9 de novembro de 2006, autorizando o funcionamento dos órgãos 

judiciários no feriado de 8 de dezembro de 2006 para a realização de audiências e outros 

esforços de conciliação. 

O PJERJ não deixou de participar e, nesse primeiro ano do DNC, serviu como 

sede escolhida para o lançamento das atividades, com a presença da ministra Ellen Gracie, 

que por videoconferência acompanhou os eventos por todo o país a partir do Salão Nobre 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJERJ, 2006). 

Nessa solenidade, o CNJ, o TJERJ e as concessionárias Light Serviços de 

Eletricidade S/A e Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, duas das maiores 

demandadas no estado do Rio de Janeiro, assinaram um termo de compromisso em prol 

da conciliação. 

O TJERJ e a COJES organizaram um mutirão de audiências presididas por juízes 

togados e leigos nos I, II, III, VII, XXI e XXVII Juizados Especiais Cíveis, todos situados 

no prédio do Fórum Central. Não foram marcadas audiências em outros juizados nem em 

varas cíveis ou de família, como aconteceu em outros estados, competências que se 

adequam perfeitamente aos atos conciliatórios. 

A escolha se deveu à maior facilidade de designação de audiência nos processos 

dos juizados especiais cíveis, que já utilizavam o sistema DCP para o registro dos atos 

processuais e para a marcação de audiências de conciliação e de instrução e julgamento 

de forma automatizada, bastando que o operador abrisse na agenda virtual do sistema a 

nova data e os horários das audiências. Com isso, todas as ações distribuídas a partir da 

abertura eram direcionadas para aquele dia. 

Não houve, como em outros estados, uma combinação prévia entre a a 

Administração dos juizados e os representantes dos principais réus para a seleção de 

processos com maior probabilidade de serem resolvidos por acordo entre as partes. Isso 

talvez pudesse ter contribuído para o aumento no índice de conciliação. Por outro lado, 

impedia que a COJES utilizasse a data para aumentar a capacidade de julgamento dos 

juizados especiais do Fórum Central. 

Por meio da Convocação nº 14/2006, o presidente do TJERJ, desembargador 

Sergio Cavalieri Filho convocou 43 juízes de direito e 28 juízes leigos voluntários para 

presidirem as audiências e para que os acordos pudessem ser logo homologados por 

sentença. 
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Segundo notícia publicada pela Assessoria de Imprensa do TJERJ, os acordos 

nesse primeiro  DNC chegaram a 60% em relação às audiências realizadas, o que foi 

considerado um grande sucesso, especialmente se comparado ao que ordinariamente 

ocorria nos mesmos juizados. 

Conforme a Tabela nº  16 (Total de audiências realizadas com e sem acordos nos 

I, II, III e VIII JECs), o índice médio de acordos do ano de 2006 nos I, II, III e VII Juizados 

Especiais Cíveis foi de apenas 20%, o que mostrava que, mesmo descontando a 

excepcionalidade do evento de 8 de dezembro de 2006 e a disposição insuflada nas partes 

e advogados pela massiva campanha publicitária, muito ainda podia ser feito para 

incrementar a conciliação no PJERJ e nos juizados especiais cíveis. 

 

TABELA 14 

TOTAL DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS COM ACORDO E SEM ACORDO 

(I, II, III e VIII JECs) 

Ano Total de Audiências 

Realizadas 

Total de Audiências 

Realizadas Com Acordo  

Total de Audiências 

Realizadas Sem Acordo  

2005 49.504 7.051 42.453 

2006 43.689 6.871 36.818 

2007 46.084 6.738 39.346 

2008 47.372 6.585 40.787 

2009 54.908 6.917 47.991 

2010 63.287 8.601 54.686 

2011 61.487 8.588 52.899 

2012 78.617 17.240 61.377 

2013 81.311 17.564 63.747 

2014 82.111 20.454 61.657 

2015 80.481 27.968 52.513 

2016 61.083 18.949 42.134 

Fonte: COJES. Estudo dos Juizados, 2018 

 

 

Os esforços do CNJ continuaram e a cada ano o Conselho aperfeiçoava seus 

instrumentos de incentivo à conciliação e estendia seu alcance. 

Em 2008 foi criado um comitê executivo do Movimento pela Conciliação, 

“encarregado da organização e execução de medidas para a continuidade do projeto de 

divulgação, incentivo à solução de conflitos por meio da conciliação e implementação de 

ações para Semana Nacional de Conciliação” (CNJ, 2008). 
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O comitê foi originalmente integrado pelos Conselheiros Germana de Moraes e 

Eduardo Lorenzoni, além de Marco Aurélio Gastaldi Buzzi e Mariella Ferraz de Arruda 

Pollice Nogueira. 

Em 2009, já na presidência do Ministro Gilmar Mendes, o comitê foi estendido 

para se formar, sob a coordenação da Conselheira Morgana Richa, com dois juízes 

federais, uma juíza do trabalho e quatro juízes de direito, respectivamente: Antônio Carlos 

Cedenho (Juiz Federal na 3ª Região), Marco Falcão Critsinelis (Juiz Federal na 2ª 

Região), Adriana Goulart de Sena (Juíza do Trabalho – 3ª Região), Andréa Maciel Pachá 

(Juíza de Direito – RJ), André Gomma de Azevedo (Juiz de Direito – BA), Marco Aurélio 

Gastaldi Buzzi (Desembargador – TJSC) e Roberto Portugal Bacellar (Juiz de Direito – 

PR) (CNJ, 2009). 

Nessa época, a conciliação não podia mais ficar adstrita aos juizados especiais e 

por isso o “Movimento pela Conciliação” alcançou outras competências. A Comissão dos 

Juizados Especiais foi ampliada para tratar também de acesso à Justiça em geral e de 

Conciliação e passou a se chamar Comissão Permanente, vindo a integrar a estrutura 

organizacional do CNJ, o que é reflexo da importância que o tema ganhou na política 

judiciária nacional. 

Em 2009, Joaquim Falcão escreveu sobre o reconhecimento social da conciliação: 

 

... parece claro que o brasileiro entende que existem outros meios, 

provavelmente até mais eficazes do que o Poder Judiciário, para garantir seus 

direitos. O modelo de judicialização dos conflitos, até a década de 1990, 
assentava-se no monopólio do Judiciário como único órgão legítimo para 

resolver os conflitos sociais. Esse monopólio não mais se sustenta enquanto 

tal, pois o quotidiano do Judiciário é moldado pelo desequilíbrio estrutural 

entre o excesso de demandas e a oferta de sentenças. Na verdade, o modelo de 

judicialização se confundiu com o modelo de adjudicação. Dependeu menos 

do monopólio do Judiciário como instituição e mais do monopólio do 

Judiciário como adjudicação. Aqui, talvez, resida a grande mudança. Nos 

últimos anos, pouco a pouco – mas consistentemente, -- o Judiciário tem 

trazido para si a tarefa de conciliar e mediar. Com essa mudança estratégica, o 

Judiciário se abre como sistema, aumenta sua complexidade operacional, se 

amplia e se sintoniza com a sociedade (FALCÃO, 2009). 

 

Os esforços do CNJ para promover a conciliação e os demais meios consensuais 

de solução de conflitos resultaram, dois anos depois, na Resolução nº 125, que dispõe 

sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses no 

âmbito do Poder Judiciário, que serviria para divulgar e incentivar a adoção de 

mecanismos e instrumentos para viabilização de métodos consensuais de solução de 

conflito, especialmente mediação e conciliação, pelos tribunais de todo o pais. 
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A resolução foi uma obra de muitas mãos. A partir de uma proposta do Professor 

Kazuo Watanabe – e que foi logo levada a diante pelo ministro Antonio Cezar Peluso – 

um grupo de juízes sob a coordenação da Conselheira Morgana Richa (2009-2011) 

estudou, analisou e consultou colegas e tribunais até chegar a um regulamento que, sem 

fugir da filosofia de seu inspirador, conseguiu fixar diretrizes práticas para a melhor 

organização e gestão dos serviços de mediação e conciliação a serem prestados pelos 

tribunais do país. O trabalho realizado por tal grupo por revisto e aprovado pelo CNJ em 

sua 117ª Sessão Ordinária, em 23 de novembro de 2010, na forma da Resolução nº 

125/2010. 

O ato foi um marco importante na atuação do CNJ em uma de suas principais 

frentes: a conciliação. 

Como já registramos, com o tempo, a comunidade jurídica entendeu que a 

pacificação dos conflitos não se fazia apenas com conciliação, mas dependia também de 

outros métodos, como a arbitragem, a negociação e a mediação. 

O projeto que resultou na Resolução nº 125/2010 refletiu essa multiplicidade de 

soluções e falou em “métodos consensuais de solução de conflitos”, embora desse ênfase 

nas duas modalidades mais conhecidas (mediação e conciliação) e que podiam ser 

incentivadas e oferecidas pelos tribunais. 

A Resolução CNJ 125/2010 previa a instalação de centrais de coordenação das 

sessões de mediação e conciliação nos tribunais, tantas quantas fossem as localidades 

onde houvesse mais de uma vara ou juizado. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fez diferente, porém. Previu 

uma central própria para os juizados especiais cíveis, talvez porque estes já tivessem uma 

grande prática na organização de mutirões de conciliação e a COJES não desejasse perder 

o controle da organização de um aspecto relevante do processo dos juizados especiais. 

Com isso, foi criado o Centro Permanente de Conciliação dos Juizados Especiais 

Cíveis da Capital, que, segundo o seu ato instituidor (Resolução nº 20, do Órgão Especial, 

de 19.07.2011), tinha o objetivo de “imprimir maior celeridade a solução das causas de 

menor complexidade, atuando tanto na fase pré-processual quanto na fase processual, 

dando cumprimento ao determinado pela Resolução CNJ nº 125/2010”. 

A coordenação do centro foi atribuída ao Juiz Flavio Citro Vieira de Mello, que já 

tinha grande experiência nos juizados especiais cíveis e que se utilizou de conciliadores 

de juízes leigos para fazer o serviço funcionar. 
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Mello contou um pouco sobre o trabalho do centro de conciliação no que se refere 

às questões pré-processuais: 

 

Eu tive essa experiência de criar aqui para o tribunal a conciliação pré-

processual virtual a partir das experiência do expressinho a pessoa entrava sem 

necessidade de ajuizamento de ação e nessa experiência a gente permitia que  

aparte reclamasse por e-mail, esse mail a parte não fazia contato direto com a 
empresa, ele era monitorado por nós com uma estrutura pequenininha, 4 

computadores, estagiários, criamos contas das empresas em contas de e-mail 

do tribunal. A parte reclamava contra a concessionária de energia. A gente tinha 

que conciliar a concessionário de energia (...). A parte falava: “-  comigo 

aconteceu isso e isso, desligaram minha luz, a conta estava paga etc”. Então a 

gente transformava esse e-mail e encaminhava para um representante da 

empresa, então a parte não tinha contato direto com o representante da 

empresa. Nessa integração a gente conseguia 85%, 90% de acordo. E com essa 

experiência agente passou a viver num ambiente que era novo, que é o 

ambiente extrajudicial sem aquelas garantias plenas de coisa julgada. A gente 

criou um sistema idêntico ao de movimentação processual, extrajudicial. Então 

quando a parte reclamava, agente lançava no sistema e então se a parte fosse 
consultar pelo número que ela tinha, aparecia na consulta processual, mas 

como extra-processual e não incorria na Top 30 e fazia o acompanhamento. E 

a ideia era esse aproveitamento da experiência do expressinho a gente 

conseguia acordo extrajudicial, fechava o acordo em ambiente virtual 

(MELLO, 2018).  

 

 

Os números do Centro Permanente de Conciliação dos Juizados Especiais indicam 

que houve um grande movimento de audiências pré-processuais, isto é, de questões e 

reclamações trazidas por pessoas que ainda não ingressaram com ações judiciais, e de 

processos em andamento. 

Segundo os registros desse movimento, entre 2012 e 2016 foram realizados 

53.052 (cinquenta e três mil e cinquenta e dois) acordos no CPC dos Juizados Especiais 

Cíveis e foram prolatadas pelos juízes leigos ali em atuação 32.973 (trinta e duas mil 

novecentas e setenta e três) sentenças. 
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GRÁFICO 3 

 

 

Apesar do relativo sucesso do centro, a escolha do PJERJ por manter dois serviços 

separados para cuidar das conciliações e mediações processuais e pré-processuais, um 

para os juizados cíveis e outro para as demais competências, pode comprometer os 

esforços do tribunal para a aplicação da Resolução CNJ 125/2010, cuja intenção de 

fortalecer os processos consensuais e alternativos de solução de conflitos foi reforçada 

pelas leis nºs 13.105, de 16 de março de 2016 (Código de Processo Civil) e 13.140, de 26 

de junho de 2015 (Lei da Mediação), que deram grande destaque a esses processos e os 

colocaram na ordem do dia de advogados e tribunais. 

A eficiência desses esforços depende em grande parte da concentração dos 

serviços de atendimento às pessoas envolvidas em conflitos antes que elas optem por uma 

ação judicial e para isso é preciso que esses serviços possam encaminhar essas pessoas 

para as soluções mais apropriadas aos seus casos.  

Como se vê na Tabela 15, apesar de todo o incentivo e exortação do CNJ à 

conciliação, os índices de acordos nos juizados especiais cíveis do PJERJ eram muito 

baixos. 
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TABELA 15 

PERCENTUAL DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO COM ACORDO 
Ano CAPITAL I 

JUI ESP CIV 

CAPITAL II 

JUI ESP CIV 

CAPITAL III 

JUI ESP CIV 

CAPITAL VII 

JUI ESP CIV 

1998 34,38% 30,57% 39,51% 31,62% 

1999 34,38% 30,57% 39,51% 31,62% 

2000 34,38% 30,57% 39,51% 31,62% 

2001 37,81% 32,16% 41,47% 32,56% 

2002 33,51% 43,58% 41,55% 32,20% 

2003 30,29% 44,37% 32,34% 27,46% 

2004 28,77% 42,90% 24,74% 28,37% 

2005 25,63% 20,81% 21,07% 24,17% 

2006 21,27% 17,64% 20,15% 21,44% 

2007 16,65% 18,27% 18,96% 19,97% 

2008 15,17% 16,46% 53,13% 18,35% 

2009 12,61% 13,87% 16,63% 15,99% 

2010 12,81% 13,78% 14,45% 18,35% 

2011 10,61% 12,19% 17,39% 24,78% 

2012 13,39% 14,01% 14,93% 53,14% 

2013 11,32% 8,81% 12,62% 15,42% 

Fonte: COJES. Estudo dos Juizados Especiais, 2018. 

 

Este, talvez, tenha sido um dos efeitos negativos da introdução dos juízes leigos. 

Considerando que com o auxílio dos leigos os juizados conseguem administrar o 

movimento processual a ponto de julgarem um número maior de ações em relação ao 

ingresso (Tabela 16), a melhora dos índices de acordo não parecia ser uma prioridade.  

 

 

TABELA 16 
RELAÇÃO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS/JULGADOS NOS JECs 

 

Ano Distribuídos Julgados Distribuídos/Julgados 

1998 73.336 55.040 75,05% 

1999 103.589 84.435 81,51% 

2000 104.961 91.761 87,42% 

2001 201.709 189.591 93,99% 

2002 250.072 249.266 99,68% 

2003 308.662 289.273 93,72% 

file:///C:/Users/Jose%20Guilherme/Documents/MATERIAL%20JUIZADOS/LIGIERO/Anuarios/Estudo%20dos%20Juizados%20Ligiero_Maio_2018.xlsx%23RANGE!_ftn1
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2004 311.251 351.395 112,90% 

2005 320.616 431.896 134,71% 

2006 381.745 467.617 122,49% 

2007 406.842 456.862 112,29% 

2008 494.245 446.711 90,38% 

2009 498.508 550.078 110,34% 

2010 454.157 580.913 127,91% 

2011 523.563 627.778 119,90% 

2012 623.921 749.802 120,18% 

2013 699.280 815.767 116,66% 

2014 698.532 812.319 116,29% 

2015 750.892 919.994 122,52% 

2016 662.600 855.494 129,11% 

Fonte: COJES. Estudo dos Juizados Especiais, 2018. 

 

Muitas vezes é mais fácil e mais rápido para o juiz leigo e para o juiz togado 

julgarem o caso (especialmente quando envolvem tema repetitivo) do que tentarem 

conciliar as partes. 

Contudo, se verdadeira, essa postura poderia encobrir um grande equívoco 

estratégico, pois o número de casos novos aumentava a cada ano e exigia (mesmo que 

razoavelmente administrado) a alocação de mais e mais recursos materiais. 

Examinemos a Tabela 17. 

 

TABELA 17 
TOMBADOS (DISTRIBUÍDOS) e SENTENÇAS (JULGADOS) NOS I, II, III e VII JECs 

ANO a ANO 

Ano CAPITAL I JUI ESP CIV CAPITAL II JUI ESP CIV CAPITAL III JUI ESP CIV CAPITAL VII JUI ESP 
CIV 

Média 

Tombado
s 

Sentença
s 

Tombado
s 

Sentença
s 

Tombado
s 

Sentença
s 

Tombado
s 

Sentença
s 

Tombado
s 

Sentença
s 

199
8 

4.785 2.593 4.596 4.091 4.019 3.015 4.570 2.688 4.493 3.097 

199
9 

7.107 6.212 7.041 6.480 7.067 6.104 7.042 5.252 7.064 6.012 

200
0 

6.328 6.692 6.434 7.237 6.271 6.744 6.559 7.408 6.398 7.020 

200
1 

6.852 7.434 6.754 7.499 6.754 7.943 6.740 8.573 6.775 7.862 

200
2 

9.162 10.270 9.126 7.325 9.171 9.442 9.151 8.150 9.153 8.797 

200
3 

11.800 10.504 11.815 8.852 11.764 8.848 11.762 9.978 11.785 9.546 

200
4 

8.178 11.594 8.148 9.803 8.119 8.710 8.141 10.951 8.147 10.265 

200
5 

6.850 10.394 6.876 11.159 6.850 11.059 6.841 10.617 6.854 10.807 

200
6 

8.028 10.576 8.016 11.464 8.024 12.011 8.031 9.903 8.025 10.989 

200
7 

9.392 10.053 9.380 11.427 9.430 11.139 9.387 11.038 9.397 10.914 

200
8 

16.321 8.063 16.312 11.642 16.266 11.703 16.298 10.078 16.299 10.372 

200
9 

9.745 15.210 9.746 16.253 9.747 15.527 9.755 15.990 9.748 15.745 

201
0 

9.496 12.666 9.505 14.074 9.502 14.612 9.498 13.690 9.500 13.761 
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201
1 

10.862 14.521 11.002 13.717 10.701 14.456 11.047 12.011 10.903 13.676 

201
2 

17.299 16.970 17.585 17.868 17.209 18.304 17.507 16.991 17.400 17.533 

201
3 

17.561 21.491 17.760 20.522 17.421 19.854 17.812 21.486 17.639 20.838 

201
4 

16.471 20.461 16.736 20.180 16.309 18.901 16.772 22.394 16.572 20.484 

201
5 

16.971 20.326 17.073 21.193 17.085 24.700 17.066 19.463 17.049 21.421 

201
6 

12.658 17.626 12.654 19.219 12.782 18.194 12.627 18.057 12.680 18.274 

Fonte: COJES. Estudo dos Juizados Especiais, 2018. 

 

No ano de 2010, quando a Resolução foi aprovada, os I, II, III e VII Juizados 

Especiais Cíveis receberam a média anual de 10.903 casos novos, o que resulta em uma 

média mensal de 908 novos processos por mês. 

Isso significa que, para evitar o congestionamento, isto é, para conseguir lidar com 

essa demanda sem que haja uma crescente acumulação de processos não solucionados, 

seria necessário que cada um desses Juizados solucionasse igual número de processos no 

período de um mês, o que implicaria na meta de 45 (quarenta e cinco) processos por dia. 

Mesmo descontada a média estatística de 20% de audiências não realizadas por 

diversos motivos, ainda seriam 36 (trinta e seis) audiências de instrução e julgamento a 

realizar e concluir. 

Fazendo uso dos dados da Tabela 14 (Total de audiências realizadas com e sem 

acordo nos I, II, III e VII JECs) vemos que o percentual médio de acordos era de cerca de 

15% (quinze por cento) em 2010. Havendo acordo, com ele e a respectiva homologação 

por sentença do juiz encerra-se a fase de conhecimento, dispensando-se a AIJ.  

Se em lugar do índice de 15% (quinze por cento) de acordos alcançado nos 

Juizados em referência se conseguisse alcançar um índice de 50% (cinquenta por cento), 

as 36 AIJ´s por dia necessárias para atender à demanda cairiam para 18 (dezoito). 

Um índice de conciliação de cerca de 50% dos feitos não é fácil de ser alcançado 

dentre processos em que figuram pessoas jurídicas como réus, principalmente quando são 

fornecedoras de produtos e serviços que frequentam assiduamente os Juizados Especiais. 

Em princípio, buscam protelar ao máximo (dentro da legalidade processual) o desembolso 

de quantias que já sabem que serão condenadas a pagar ou a adoção de providências que 

sabem terão de tomar por ordem judicial. 

A parte ré pessoa física, que geralmente não coincide com um litigante habitual, 

não costuma fazer planejamentos contábeis a ponto de se preocupar em retardar o 

desembolso para obter uma vantagem financeira. Quer, no mais das vezes, resolver logo 
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a pendenga e se livrar do processo do modo mais fácil. Por isso tende a ser mais suscetível 

ao acordo. 

Mesmo assim, a maior dificuldade de celebração de acordos com pessoas jurídicas 

que figuram como réus habituais pode ser minimizada com atenção e preparo específicos 

para a conciliação no tipo de conflito em que se envolvem. Abordar esses réus da mesma 

forma como se aborda um réu que seja um mero litigante eventual pode ser um erro. 

Daí a importância dos investimentos na conciliação, que a Resolução CNJ nº 

125/2010 incentivou e legitimou, mostrando que os esforços institucionais não podem se 

dirigir exclusivamente à solução adjudicada dos conflitos. 

Ao mesmo tempo em que orientado por pressões nacionais de forças 

uniformizadoras catalisadas pelo CNJ, o trabalho institucional realizado no estado do Rio 

de Janeiro em prol da conciliação pode significar a canalização de forças heteromórficas 

que contribuam com a estruturação dos juizados, mantendo sua diferenciação em relação 

aos juízos comuns. 

É importante, porém, que esse trabalho não fique submetido exclusivamente à 

legitimidade de efetividade, mas represente também uma orientação para o acesso. A 

presença de juízes leigos no Centro de Conciliação como um caminho alternativo à 

conciliação não pode ser mais que isso e fazer com que a solução adjudicada seja tão 

prestigiada quanto a solução consensual, caso em que a legitimidade do acesso ficaria 

subordinada à legitimidade da efetividade. 

A pressão do CNJ pela conciliação é mais uma mostra do paradoxo das 

consequências, pois uma pressão uniformizadora pode resultar, com o tempo, em uma 

força a ser aproveitada na defesa da diferenciação. 

 

 

3.9. O ARREFECIMENTO DO TRABALHO INSTITUCIONAL 

 

 

A ausência de novos encontros de juízes de juizados especiais cíveis entre 2008 e 

2016 dá conta do arrefecimento do trabalho institucional da comissão, o que está 

associado à diminuição das forças heteromórficas no campo. 

Enquanto o FONAJE continuava a se reunir semestralmente, ou seja, duas vezes 

por ano, a última reunião dos juízes dos juizados especiais cíveis do estado do Rio de 

Janeiro fora em 2008. 
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Nas palavras de Ana Maria Pereira de Oliveira, que presidiu a COJES entre 

fevereiro de 2013 e fevereiro de 2017, transcritas de evento do Fórum Permanente dos 

Juizados Especiais: 

 
É o que também se verifica, e nós vimos isso, pelo menos nos dois últimos 

FONAJEs, é que hoje já não há mais o que enunciar. São feitas reuniões, 

dividem-se em grupos de trabalho os Juízes que participam do Fórum, mas se 

sai, sai um Enunciado. Na verdade, hoje, pensa-se mais em rever os 

Enunciados anteriores ou discutidos do que novas tendências, o que mostra 

também que as coisas já foram se pacificando, se acomodando (FEIJÓ, 2014). 

 

Apesar dessa acomodação, um dos marcos da gestão de Ana Maria Pereira de 

Oliveira na COJES foi exatamente a oportunidade dada à realização de um novo encontro 

dos juízes dos juizados especiais cíveis, que aconteceu em 20 de maio de 2016, que serviu 

precisamente para a revisão de enunciados, provocada pela entrada em vigor de um novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 17 de março de 2015). 

Ao contrário dos anteriores, esse não pode ser considerado um grande encontro. 

Por conta das restrições orçamentárias e de patrocínio aos encontros, o XI 

Encontro dos Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais Cíveis ocorreu em 

apenas um dia e na sede do TJERJ. O encontro foi dividido em duas partes. Pela manhã, 

a abertura, com a presença dos desembargadores que compunham a Administração do 

TJERJ e que teve como personagem principal a ministra Nancy Andrighi, do STJ. A tarde 

ficou reservada para a discussão e votação das propostas de enunciados. 

O novo código processual civil transformou diversos aspectos dos procedimentos 

cíveis. Deu ênfase aos métodos consensuais de solução de conflitos e à uniformização da 

jurisprudência, reforçando o tratamento temático dos recursos pelos tribunais superiores 

e estendendo mecanismo semelhante aos tribunais de segundo grau por meio do IRDR – 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 

Além disso, o novo código atendeu a algumas demandas da advocacia e reduziu a 

discricionariedade dos juízes, impondo o contraditório prévio em diversas fases do 

processo (por exemplo, na desconsideração da personalidade jurídica de empresas), a 

manifestação expressa sobre todas as questões deduzidas e ampliando prazos processuais. 

Além do IRDR, cujas decisões se aplicam, por disposição expressa da lei, aos 

juizados especiais (art. 985, I, Lei nº 13.105/2015), o novo CPC interferia no sistema dos 

juizados especiais com a previsão de outro incidente: o IDPJ - Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica. 
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A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional 

utilizado em casos de execuções frustradas contra pessoas jurídicas de responsabilidade 

limitada, que permite ao juiz executar os bens dos respectivos sócios. 

Uma das características mais comuns da personalidade jurídica (que é o 

reconhecimento, pelo direito, da existência de uma unidade de direitos e obrigações para 

a empresa distinta de seus sócios) é a limitação da responsabilidade dos sócios ao capital 

investido e integralizado na empresa. A desconsideração permite, em casos excepcionais, 

que o juiz afaste a limitação da responsabilidade dos sócios e faça com que a execução 

possa atingir bens dos sócios que não integram o patrimônio da pessoa jurídica. 

Os casos previstos em lei para a desconsideração são os de utilização fraudulenta 

da pessoa jurídica pelos sócios e, no direito do consumidor, a dificuldade excepcional de 

satisfação do crédito com os bens da pessoa jurídica.  

No regime anterior, não havia previsão de um procedimento específico para a 

desconsideração, que geralmente era feita após o esgotamento das tentativas de constrição 

de bens da empresa e sem contraditório prévio. 

O novo código processual determinou, nos seus artigos 133 a 137, que a 

desconsideração passaria a constituir um incidente, instaurado apenas quando houvesse 

pedido da parte interessada ou do Ministério Público, que suspenderia a execução, não 

prescindiria da citação dos sócios e ensejaria recurso de agravo. 

O artigo 1.062 do código estendeu o incidente aos juizados especiais cíveis. 

Já bastante criticado pelos juízes em geral por retirar grande parte da eficácia do 

mecanismo ao possibilitar a ocultação do patrimônio pelos sócios antes que pudesse haver 

a constrição judicial, a extensão aos juizados cíveis significava um dos mais relevantes 

golpes ao procedimento célere e concentrado previsto na Lei nº 9.099/95. 

Além da previsão de uma citação (com toda a formalidade que lhe é inerente) em 

pleno processo de execução, a aplicação literal da regra do CPC resultaria na admissão 

de um desvio vertical no processo de execução dos juizados ao sujeita-lo ao agravo, a ser 

julgado pelas turmas recursais. 

Como se não fosse suficiente, o novo código também ampliou os prazos 

processuais para conta-los não mais em dias corridos, como tradicionalmente fora, mas 



244 
 

em dias úteis. Outro exemplo foi a substituição da suspensão dos prazos recursais pelo 

recurso de embargos de declaração pela interrupção166. 

O principal objetivo do XI Encontro de Juízes dos Juizados Especiais e Turmas 

Recursais Cíveis era discutir o impacto dessas alterações no procedimento especial e 

propor as devidas adaptações. A COJES aproveitou o encontro para atualizar os 

enunciados, o que não se fazia a oito anos e também para relembrar aos juízes o caráter 

diferencial dos juizados cíveis. 

O convite a Nancy Andrighi partiu de Ana Maria Pereira de Oliveira, que foi um 

dos agentes mais atuantes no trabalho institucional da comissão durante toda a gestão de 

Thiago Ribas Filho e presidia também o Fórum dos Juizados Especiais da EMERJ, que 

foi mais um espaço de promoção da diferenciação. 

Oliveira foi, até sua promoção a desembargadora em 19.12.2005, a coordenadora 

das turmas recursais e a responsável por sua centralização e estruturação, bem como pelos 

seus resultados. Seria, juntamente com Cristina Tereza Gaulia, a sucessora natural de 

Tibas Filho na COJES. No entanto, a presidência de Luiz Zveiter no TJERJ, que pertencia 

a outro grupo de interesses e a quem cabia a escolha do presidente da COJES, retirou-lhe 

essa oportunidade. Quando finalmente assumiu a presidência da COJES, na gestão de 

Leila Mariano, quatro anos depois, o trabalho institucional já estava reduzido. 

A palestra da ministra do STJ, Nancy Andrighi, que atuou nos juizados especiais 

cíveis do Distrito Federal quando juíza de direito e sempre promoveu a importância desses 

órgãos, foi nessa linha ao destacar a simplicidade do processo nos juizados especiais ante 

as regras do novo CPC: “os juizados especiais são regidos por critérios previstos na Lei 

n. 9.099, que orienta com simplicidade e informalidade. Na Justiça tradicional prevalece 

o rigorismo e a tecnicidade do Código do Processo Civil (CPC). Os dois sistemas não 

podem ser unidos” (CNJ, 2016). 

A ministra acrescentou que o novo CPC não alterava o funcionamento dos 

juizados especiais cíveis, dispondo sobre eles em apenas seis artigos. 

Contudo, as referências do CPC aos juizados cíveis abriam grandes flancos nas 

trincheiras do sistema e ameaçavam seriamente a diferenciação conseguida até ali. 

 
166 Por exemplo, na suspensão, o prazo da apelação voltava a correr de onde se suspendera após o 

julgamento dos embargos de declaração. Na interrupção, o prazo da apelação seria novamente contado 

desde o início. 
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Já discorremos sobre o IRDR e o IDPJ. Além deles, o CPC modificou o processo 

dos juizados em um ponto essencial: os prazos. 

O artigo 219 do CPC alterou uma regra já consolidada quanto aos prazos 

processuais e determinou que passassem a ser contados em dias úteis. Tudo para dar mais 

tempo aos advogados para cumprirem com os ônus processuais. 

Os juízes dos juizados especiais cíveis entenderam que os prazos em dias úteis 

contrariavam o princípio da celeridade – e a eficiência do processo nos juizados especiais 

– e resolveram dispor que não aplicariam o artigo 219, tendo formulado o Enunciado nº 

12.2016: “Os prazos processuais em sede de Juizados Especiais Cíveis são contados em 

dias corridos, inaplicável o artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015” (ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, 2016). 

O enunciado ficou longe de refletir a unanimidade. Boa parte dos juízes presentes 

defendiam que o artigo 219 do CPC era a norma a ser aplicada ao caso considerando que 

a Lei nº 9.099/95 não previra a forma de contagem dos prazos e, por essa lacuna, aplicava-

se a regra do CPC, que era genérica e universal. Para esses juízes, não havia como deixar 

o processo dos juizados especiais cíveis seguir uma regra de contagem de prazos que fora 

expressamente revogada. A contagem de prazo processual em dias corridos perdia sua 

base de sustentação. 

A controvérsia era bem séria, pois significava haver juízes capazes de influir em 

orientações para os juizados especiais que defendiam a prevalência do CPC no sistema 

legal. Era mais um reflexo da disputa hermenêutica de que já tratamos. 

A maioria de juízes que fez aprovar o Enunciado nº 12.2016 sustentava que o CPC 

somente poderia ser aplicado ao sistema dos juizados especiais quando compatível com 

os seus princípios. Essa foi a lógica que ensejou a formação de entendimentos dominantes 

e a fixação dos enunciados desde os primeiros encontros de juízes. 

Foi ela que veio a ser reforçada com a confirmação do Enunciado 1.1 na sua 

adaptação para a vigência do novo código processual: Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos 

casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. 

A mesma lógica presidiu a aprovação dos Enunciados nºs 08.2016 e 13.2016. 

O primeiro afastava a aplicação do artigo 229 do CPC nos juizados especiais 

quanto ao prazo em dobro para que as partes se manifestem sempre que haja mais de uma 

no mesmo polo (ativo ou passivo) processual (litisconsórcio). A disposição perdia 
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relevância na medida em que os juizados iam adotando o processo eletrônico, pois o CPC 

excluía a aplicação do prazo em dobro para o caso de processamento eletrônico. 

O Enunciado nº 13.2016 manteve o prazo então praticado nas turmas recursais 

para a publicação de suas pautas de julgamento, 48 horas, que era o prazo previsto no art. 

552, § 1º do código processual revogado. 

Outra ameaça do novo CPC ao procedimento até então adotado nos juizados 

especiais era a tutela de urgência em caráter antecedente, prevista nos artigos 303 a 310 

do código processual. 

A tutela antecedente era um procedimento prévio à ação principal, na qual se pedia 

a antecipação do provimento judicial que era objeto desta última. Funcionava, assim, à 

semelhança da antiga ação cautelar, cuja incompatibilidade com o procedimento 

sumaríssimo já fora reconhecida desde os primeiros encontros de juízes. 

Por outro lado, do mesmo modo que se fizera com as disposições do código de 

processo revogado, alguns enunciados refletiam a adesão às soluções propostas pelo 

legislador do novo CPC. 

Uma das principais críticas a essas escolhas – como vimos na análise dos trabalhos 

dos IX e X Encontros de Juízes de Juizados Especiais e Turmas Recursais Cíveis, é que 

seriam arbitrárias e não fruto da técnica hermenêutica de solução de antinomias com base 

na hierarquia e especialidade das normas, conferindo uma boa dose de insegurança 

jurídica na definição das regras do procedimento nos juizados. 

Segundo os processualistas, que tornaram a ganhar espaço no mundo jurídico com 

a edição do novo Código de Processo Civil, o processo nos juizados especiais cíveis não 

poderia ficar desligado do CPC, que seria a sua fonte de orientação normativa. 

O problema desse entendimento é que poderia subverter a lógica de diferenciação 

do sistema dos juizados, substituindo-a por uma lógica de hierarquização do sistema com 

a prevalência do CPC. 

Esse entendimento acabaria prevalecendo com a edição da Lei nº 13.728, de 31 

de outubro de 2018, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 9.099/95, prevendo expressamente 

a contagem dos prazos em dias úteis. 

Outro objetivo do XI Encontro foi fixar os entendimentos referentes ao 

processamento eletrônico das ações, que se tornara a regra nos juizados especiais cíveis 

do estado do Rio de Janeiro. 

O processo eletrônico é um outro ponto de tensionamento entre as forças hétero e 

isomórficas do processo dos juizados. 
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Louvado como um instrumento revolucionário do modo de tratamento das ações 

judiciais, os programas de acompanhamento e controle digitais de processos prometiam 

agilizar e desburocratizar o processo judicial, eliminando o tempo morto de tramitação 

representado pelas inúmeras remessas e retornos do processo aos seus personagens e 

auxiliares. 

A Lei nº 11.409, de 19 de dezembro de 2006, que ficou conhecida como “lei do 

processo eletrônico”, resultou do Projeto de Lei nº 5.828-A/2001, originado na Comissão 

de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. 

Na discussão, em turno único, do projeto, a deputada federal Luiza Erundina 

destacou que uma das maiores queixas quanto ao Judiciário sempre foi a lentidão. Assim, 

a informatização do processo judicial resultaria em economia de gastos, agilização do 

processo, com procedimentos que tornariam a Justiça mais “ágil, articulada e integrada 

entre órgãos do próprio Poder” (BRASIL, 2002, p. 31862). 

O processo eletrônico era um dos principais anseios dos juízes e, como vimos, foi 

incluído dentre as estratégias para os juizados especiais, pois suas possibilidades eram 

plenamente congruentes com os princípios do acesso, da celeridade e da efetividade do 

processo. 

Apesar dessas promessas, os primeiros sistemas de processamento eletrônico 

deixavam bastante a desejar. 

O maior defeito é que reproduziam, em meio digital, as remessas e burocracias 

típicas dos cartórios. 

A digitalização não poderia se dar sem a automatização dos procedimentos, mas 

até hoje ainda não se aproveitou por completo as possibilidades de automatização dos 

movimentos processuais. 

Grande parte dos movimentos do processo eletrônico dependem do operador 

humano. Assim, por exemplo, a expedição de um mandado de citação ou intimação. No 

processamento de autos físicos, essa expedição passava pelo seguintes movimentos: (i) o 

juiz determinava a intimação; (ii) o processo ia ao cartório para redigir o mandado; (iii) o 

cartório inseria os dados da parte a ser intimada e elaborava o mandado; (iv) o cartório 

imprimia o mandado; (v) o cartório remetia os autos com o mandado para a assinatura do 

juiz; (vi) o juiz assinava o mandado; (vii) o mandado era devolvido ao cartório; (viii) o 

mandado era enviado ao oficial de justiça para cumprimento. 

Com o processo eletrônico, é possível eliminar vários desses movimentos. Basta 

que os dados da parte a ser intimada estejam cadastrados no sistema que ao proferir 
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decisão determinando a intimação, um comando do juiz poderia iniciar um procedimento 

automático de elaboração do mandado e envio ao Oficial de Justiça. Na melhor das 

hipóteses, partes previamente cadastradas receberiam automaticamente a intimação após 

o comando do juiz. 

Esse é apenas um exemplo das possibilidades de agilização dos trâmites 

burocráticos pela tecnologia. 

Infelizmente, muitos softwares não buscaram esse passo. Contentaram-se em 

reproduzir os movimentos do processamento físico, o que evitou que pudessem ter sua 

eficiência maximizada. 

Ainda assim, não há dúvida de que o processamento eletrônico ajudou muito a 

agilizar os trabalhos dos órgãos judiciais. Um dos principais motivos foi a sua 

transparência. O processamento eletrônico tornava o processo visível para todos, de modo 

que os advogados podiam consultá-lo sem sair de seu escritório, poupando tempo 

precioso para si e para os servidores do cartório, que normalmente precisavam dispor de 

parte de seu horário de trabalho para o atendimento de advogados e partes no balcão dos 

juízos. Ademais, não ficava indisponível enquanto fosse visualizado por uma delas, ao 

contrário do que acontecia com os autos físicos. 

Assim, apesar de algumas críticas, o processamento eletrônico foi bem recebido 

por todos, especialmente nos juizados especiais, cujo procedimento simplificado, com 

autos enxutos, se adequava perfeitamente ao desenho, aparência e interatividade do 

processo eletrônico. 

Após algumas experiências-piloto, todos os juizados especiais cíveis se tornaram 

eletrônicos em um intervalo relativamente curto de tempo. 

O Anexo nº 5 mostra a aceleração da digitalização dos juizados especiais cíveis. 

Nem tudo é perfeito, porém. 

O processo eletrônico pode ter sido um dos principais fatores para incentivar a 

terceirização do serviço dos advogados do autor. 

As petições iniciais poderiam ser protocoladas eletronicamente de qualquer lugar 

e a qualquer hora, o que autorizava advogados de autores a distribuir as ações de seus 

clientes para juizados nas mais variadas comarcas do estado, incentivando-os a 

contratarem advogados “audiencistas” apenas para estar na audiência com os autores. 

O mesmo se dava do outro lado, com os réus e seus advogados. 

Na fase da execução, fase mais sujeita à aproximação com o processo civil, como 

vimos, o processamento eletrônico afastava o processo cada vez mais da oralidade. 
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Petições de lado a lado eram protocoladas eletronicamente com a maior facilidade e os 

juízes as despachavam com a agilidade e qualidade possível, muitas vezes sucumbindo à 

pressão pela celeridade ou decidindo conforme o entendimento extraído da redução a 

escrito dos argumentos das partes. 

A possibilidade de peticionamento remoto aberta pela digitalização do 

processamento pode contribuir para a aproximação do procedimento dos juizados com o 

procedimento das varas comuns na medida em que torna o processo mais formalizado, 

escrito. 

Além da fase de execução, o processamento eletrônico criava problemas com a 

oralidade e outros princípios dos juizados especiais também na fase de conhecimento. 

Um enunciado aprovado no XI Encontro validou uma prática do sistema 

informatizado que impedia a juntada de documentos eletrônicos aos autos após a abertura 

da audiência de instrução: 

 

No caso de Processo Judicial Eletrônico as partes somente poderão apresentar 
documentos pelo sistema eletrônico. No caso de se destinarem a audiências, 

devem ser protocolados, eletronicamente, até o horário designado para o ato, 

vedado o recebimento em meio físico (TJERJ/COJES, 2016, Enunciado nº 

03.2016). 

 

A finalidade desse bloqueio era compelir as partes e advogados a digitalizarem as 

provas documentais que possuíam, pois os juizados não estavam preparados para 

digitalizar essas peças no momento das audiências. 

Apesar dessa explicação, o procedimento violava frontalmente o princípio da 

concentração dos atos na audiência de que trata o artigo 28 da Lei nº 9.099/95 que, por 

sua vez, é um corolário da celeridade e da oralidade. Embora a regra não prejudicasse a 

finalidade da reunião das provas na audiência, que era permitir a manifestação oral 

imediata das partes sobre elas, podia dificultar a apresentação de provas obtidas antes da 

audiência mas depois que o pedido (no caso do autor) ou a contestação (no caso do réu) 

fossem lançados no sistema informatizado. Para não prejudicar as partes, a saída foi a 

criação de um mecanismo que conciliava o bloqueio do sistema informatizado com a 

oralidade e o direito à ampla defesa dos argumentos, que era o de se registrar na ata da 

audiência a prova documental apresentada em audiência e não digitalizada: 

 

Em atenção aos princípios da oralidade, concentração dos atos processuais e 

contraditório, é possível a apresentação de contestação oral, ou aditamento da 

contestação escrita na hipótese de ocorrência do disposto no enunciado 3.1.1, 
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em audiência, que serão consignados, de forma simples e resumida, na ata da 

própria audiência, vedado o recebimento, por meio físico, de qualquer 

documento, inclusive procuração, substabelecimento e atos constitutivos, 

devendo a parte atentar para o Enunciado 03.2016, ressalvada a hipótese de 

mandato oral prevista no art. 9º, §3º da Lei 9.099/95, que deverá constar em 

ata (TJERJ/COJES, 2016, Enunciado nº 05.2016). 

 

A despeito dessas desvantagens, o processo eletrônico abre as portas para 

tecnologias que permitirão, no futuro, quem sabe, adotar nos juizados especiais cíveis, a 

verdadeira oralidade do processo. Uma vez que essas tecnologias permitam, as partes, 

advogados e juiz podem transformar suas interações escritas em interações audiovisuais, 

cumprindo verdadeiramente a promessa do legislador da Lei nº 9.099/95. 

Apesar de já estarem todos funcionando eletronicamente em 2019, os juizados 

passariam por uma nova transformação em 2020. 

Em 2013, pela Resolução nº 185, o CNJ obrigou todos os tribunais do país a 

aderirem à sua versão de sistema informatizado de processamento eletrônico, o PJ-e 

(Processo Judicial Eletrônico), em mais um movimento de uniformização e 

hierarquização do judiciário nacional. 

Apesar dos atrasos na implantação em relação ao cronograma original, a pressão 

uniformizadora não suavizou e o TJERJ se viu compelido a assinar um termo de adesão 

em 12 de novembro de 2018, comprometendo-se a iniciar a migração para o sistema 

nacional em 2020. 

Como se deu com a implantação do processo eletrônico fluminense, os primeiros 

órgãos a se adequar serão os juizados especiais cíveis. 

O processo de migração começaria pelo Juizado Especial Cível de Maricá. 

O XI Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais 

Cíveis também refletiu uma nova relação dos juízes com as partes, principalmente autores 

e autoras, que vinha ensejando uma reflexão sobre o alcance e os limites do acesso à 

Justiça. 

Se a criação e instalação dos juizados especiais cíveis no Rio de Janeiro foi 

marcada, como vimos, por um consenso quanto à necessidade de facilitar o acesso do 

cidadão à Justiça – o que foi reforçado na aplicação rotineira do Código de Defesa do 

Consumidor às ações que passaram a tramitar ali – por volta da segunda década do século 

XXI esse consenso pode ter se dissipado. 

Muitos juízes passaram a questionar o amplo acesso dado pelos juizados especiais 

em razão de demandas de teste e, principalmente, com intenção ou conteúdo fraudulento. 
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Alguns juízes já implicavam com ações movidas por questões consideradas 

insignificantes ou de valor irrisório, por terem consciência do custo do processo (mesmo 

nos juizados especiais cíveis) e dos esforços administrativos necessários para seu 

julgamento. No entanto, o conceito de demanda irrisória ou insignificante é relativo e não 

cabe aos juízes defini-lo, especialmente quando a Constituição da República impede que 

seja imposta qualquer condição para o exercício do direito de ação. 

Por demandas de teste queremos dizer as ações movidas com o objetivo de testar 

sua viabilidade nos juizados especiais ou medir a receptividade das teses nelas deduzidas. 

A elas se aplica, de modo geral, a mesma conclusão quanto às ações consideradas 

insignificantes ou irrisórias, isto é, não é possível proscrevê-las motivadamente. 

Por outro lado, algumas demandas de teste envolviam a procura pelo juízo mais 

generoso em termos de indenização. 

Como vimos, atendendo ao princípio da ampliação do acesso à Justiça, a Lei nº 

9.099/95 permitiu ao autor uma ampla escolha do juizado para propor sua ação. O artigo 

4º dá a ele a opção de escolher entre o juizado do domicílio do réu ou de qualquer lugar 

onde este tenha estabelecimento, filial, escritório etc., o juizado do lugar onde a obrigação 

(cujo cumprimento reclama) deva ser cumprida ou o juizado do seu próprio domicílio ou 

do lugar do ato ou fato lesivo nas ações para reparação de danos. 

Considerando que a grande maioria das ações referentes a relações de consumo 

trazem pedido de indenização por danos morais, tornando-se assim uma ação para 

reparação de danos, bem como que essas ações têm em grande parte como réus 

concessionárias de serviços públicos, bancos e empresas de varejo (que têm vários 

estabelecimentos além de sua sede), os autores normalmente podiam escolher o juizado 

mais conveniente dentre os vários que atendiam os critérios do artigo 4º da Lei nº 

9.099/95. 

O mais conveniente era muitas vezes o mais profícuo para advogados e partes, ou 

seja, o que condenava os réus às maiores indenizações. 

Assim, era comum que autores e advogados cujas causas não tinham qualquer 

relação com a sede do juizado propunham suas ações naquele lugar, apenas porque o réu 

tinha uma filial ou agência ali, ao invés de propô-las no seu domicílio. 

Já vimos também que no VII Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e 

Turmas Recursais Cíveis, os juízes fixaram o entendimento de que a escolha de juizados 

que atendiam com exclusividade uma área poderia configurar violação ao princípio do 

juiz natural e por isso a proibiram (Enunciado nº 2.2.5). 
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Mesmo assim, ainda restavam muitas possibilidades de escolha, pois a propositura 

de uma ação nos locais onde dois ou mais juizados tinham competência concorrente (as 

ações eram sujeitas a um procedimento de distribuição por sorteio)  não podia ser 

considerada (e efetivamente não era) violação do juiz natural, pois nesse caso não se 

escolhia o juiz, mas os juizados ali sediados. 

Grande número de ações era proposto nos juizados do Fórum Central, mesmo 

sendo os autores domiciliados em outros bairros do Rio de Janeiro e até em outras 

comarcas do estado, apenas porque muitos réus ali tinham filiais ou escritórios. A escolha 

desses juizados podia ser conveniente talvez pela tradicional presença de escritórios na 

região central da Cidade do Rio de Janeiro ou mesmo porque comparados com alguns 

juizados regionais ou do interior, eram mais rápidos. 

De todo modo, essas escolhas arbitrárias passaram a incomodar muitos juízes, que 

começaram a defender uma delimitação das opções, com a restrição da propositura de 

ações em juizados de locais onde os respectivos autores tinham domicílio ou no domicílio 

dos réus. 

Essa posição ganhou mais força diante da utilização das opções de acesso por 

autores e advogados mal-intencionados, que pretendiam driblar o controle de 

litispendência de modo a facilitar seus expedientes fraudulentos. 

Na análise que fez por ocasião da palestra comemorativa dos 18 anos dos juizados 

especiais na EMERJ, já em 2013 Flavio Citro Vieira de Mello denunciava o abuso na 

propositura de ações. Ele estimava que dos noventa por cento de ações propostas nos 

juizados do Fórum Central por advogados, quarenta por cento de uma banda de quarenta 

por cento de “agenciamento e fraude” (MELLO, 2013). 

Por agenciamento, Flávio Citro descrevia o procedimento adotado por alguns 

advogados que distribuíam panfletos com valores de indenização e ofereciam seus 

serviços para partes que nem pensavam em propor uma ação. 

Quanto a fraudes, o que era mais grave, deu o exemplo do que acontecia nas varas 

cíveis, onde não havia presença obrigatória das partes. Em muitos casos, os autores não 

sabiam que havia sentença e nem mesmo processo contra eles. 

Flavio Citro teve oportunidade de narrar como algumas dessas fraudes ocorriam: 

o advogado ia até uma comunidade onde promovia seus serviços, obtinha os documentos 

das partes (identidade e CPF), oferecendo “limpar” o nome dos moradores, isto é, retirá-

los dos cadastros restritivos de crédito. Levava os documentos para o escritório, onde 

alguém assinava uma procuração simulando que fosse o autor e propunha uma ação sobre 
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outro motivo (“teses emuladas” pelo advogado), buscando conseguir um acordo 

extrajudicial para que a presença das partes não fosse necessária. Quando a empresa fazia 

acordo, que envolvia a retirada do nome dos “autores” dos cadastros restritivos, mas 

também uma indenização que esses “autores” desconheciam, o advogado embolsava o 

dinheiro da indenização e depois apresentava o “nome limpo” aos moradores da 

comunidade (MELLO, 2013). 

Quando o processo chegava à audiência com personagens terceirizados, o autor 

nem sabia o que estava acontecendo. Eventualmente, a fraude foi descoberta. Flávio Citro 

reportou que no mês de outubro de 2013, foram distribuídos por volta de mil e setecentos 

processos. Desses processos, Citro extraiu 7 representações por conduta inadequada de 

advogados a Ministério Público e OAB. O problema é que esses advogados estavam à 

frente de “três mil processos”. Contou também que mandou realizar 104 perícias 

grafotécnicas, das quais em 100 constatou que as assinaturas nas procurações eram falsas 

(MELLO, 2013). 

O procedimento fraudulento foi notícia na imprensa. O Jornal O Dia, na edição de 

15.05.2014 relatou: 

 

A promotora Angélica Glioche, da 1ª Promotoria de Investigação Penal, revela 

que recebe em média de 50 a 100 queixas-crime, por mês, enviadas por juízes 

contra advogados suspeitos. “Já fiz mais de 300 denúncias desse tipo, afirmou 

Angélica. O golpe começa com a captação de clientela, proibida pelo estatuto 

da OAB. Na comunidade Final Feliz, um grupo de mulheres foi arregimentado 
pelo advogado Thiago David Fernandes, com intuito de limpar o nome no 

Serasa.” 

Com os documentos, procurações fraudadas e comprovantes de residência 

montados, ele acionava a Justiça. Para o sucesso do trambique, os advogados 

contam com o fato de as empresas optarem por fazer acordos 

extrajudiciais. “Eles agem individualmente. Contam com o fato das empresas, 

para economizar, fazerem acordo de R$ 700 a R$ 1 mil antes da audiência. Ou 

seja, a empresa não verifica se o que está sendo alegado é correto, mas paga”, 

critica o juiz Flávio Citro, do 2º Juizado Especial Cível, da capital. 

O magistrado descobriu fraude em 100 das 300 ações do advogado Thiago David. Para 

isso foram feitos exames grafotécnicos. Em um dos casos, ele processou a Itaucard, Casas 

Bahia, Telemar e Itaú por inserção do nome do consumidor no Sistema de Proteção ao 
Crédito. “Em depoimento, o cliente negou a contratação do advogado. Entregou os 

documentos dele a quatro mulheres que se autointitulavam assistentes sociais para retirar a 

restrição ao crédito, mas nunca assinou procuração para Thiago David”, explicou Flávio 

Citro. 

Para a promotora Angélica Glioche, os recordistas são o casal Fernanda Kengen Taboas e 

Pedro Borba Taboas. Sócios de um escritório, segundo o juiz da 43ª Vara Criminal, Rubens 

Roberto Casara, em cinco anos em varas cíveis, ela patrocinou mais de 7.500 demandas 

(O Dia, 2014). 

 

Os advogados responsáveis por esse procedimento foram presos e passaram a 

responder pelos crimes de que foram acusados. 
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O número de ações se reduziu a menos da metade (Flávio Citro falou em redução 

de 1700 ações para 500 em dois meses no ano de 2013 – MELLO, 2013), mas as fraudes 

não desapareceram. 

Em 2016, sob a presidência de Ana Maria Pereira de Oliveira, a COJES se viu 

obrigada a criar um grupo de juízes para ajudar na detecção de possíveis irregularidades 

na propositura de ações nos juizados especiais cíveis e propor medidas para combate-las. 

O grupo era composto pelos juízes Cíntia Santarém Cardinali, que o presidia, Flávio Citro 

Vieira de Mello, José de Arimatéia Beserra Macedo, Paulo Luciano de Souza Teixeira e 

Nathália Calil Miguel Magluta (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2016 – Portaria nº 

231/2016). 

A atuação do grupo contribuiu para identificar algumas irregularidades. 

Uma delas resultou na prisão de mais um advogado, acusado de “fraudar 

processos de furtos de artigos de luxo que estariam em bagagem violada, despachada em 

companhias aéreas” (TJERJ/AI, 2016a). 

Segundo a notícia veiculada na página do TJERJ na Internet: 

 

O objetivo seria lucrar indevidamente com o dinheiro das indenizações. A 

irregularidade foi detectada pela juíza Flávia Machado, da 5ª Turma Recursal, 

após pesquisar outros processos do advogado e identificar que se tratavam da 

mesma demanda, com características semelhantes. Ele poderá responder pelos 

crimes de estelionato, documento falso, falsidade ideológica e formação de 

quadrilha. 
Após detectar a repetição de demandas sobre o mesmo assunto – a violação de 

uma mala e o roubo de um relógio rolex no valor de R$12.500,00 – a juíza 

descobriu que em todos os processos as provas eram iguais: declaração de 

venda com o mesmo número de série do rolex e fotografias iguais da suposta 

mala danificada. Em entrevista coletiva realizada no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nesta quinta-feira, a magistrada contou como 

o crime foi descoberto. “O que chamou atenção é que a autora da ação dizia 

que sua bagagem teria sido violada e os pertences desaparecido, totalizando 

prejuízo de R$ 17 mil. Inicialmente, ela ganhou a ação em primeira instância, 

mas quando o processo chegou à Turma Recursal, verificamos que a mesma 

autora tinha outro processo igual. Fizemos uma busca mais específica e 

constatamos que a declaração de venda do objeto que teria sido roubado era 
igual em todos os processos. Tudo indicava que se tratava de uma fraude, 

principalmente a repetição dos fatos. Temos conhecimento de pelo menos três 

processos fraudulentos ajuizados por este advogado”, explicou a juíza 

(TJERJ/Assessoria de Imprensa, 2016a). 

 

Esse não foi o único caso noticiado pela Assessoria de Imprensa do TJERJ, que 

em junho daquele ano publicou: 

 

Em pouco mais de uma semana, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (TJRJ) identificou duas tentativas de fraudes em processos ajuizados 
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em Juizados Especiais Cíveis. A mais recente foi na tarde da última quinta-

feira, dia 2. Um advogado foi detido e levado para a delegacia depois que 

houve suspeita de utilização de comprovantes de residência fraudados 

anexados a uma ação de dano moral. 

Uma moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, queria processar no 

Juizado Especial de Campo Grande uma administradora de planos de saúde e 

apresentou, como comprovante de residência, uma fatura de telefonia móvel 

com endereço residencial de Nova Iguaçu. O advogado por ela contratado 
ajuizou uma ação no 26º Juizado Especial Cível (JEC), no Fórum de Campo 

Grande, Zona Oeste do Rio, e a ação foi julgada extinta pela juíza Renata 

Guarino Martins, no dia 16 de março, de acordo com o inciso III do art. 51 da 

Lei 9099/95 pela incompetência territorial. 

No entanto, no dia seguinte, uma nova ação dos mesmos - autora e advogado - 

deu entrada no mesmo 26º JEC com propósito idêntico, mas com uma 

diferença: o comprovante de residência agora apresentado - outra conta de 

telefonia móvel de titularidade da mesma parte, da mesma operadora, da 

mesma linha, com o mesmo endereço apresentado na fatura anterior (nome da 

rua, número e até bairro) - só que com o CEP e bairro de Campo Grande. A 

autora que se apresentava como moradora de Lagoinha, em Nova Iguaçu, agora 
exibia um comprovante de residência de Campo Grande. 

Na audiência, a juíza titular do 26º Juizado Especial Cível tomou o depoimento 

da autora que afirmou que, na realidade, morava há cerca de dois anos e seis 

meses em Quintino Bocaiuva, no Méier, mas que residiu no endereço de Nova 

Iguaçu mencionado na fatura entregue ao advogado como comprovante de 

residência. Questionada se já havia residido em Campo Grande, afirmou que 

não, além de não reconhecer a conta na qual constava como moradia o bairro 

de Campo Grande. Além disso, disse que o escritório de advocacia ao qual 

confiou a ação contra a administradora de planos de saúde não explicou porque 

deveria comparecer ao Fórum de Campo Grande. O advogado foi ouvido e se 

limitou a dizer que a fatura de Campo Grande foi entregue no escritório 
(TJERJ/AI, 2016b). 

 

 O provedor de notícias Consultor Jurídico também noticiou naquele mês mais 

uma ocorrência do tipo: 

 

A Justiça do Rio de Janeiro condenou uma advogada por litigância de má-fé 

em oito ações que ela defendia na corte. A profissional também terá que pagar 

multas em favor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça e indenizar uma 

empresa. A conduta dela também será comunicada à seccional fluminense da 

Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público para a adoção de 

providências. 

A advogada é acusada de fraude processual. O juiz Marco Antônio Azevedo 
Júnior, do 7º Juizado Especial Cível, julgou quatro ações na qual a profissional 

pleiteava uma indenização por danos materiais e morais contra a Cedae por 

causa de uma alegada interrupção no fornecimento de água entre os dias 23 de 

fevereiro e 7 de março de 2014. 

A mesma nota fiscal eletrônica de um serviço de carro-pipa foi usada em 

diversos processos apontando como consumidores dos serviços as partes 

autoras do processo, mas a empresa provou no 3º Juizado Especial Cível que 

o documento havia sido adulterado e se tratava, na verdade, de serviço de 

reboque de outro consumidor. 

Por causa disso, o juiz condenou a advogada e a parte autora da ação a pagar, 

solidariamente, uma multa de R$ 2,8 mil, equivalente a 10% sobre o valor da 
causa, em favor do Fundo Especial do TJ-RJ. Elas ainda deverão indenizar a 

Cedae em R$ 2 mil e arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, 

fixadas em 20% do valor da causa (CONJUR, 2016). 
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Uma das consequências desses casos – e da atuação do grupo de trabalho da 

COJES – foi a de fazer despencar mais uma vez o número de ações propostas nos juizados 

especiais. Segundo notícia na página da AMAERJ – Associação dos Magistrados do 

Estado do Rio de Janeiro, em agosto de 2016 foram distribuídas 800 novas ações nos 

juizados do Fórum Central em comparação às 1.600 distribuídas no mês anterior 

(AMAERJ, 2016). Isso indicava que a previsão de Flávio Citro na sua palestra de 2013 

de que cerca de 40% das demandas era fabricada ou fraudulenta não era exagerada. 

A consequência mais importante foi, talvez, a desilusão que causaram. Muitos 

juízes se sentiram enganados pelos responsáveis por tais ações fraudulentas e, embora 

estes fossem minoria, a expressão da quantidade de ações pode ter criado uma 

desconfiança que viria a afetar o olhar que os juízes tinham sobre as causas levadas aos 

juizados cíveis. 

Ana Maria Pereira de Oliveira lamentou que a transformação do perfil dos 

demandantes levado a um olhar desconfiado dos juízes, tenha feito 

 

infelizmente uma diferença para pior, porque na verdade hoje a tem a maior 

parte das ações sendo movidas com o patrocínio com a assistência de 

advogados e a gente viu ao longo do tempo... hoje a gente escuta ou vê em 
vários fóruns de debates o quanto os juízes são criticados por não darem 

indenização por dano moral, porque não têm a visão da coisa como deve ser ... 

Acho que isso veio porque o abuso começou a ser muito grande por algumas 

pessoas que achavam que podiam ir para um sistema mais informal e não ter 

que provar absolutamente nada e na hora que isso começou a ser coibido, se 

mostrou uma face que a gente não imaginava ver no juizado que quando 

começaram a acontecer fraudes em processos, quantas vezes eu disse isso para 

o Flavio (Mello).... 

(...) a gente nunca imaginou que em um processo em que a gente vê a parte, 

em que a gente está ali em contato, a gente ia ter esse tipo de problema. Então 

eu acho que isso foi algo ruim (...) para a própria comunidade de juízes, da 

visão que eles têm daquilo. E aí a gente começa a ter uma visão de que quem 
entra no juizado é um aproveitador, desconfiado. Lanço um olhar desconfiado, 

um olhar que hoje a gente tem em todos os lugares, porque no tribunal também 

a gente vê isso. E um outro divisor de águas além da grande quantidade de 

advogados, foi o processo eletrônico, porque antes era mais difícil detectar uma 

fraude, porque você tinha que ter o processo físico pra provar isso. Hoje você 

entra num outro processo, que é de acesso livre e não tem segredo de justiça, 

então eu estou vendo aqui um processo e verifico o mesmo documento em 

outro processo (OLIVEIRA, 2018).  
 

O depoimento de Joaquim Domingos de Almeida Neto mostra que a reação de 

alguns juízes ao saberem das fraudes era diferente: 

 

Olha, mais uma vez, eu agradeço a possibilidade de trabalhar com juízes 

maravilhosos na comissão, porque eu, minha visão pessoal, eu acho que a gente 

não tinha que fazer nada contra fraude. Fraude, é problema do fornecedor de 
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serviço que não apresenta defesa nenhuma. A gente tinha uma fraude 

recorrente que a gente conseguiu levantar, que era, eu comprava na internet... 

eu recebia... ganhava por mês R$1.200,00. Aí, entrava na internet, comprava 

um iMac Pro de R$10.000,00, uma televisão de led, 65 polegadas, 20 e tantos 

mil Reais. Um rolex, Rolex então, foi célebre aqui. E, imprimia o pedido, e 

entrava com a ação dizendo que não foi entregue. Obviamente aquele pedido 

não foi pago, eu não tinha nem dinheiro para comprar aquilo. Chegava na 

audiência, obviamente a empresa não apresentava contestação nenhuma, e o 
juiz, ele tinha que fazer o quê? Julgar procedente. Só que os juízes, tal qual 

marido enganado, não gostam de servir de marido enganado e, começaram a 

se revoltar com isso. E isso é bom a gente ter juiz da ponta, juiz do juizado lá 

e, começar a dizer assim: “eu me recuso a prosseguir”, sendo um elo dessa 

cadeia de fraudes. E para isso, eles começaram a se revoltar. Chamamos as 

empresas, mostramos as falhas de defesa que eles têm, que só existe fraude 

quando existe ineficiência da defesa... quando tem a defesa atenta não existe 

fraude. E, a gente começou a apurar ela e, a alertar o juiz, até porque, o 

fraudador é inteligente. Como todo estelionatário, ele vai tentando... é fazendo 

caminho. Então, ele sai de Campo grande, vai para Santa Cruz, sai de Santa 

Cruz, vai para Barra, sai da Barra, pega o estagiário dele para assinar a inicial 
quando ele se torna muito manjado. Existe essa mutação. Então o que a gente 

faz, é distribuir os informes aos juízes: “olha, atenção com o processo de tal 

empresa, tal tipo de processo, nós notamos um aumento de demanda... 

exponencial em tal demanda, há uma indicação ou de captação de clientela, 

porque aí é uma questão ética que a OAB tinha que resolver, não é nossa, ou 

então, indício de fraude, que o juiz fica mais atento. Mas, ainda volto a dizer, 

o juiz tem um limitador. Ele fica ali limitado à atuação das partes. Se há conluio 

das partes, o que que o juiz pode fazer? Máximo recusar a homologar um 

acordo ou... mas, não vai inibir a fraude. As fraudes diminuíram em alguns 

juizados. Migraram para outros e, continuam sendo perseguidas, continuam 

sendo atentos e, hoje em dia as empresas já estão muito mais atentas para isso. 
Várias empresas, nós chegamos aqui: “olha, em vez de você ter 30 escritórios 

terceirizados, cada um falando uma língua, vocês precisam ter um escritório 

que fale para todos, comunique para todos a mesma postura. Não pode em 

Nova Iguaçu, a sua representação ser de uma maneira e, em São João de Meriti, 

ao lado, ser de outra”. E as empresas começaram a entender isso e, hoje em dia 

já estão começando a diminuir as suas carteiras de escritório de Advocacia, 

estão começando a descredenciar escritório que estão envolvidos em fraudes, 

estão começando a modificar a defesa, a determinar que se faça uma defesa 

efetiva, estão começando a cumprir o dever de casa, que é fornecer para os 

escritórios o material para uma defesa efetiva. É, uma fraude dessa de compra 

pela internet, o mínimo que a empresa pode dizer, é assim: “olha, o pedido 

número tal foi cancelado, porque não foi pago, está aqui a contraordem do que 
foi cancelado”. E a contestação de meia página vai dizer isso: “olha, juiz, não 

entreguei o iMec pro, a TV de led e o Rolex, porque não foi pago”. Então, não 

tem descumprimento contratual, muito menos dano moral. Foi essa mais ou 

menos a atuação da gente, e foi uma atuação mais de coordenação, nós não 

podemos ter uma atuação efetiva (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

Flávio Citro Vieira de Mello foi um dos juízes que mais se envolveram nesse 

combate às fraudes e por isso mesmo o mais atacado por grupos de advogados que fizeram 

das ações de indenização por dano moral nos juizados a sua atividade. O seu depoimento 

sobre o tema é contundente e escondeu sua tristeza e decepção. Entendemos que, embora 

longo, merece ser reproduzido por indicar a frustração com os rumos que os juizados 

tomavam: 
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FCVM: Atendia o consumidor, atendia a empresa, todo mundo saía satisfeito, 

principalmente o Poder Judiciário. E  esses mutirões também mostraram um 

lado, quer dizer, a face negra do amplo acesso à justiça. E qual era a face negra 

do amplo acesso à justiça? A facilitação do acesso foi tanta, que também 

advogados dos autores entraram num sistema de gestão de volume de massa 

de processos. Então você tinha escritórios de autores especializados em 

demanda contra determinada empresa. E os mutirões porque multiplicavam os 

processos no mesmo dia, ele também espelhava algumas realidades que a gente 

não queria enxergar antes. Como demanda artificial, demanda industrializada, 

demanda fraudada. Demanda que a gente chama de artificial, a gente já tinha 
constatado nas audiências, que é você... deu início a audiência, o juiz togado 

presidindo, ele pergunta para o preposto da empresa: “o que que vocês fizeram 

para resolver a reclamação”? Aí, o preposto diz: “eu não sei não. Eu sou só, 

audiencista do escritório”. “E o advogado da empresa, o que que tem a dizer”? 

“Eu sou só, audiencista”. Aí, você perguntava para o reclamante: “o que que o 

senhor veio reclamar”? Ele perguntava para o advogado dele: “Esse aqui, qual 

é mesmo doutor”? 

Entrevistador: Não sabe nem o caso que ele está atuando. 

FCVM: Aí você entrava no sistema e, verificava que aquele autor tinha 60 

ações: 10 no foro central, 10 em Campo Grande, 5 em Copa Cabana. E aí, a 

gente passou a ver o lado negro da força não é? Quer dizer, por mais que a 

gente tenha feito isso de coração para ampliar o acesso à Justiça, o elemento, 
quer dizer, a matéria-prima é o homem, é ou não é? A matéria-prima da justiça 

é o homem. Então,  a distorção veio junto com ela. Então, começamos a fazer 

análise dessas questões que a gente chama de demanda artificial. Se a pessoa 

veio para a audiência e não sabe nem o que que está reclamando, não tem 

porque o capa preta está ali para resolver o problema. Então, demanda 

artificial. Demanda industrializada, que é a repetição do mesmo objeto 

potencializando resultados. Por exemplo, eu reclamo o indébito do seguro, 

digo que não contratei o seguro. Mas, eu peço o indébito do mês de janeiro e 

dano moral. Aí, qualquer juiz centrado vai perguntar: “mas, e o cancelamento 

do contrato”? Ele não pede. Por quê? Ele não pede porque a demanda seguinte 

é o indébito de fevereiro. E dano moral. E a seguinte, é o indébito de março e 
dano moral. Às vezes no mesmo juizado, às vezes em outra comarca não é? E 

as empresas nem aí. 

Entrevistador: Não têm controle. 

FCVM: Com seu sistema de gestão de resultados e redução do custo com a 

terceirização de advogados, terceirização de prepostos, defesas genéricas. 

Então, chegou um ponto que a experiência de um juiz no mutirão, era o retrato 

do resgate da ideia do juizado, porque a parte estava ali, ela sabia o que estava 

reclamando, o preposto estava ali, ele sabia o que estava sendo reclamado para 

fazer a proposta de acordo, e a empresa sabia o que aqueles 400 processos 

representavam. Por outro lado, quando você ia fazer uma audiência em algum 

lugar, o autor não sabia, o advogado dele não sabia, o preposto da empresa não 

sabia e o advogado da empresa não sabia. E eu acho que esse cotejo dessas 
duas situações, fez com que muitos juízes, muitos juízes passassem a se 

preocupar num enfrentamento, com enfrentamento dessa demanda artificial 

industrializada e, a pior, a fraudada. As fraudes que nós constatamos aqui nos 

juizados foram gravíssimas, muito sérias. Muito sérias, que em qualquer outro 

país do mundo levariam um advogado e a parte à prisão por muitos anos. Não 

foi o resultado que nós assistimos aqui, muito embora o empenho de muitos 

juízes que passaram a trabalhar em dois turnos. Um, para realizar o trabalho 

principal que é a elaboração das sentenças e tal. E o outro, o trabalho 

investigativo para saber se aquela demanda era artificial, industrializada, 

fraudada. Então, por exemplo, a rotina da Turma Recursal, a cada processo 

distribuído como recurso, o meu gabinete era orientado a ingressar no sistema 
do Tribunal para verificar se aquela parte tinha outros processos. E aí, não foi 

sem surpresa, ou melhor, foi sem surpresa, que uma colega nossa constatou 

que a parte tinha num processo reclamado que houve violação de bagagem e, 
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que o relógio Rolex tinha sido retirado da bagagem dela. E quando ela foi 

julgar pela ação, ela entrou no sistema, verificou que ele tinha mais 3 processos 

contra a companhia aérea. No segundo que ela entrou para examinar, o objeto 

era exatamente o mesmo, o Rolex era o mesmo. Mas o Rolex não pode ser 

roubado duas vezes. E, isso para nós é uma tristeza muito grande, que investiu 

a vida para criar um sistema que facilita o acesso e resolve o problema das 

pessoas... Constatar que a gente estava sendo usado para fazer na verdade, para 

cometer um crime. E mais triste ainda, que a parte, era o principal partícipe 
desse crime. Embora tenha sido fomentado e orientado pelo advogado, a parte, 

quer dizer, a ideia da parte participar de uma audiência do Poder Judiciário 

emulando uma fraude, para nós é muito triste. E então, isso gerou uma reação 

do sistema contra essas demandas artificiais, industrializadas e fraudadas e, a 

ponto de a gente ter mais uma vez apoio total, o único tribunal do país, eu acho 

que o Rio de Janeiro é o único tribunal do país que teve a coragem de fazer 

essas coisas todas. Botar a lista TOP 30 na página, de colocar na página do 

Tribunal: “o advogado foi preso hoje na audiência de conciliação”, não sei o 

quê, com o vídeo do advogado, porque é obvio que isso atrai a reação. Mas 

naquele momento, era muito importante a gente divulgar o combate às fraudes, 

porque isso inibiu novas práticas. Não se sabia até que ponto a gente já tinha 
descoberto aquilo, e no primeiro momento, essa demanda dos Juizados 

Especiais já estava aqui em torno de 2000 processos mês, ela já caiu 40% só 

com o combate às fraudes. Eu tenho numa transparência lá, o gráfico. Ela vem 

assim: 2000, e cai para 1.400 e alguma coisa. Agora, repetidas vezes. Quer 

dizer, praticamente toda sexta-feira, a gente divulgava uma fraude. Eu tenho 

uma lista assim daqueles endereços da página do Tribunal, do release, pelo 

menos umas 30. Então, toda sexta-feira a gente divulgava porque aquilo ficava 

na página. E era estratégico mesmo, combinado com a Assessoria de Imprensa. 

Mesmo que acontecesse na segunda, a gente aguardava a sexta e botava na 

sexta, porque ficava sexta na página, sábado, domingo, segunda, terça. Aí, 

quando entravam as novas, elas saíam. E isso foi muito importante porque 
inibiu bastante as tentativas de fraude. E mais à frente um pouco, os juízes 

passaram a perceber que praticamente 80%, 85% das nossas demandas eram 

ajuizadas sem que a parte nunca tivesse procurado a empresa, nunca. Isso é 

estatístico. Aí, se você compara, início dos juizados, 85% de demanda com 

consumidor empoderado, reclamando a termo, sem advogado. Situação que a 

gente estava se defrontando, 90% das demandas, 90% das demandas por 

advogado sem nunca ter procurado a empresa. Aí muitos de nós, puxou o freio 

de mão e falou: “opa, espera aí, tem alguma coisa errada. Judiciário não é ‘call 

center’ de empresa”. Não é questão de ter medo de trabalhar, porque a gente já 

tinha mostrado, já tinha provado que a gente não tem medo de trabalho... A 

gente dá conta; 2000, vem 2000, a gente resolve 2000. Agora, isso é uma 

distorção do sistema. Judiciário não é call center de empresa. E, o interessante 
é o seguinte, que é uma geração de juízes, talvez pelo fato deles terem mais ou 

menos a mesma formação, idades próximas, mesma experiência de vida e, não 

é só no Rio de Janeiro. Você tem no Rio Grande do Sul também, um grupo de 

juízes que mais ou menos acompanhou esse mesmo sistema com iniciativas 

semelhantes e tal e, sem uma grande combinação e tal, muitos passaram ao 

mesmo tempo a ter o mesmo entendimento, dizer: “bom, está faltando alguma 

coisa. Não é possível que 90% da demanda seja objeto de ajuizamento sem 

nunca ter procurado a empresa”. Então muitos de nós passou a exigir que a 

parte de alguma maneira, demonstrasse que tinha procurado a empresa para 

que nos... demonstrasse o quê? A existência de pretensão resistida. O Judiciário 

não toma iniciativa. Então, ele ser demandado sem a empresa dizer que não vai 
resolver o problema, não faz sentido, isso não é medo de trabalho, é só repor 

as coisas nos seus devidos lugares. Eu sou inerte por exigência do Código de 

Processo Civil, mas eu também... a ideia do Judiciário é atuar no momento em 

que há uma pretensão resistida. E isso já não existia mais no sistema do juizado 

(...). 

Entrevistador: Mas isso não é uma decorrência desse próprio sucesso? Talvez 

pela lei do mais fácil, as partes já tinham aquele caminho aberto do juizado... 
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FCVM: Pode até ser... Mas, a questão é que isso já estava gerando uma 

distorção muito grande que atenta contra o próprio sistema. Era comum você 

ver casos em que atuando na turma por exemplo, pegava um processo em que 

a parte dizia que tinha comprado pela internet, tinha cancelado a compra, mas 

que não tinha recebido a devolução do dinheiro. Então, a parte, pelo 49 do 

Código do Consumidor, ela pode desistir a qualquer momento da compra feita 

pela internet, ela desistia e não recebia o dinheiro de volta. E ela demandava, 

então, a devolução do dinheiro e dano moral. Aí, juiz de primeiro grau, leigo, 
condenava a devolver o dinheiro e dano moral. Quando você pegava o recurso, 

o próprio extrato do cartão de crédito da pessoa com a devolução integral do 

valor. Então, se ela não procura a empresa, a empresa não tem nem 

oportunidade de dizer: “ou, o estorno foi feito de maneira integral, dois meses 

depois. Então ao invés de você ser prejudicado, você foi beneficiado, você está 

pagando em 10 parcelas e recebeu à vista no segundo mês (MELLO, 2018). 

 

 

Tudo isso ficou refletido na aprovação de mais uma alteração ao Enunciado nº 

2.2.5: 

 

2.2.5. COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

Nas causas que envolvam relação de consumo, será competente o foro: (a) do 

domicílio do autor, (b) da sede do réu, (c) do local de celebração/cumprimento 

do contrato, (d) do local do ato ou fato objeto da demanda, podendo o Juiz 

reconhecer, de ofício, a incompetência. 
 

Flávio Citro Vieira de Mello explica as circunstâncias da aprovação, destacando 

que teria sido uma decisão controvertida, pois aparentemente conflitava com a disposição 

legal: 

 

A partir da experiencia que nós tivemos da demanda artificial, industrializada 

e fraudada, os juízes se convenceram – e aí foi uma decisão muito 

controvertida, mas a maioria se convenceu – que nós tínhamos que mudar o 

nosso entendimento sobre competência pelo domicílio do autor. Já era uma 

tendência do Superior Tribunal de Justiça, e existia enunciado do tribunal, mas 
os juizados sempre entenderam que você poderia ajuizar a ação no domicílio 

do autor, na sede da ré, na agência, sucursal, etc. Então o que as partes autoras 

faziam. Entravam contra o banco Itaú no fórum central da Capital. Diziam que 

a agência era aqui. Entrava em Niterói, porque tem agência lá. Entrava em 

Barra Manda, porque tem agencia lá. Diante – não por outro motivo, 

exclusivamente por esse motivo – o fato de a agente constatar que a mesma 

parte tinha as vezes quarenta, cinquenta, sessenta ações em lugares diferentes, 

a gente passou a entender que a competência era do domicilio do autor ou sede 

da ré, exclusivamente. Foi uma construção. A partir dali, o volume e demanda 

caiu drasticamente e não aumentou significativamente nos locais dos 

domicílios dos autores. Não aumentou significativamente... (MELLO, 2018). 

 

Independentemente do mérito desse entendimento, o acesso foi preterido mais 

uma vez, isto é, a despeito das intenções moralizadoras do enunciado, ele 
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indubitavelmente restringiu as possibilidades de acesso das partes aos juizados que lhe 

fossem mais convenientes. 

O processo eletrônico ainda dificultava a verificação da autenticidade dos 

documentos juntados pelas partes, que eram todos digitalizados e não precisavam ter 

assinatura digital ou autenticação por autoridades certificadoras. 

Isso pode explicar os enunciados propostos e aprovados no XI Encontro dos 

Juizados Especiais Cíveis que pela primeira vez tratavam do controle da propositura de 

ações, além da modificação feita ao Enunciado nº 2.2.5, que reduzia as opções dos autores 

na escolha do juizado onde distribuiriam suas ações. 

O primeiro deles traduzia uma preocupação com as demandas repetidas, com 

tentativas de reeditar ações já julgadas improcedentes ou rechaçadas e outros juizados e 

mesmo com demandas de teste: 

 

Enunciado 01.2016 – PREVENÇÃO – IDENTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO 

– O cartório, ao verificar a existência de possível prevenção, junto ao sistema, 

deve comunicar o fato ao juiz, que poderá reunir os processos para julgamento 

conjunto.  

 

O segundo exigia que os autores e seus advogados anexassem ao pedido inicial 

comprovante de residência e procuração com menos de 3 meses, de modo a dificultar a 

utilização de documentos já utilizados em outras ações ou obtidos pelos advogados cujas 

fraudes foram identificadas: 

 

Enunciado nº 02.2016: COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E 

PROCURAÇÃO - VALIDADE PARA EFEITO PROCESSUAL - A petição 

inicial deverá ser instruída com comprovante de residência e procuração, 

ambos com data inferior a três meses. 

 

O terceiro visava evitar conluios fraudulentos entre partes e advogados, fazendo 

com que devessem comparecer pessoalmente para a homologação dos acordos por eles 

celebrados antes da audiência de conciliação: 

 

Enunciado nº 09.2016: ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - PRESENÇA DAS 

PARTES - Caso seja celebrado acordo antes da data designada para audiência, 

o feito será mantido em pauta, sendo o acordo homologado na presença das 

partes ou posteriormente à realização do referido ato. 

 

Até os juízes leigos ficaram submetidos a um controle mais rigoroso de suas 

atividades, como ficou refletido no Enunciado nº 19.2016: 
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JUIZ LEIGO - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - O juiz leigo deverá manter 

cadastro atualizado junto à COJES quanto a suas atividades profissionais como 

advogado, sob pena de instauração imediata de processo disciplinar. 

  

O grupo de trabalho criado pela Portaria TJERJ/COJES nº 231/2016 foi 

substituído em 2017 pelo Comitê Interinstitucional de Estudo, Prevenção e Repressão a 

Fraudes no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários do Estado do 

Rio de Janeiro, integrado por juízes e representantes da OAB, nomeados pela Portaria 

TJERJ/COJES nº 1.323/2017. Este, por sua vez, foi substituído pelo Núcleo Permanente 

de Combate às Fraudes no Sistema dos Juizados Especiais (NUPECOF), instituído pelo 

Presidente do TJERJ por meio do Ato Executivo nº 204/2018. 

Em que pese essa sucessão de órgãos, o combate às irregularidades passou a fazer 

parte da vida institucional dos juizados especiais cíveis, vindo a ser compartilhado com 

todo o PJERJ e a OAB. Os juízes foram exortados a noticiar à COJES “todas as ações 

em que se verifiquem indícios, ainda que mínimos, de fraudes” (TJERJ/COJES, 2017). 

A modificação do Enunciado nº 2.2.5, que pode ser vista como uma reação ao 

abuso na propositura das ações, pode favorecer uma melhor organização dos serviços dos 

juizados especiais cíveis na medida em que mantém as ações dos consumidores contra 

grandes empresas restritas, em geral, aos juizados de suas respectivas residências. Com 

isso permite, pelo menos em tese, um planejamento mais preciso da evolução dos casos 

e das necessidades estruturais de cada juizado. 

Por outro lado, como sustentou Antônio Francisco Ligiero em seu depoimento ao 

Programa de História Oral do Poder Judiciário, a mudança pode ter comprometido a 

agilidade, a flexibilidade e a capacidade de reação do sistema dos juizados aos 

incrementos súbitos de demanda, pois impede que a estrutura dos juizados do Fórum 

Central da Comarca da Capital seja utilizada para absorver esses aumentos. A menos que 

a demanda de massa tenha ocorrido na região atendida por esses juizados, o aumento do 

número de ações por ela provocado deve ser tratado em cada um dos juizados 

competentes: 

 

Quando a gente planejou os juizados nós pensamos o seguinte: a gente tinha 

que concentrar aqui no Fórum Central grande parte da distribuição e nós 
verificamos que trinta por cento de toda a distribuição do estado se concentrava 

aqui no Fórum Central. Por isso que a gente passou a dar assim um tratamento 

preferencial aos juizados do Fórum Central do estado inteiro, do estado inteiro. 

Trinta por cento de toda a movimentação se concentrava aqui. E porque que a 

gente pensou em privilegiar os juizados do Fórum m Central. Pelo seguinte: 



263 
 

toda vez que eu fosse resolver qualquer coisa, se eu resolvesse aqui no Fórum 

Central resolvia trinta por cento da demanda. Trinta por cento da demanda eu 

matava aqui. Os outros trinta da demanda era da região metropolitana. Só uns 

cinquenta por cento que eram as demais. Então, todas as vezes que eu tinha 

que tomar alguma decisão, que eu tinha que fazer qualquer coisa de positivo 

para impactar o sistema eu fazia aqui na capital. (...) todas as experiências que 

nós fizemos no sistema de DCP, de DAP, nós fizemos em Caxias. Por quê? 

Porque o pessoal de Caxias não reclamava e o pessoal de Caxias, por exemplo, 
tudo o que a gente ia experimentar, experimentava lá. A gente os castigava. Se 

desse certo a gente trazia pra cá. Se desse errado a gente ficava quietinho por 

lá, entendeu? Porque, o advogado que aqui na Barra da Tijuca eles são muito 

mais assim, eles cobram muito mais da gente do que por exemplo o advogado 

de Caxias, o advogado de Nova Iguaçu. Não que eles sejam piores, mas eles 

são mais tolerantes. Então a gente fazia os testes lá, se desse certo lá a gente 

trazia pra cá. E que quando a gente resolvia o problema aqui, a gente resolvia 

trinta por cento da situação. Hoje – e aí não vai nenhuma crítica a entendimento 

[entendimento que alterou o Enunciado nº 2.2.5 – vide Capítulo 3], é uma 

questão jurisdicional, não estou entrando na questão de entendimento de juiz 

com relação a competência, tá? O que isso provocou? Provocou o seguinte. 
Desestruturou os nossos juizados. Só a simples mudanças de entendimento 

com relação a competência. Volto a dizer, não estou falando se está certo ou 

errado, entendeu? Mas é que nós não havíamos pensado o sistema dessa forma. 

Nós tínhamos pensado o sistema da forma como ele sempre funcionou, qual 

seja, a pessoa pode demandar onde ela quiser. Só que tinha um detalhe. Aqui 

era muito mais rápido que em qualquer outro lugar, então todo mundo corria 

pra cá. E todas as vezes que eu tinha que fazer um acerto, acertava trinta por 

cento de cara, entendeu? 

(...) 

Com essa mudança de entendimento, nós desestruturamos todo o nosso 

sistema. 
(...) 

Hoje nós passamos a ter aqui 8 juizados com uma distribuição. Elas [as 

demandas de massa] se pulverizaram. Nós temos aqui 8 juizados que 

distribuem menos processo que os três de Nova Iguaçu. 

(...) 

Estou falando pro senhor que em um determinado mês nós tínhamos mais trinta 

mil, quarenta mil, como foi o caso do Megabônus, que foi em outubro de 2008. 

Nós tivemos uma distribuição de quase... que beirou oitenta mil processos, 

quando a gente vinha recebendo em torno de 50, 60 mil. Nós tivemos mais 30 

mil só em um mês. E o que aconteceu? Nós conseguimos controlar aquilo. 

Porque nós conseguimos controlar? Porque grande parte daquela demanda 

estava aqui. Então o que nós fizemos. Botamos mais juízes, demos um gás 
aqui. Conseguimos controlar. Conseguimos controlar. Hoje, se houver uma 

explosão de demanda dessas, nós estamos lascados, porque eu não vou ter 

mecanismos de gerenciar isso (LIGIERO, 2019 – inserções nossas).  

 

Assim, antes da restrição feita pelo novo enunciado, a preferência de parte e 

advogados pelos juizados do Fórum Central concentrava neles boa parte das demandas 

do estado. A estrutura disponível para esses juizados permitia que conseguissem absorver 

com maior facilidade que outros juizados da Capital e das demais comarcas do estado as 

grandes demandas. 

Assim, outra consequência foi a subutilização dessa estrutura. 
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Se em 2016 os juizados do Fórum Central da Comarca da Capital recebiam, cada 

um, a média de 12.680 novas ações por ano (Anexo nº 5), em 2018 receberam a média de 

4.003 novas ações por ano, uma redução de mais de 60% (TJERJ, 2020). 

As fraudes podem ser mais um fator para explicar outro fenômeno que se verificou 

nos últimos anos: a migração de ações típicas de juizado especial cível para as varas 

cíveis. 

Com as fraudes e a desconfiança que passou a pairar sobre os juízes, caíram 

significativamente os valores de indenização por danos morais. Como é natural, os 

advogados foram procurar nas varas cíveis a reparação que não mais encontravam nos 

juizados cíveis. E isso só foi possível por conta da opcionalidade dos juizados e pela 

relativa facilidade com que as partes conseguiam obter o benefício da gratuidade de 

justiça nas varas cíveis. 

O depoimento de Antônio Francisco Ligiero revela essa transformação: 

 

Entrevistador: Ligiero, você acha que isso pode ter mudado o comportamento 

dos próprios juízes? 

AFL: Ah, mudou... mudou. Mudou o comportamento. Por exemplo, podemos 

falar até do próprio Flavio Citro, entendeu? Eu observo que o Dr. Flavio 

mesmo mudou. Mudou. Dr. Flavio sempre teve uma posição muito mais, 

assim, complacente. Hoje ele está mais assim rigoroso e tal (...) E ele próprio 
diminuiu o valor das condenações. Isso aí aconteceu mesmo. E aí veio um 

outro efeito perverso, não é? Que as varas cíveis passaram a dar indenizações 

maiores que os juizados. Aí isso foi quando houve a migração do sistema de 

juizados para as varas cíveis. Aí nós perdemos duas vezes. Porque: nós 

perdemos porque passamos a ter um custo muito mais elevado e temos uma 

estrutura subutilizada... que hoje eu tenho oito juizados aqui distribuindo... não 

chega nem a quatrocentas [novas ações por mês].  

O sistema dos juizados é uma coisa que tem que ser muito bem gerenciada, 

entendeu?  Ali não é... bem... só direito não. O senhor tem que administrar, 

entendeu? Porque se não, o senhor cria monstros... (LIGIERO, 2019 – inserção 

nossa).  

 

A relação entre os processos distribuídos nos juizados especiais cíveis do Fórum 

Central [I, II, III, IV (este a partir de 2016), VII, XXI. XXIII e XXVII JECs)] e nas 52 

varas cíveis do Fórum Central da Capital do estado do Rio de Janeiro pode refletir essa 

migração, pois se chegou a 2,2 processos dos juizados por cada processo de vara cível em 

2013, caiu para 0,95 em 2017 e para 0,75 em 2018. Isto é, em 2018, para cada 7 processos 

distribuídos, 4 eram para as varas cíveis e apenas 3 para os juizados cíveis do Fórum 

Central. 
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TABELA 18 

RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

DO FÓRUM CENTRAL E NAS VARAS CÍVEIS DO FÓRUM CENTRAL 

 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 

CÍVEL 69805 56024 58657 59745 58263 47559 42378 

JEC 121781 123519 116075 119783 100018 45256 31914 

JEC/CÍVEL 1,74 2,20 1,98 2,00 1,71 0,95 0,75 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos anuários de produtividade disponíveis em 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/produtividade-pjrj/anuarios 

* Inclui o IV Juizado Especial Cível que passou a funcionar no Fórum Central em março de 2016 

 

   

3.10. O XII ENCONTRO 

 

No dia 14 de agosto de 2017, na presidência de Joaquim Domingos de Almeida 

Neto, a COJES promoveu mais um encontro de juízes de juizados especiais cíveis e 

turmas recursais cíveis. 

Os enunciados então aprovados foram reunidos no Aviso Conjunto TJERJ/COJES 

nº 14, de 12 de setembro de 2017. 

O primeiro enunciado pode indicar que o trabalho institucional de diferenciação 

deve ser constante e não pode ser negligenciado, sob pena de deixar conceitos e lógicas 

básicas se perderem. 

O enunciado era uma lembrança de que “não cabe declínio de competência em 

juizado especial cível”, um corolário básico da própria noção de sistema defendida e 

acalentada na fase de formação. 

Ainda com relação às fraudes, os juízes queriam garantir maior controle sobre as 

ações e evitar que advogados e partes mal intencionados tentassem a sorte em mais de um 

juizado e por isso aprovaram o Enunciado nº 2: “A extinção do processo sem análise do 

mérito gera prevenção do Juizado originário para futuras ações com o mesmo objeto, 

ressalvada a hipótese de incompetência territorial”. 

Pela mesma razão aprovou-se o Enunciado nº 3: 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/produtividade-pjrj/anuarios
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Verificando o juiz que a ausência da parte à audiência ou o pedido de 

desistência visam fraudar o andamento processual evitando o julgamento 

desfavorável, poderá indeferir o pedido de desistência ou não aplicar o disposto 

no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, de forma fundamentada, julgando o mérito 

da lide aplicando, se for o caso, as penas decorrentes da litigância de má-fé à 

parte autora (TJERJ/COJES, 2017). 

 

Dentre os sete enunciados aprovados, destacamos também o de nº 7, que tratou da 

desconsideração da personalidade jurídica, um assunto que, em razão da determinação do 

novo Código de Processo Civil vinha se insinuando em razão de sua incompatibilidade 

com o procedimento célere e concentrado dos juizados especiais cíveis. 

A alteração do novo CPC impunha um contraditório prévio à decisão de 

desconsideração da personalidade jurídica, sobre a qual já falamos, e que, na prática, 

impunha a verticalização do rito da lei especial. 

O enunciado e sua justificativa foram assim registrados: 

 

ENUNCIADO 07 - 2017: DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA A desconsideração da personalidade jurídica 
é processada nos mesmos autos, sem a suspensão do processo ou formação de 

incidente, facultando ao juízo, o deferimento das medidas necessárias a 

garantir a efetividade da execução como, p. ex., o arresto ou outras tutelas 

provisórias de urgência cautelares aplicáveis ao caso concreto. 
 

JUSTIFICATIVA: Em 18 de março de 2016, o Novo Código de Processo Civil 

(Lei nº 13.105/16) entrou em vigor já com algumas alterações promovidas por 

outro ato normativo (Lei nº 13.256/16). Obviamente, diversos 

questionamentos já vinham sendo apresentados antes mesmo de sua vigência, 

fomentando certa insegurança entre os operadores do Direito, o que, de certa 

forma, era até de se esperar, diante das inúmeras alterações. Com relação ao 

Juizados Especiais, o novo CPC fez referência expressa ao Sistema dos 
Juizados nos artigos 985, I, 1.062, 1.063, 1.064, 1.065. Como parte do estudo 

da nova sistemática, aduziremos análise sobre o incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica e os meios dos quais o magistrado pode lançar mão 

para flexibilizar o procedimento. Pois bem, o art. 1.062 do CPC prevê uma 

nova modalidade de intervenção de terceiro, o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, que será aplicado nos juizados, não obstante a 

existência de restrição específica prevista em lei (art. 10, Lei nº 9.099/95). A 

desconsideração da personalidade jurídica já vinha sendo realizada nos 

juizados, em que pese a ausência de regulamentação da forma procedimental 

para tanto. Contudo, com o advento do novo CPC, foi criado um modelo a ser 

seguido (art. 133 - art. 137), incluído dentro do rol de modalidades de 
intervenção de terceiros. Assim, foi necessária a criação de outra regra (art. 

1.062, do CPC) para justificar a incidência da intervenção de terceiros nos 

juizados, apesar da vedação expressa (art. 10, Lei nº 9.099/95). Quanto a este 

aspecto, não se vislumbra empecilhos sérios para que a desconsideração aqui 

seja deferida. O problema, em realidade, reside na observância do novo 

processamento estatuído. Com efeito, não tendo sido requerida a 

desconsideração na petição inicial, será, então, formado um "apenso", com 

suspensão da demanda primitiva, para que seja viabilizada a citação do sócio 

a fim de que apresente defesa quanto a este tema. Após, haverá dilação 

probatória se for o caso e, enfim, será proferida decisão interlocutória (quando 

se tratar de desconsideração realizada perante órgão de primeira instância), 

caso em que será possível o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inc. 
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IV, do CPC). Observam-se, desta forma, certos empecilhos práticos para a 

adoção desta maneira de proceder em sede de juizados. Primeiro, porque o 

contraditório prévio, a dilação probatória para a solução do incidente, bem 

como a suspensão da demanda originária irão conspirar contra os critérios 

norteadores desta via (art. 2º, Lei nº 9.099/95). E, segundo, é que não há 

possibilidade de emprego do agravo de instrumento perante as Turmas 

Recursais. Pensamos que, em tais casos, não deverá ser observado o 

procedimento estabelecido na nova legislação (art. 133 - art. 137, do CPC), por 
ser a mesma absolutamente incompatível com seus princípios inspiradores. 

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica deverá ser reconhecida nos 

próprios autos, sem que haja a suspensão da análise de qualquer tema. Sem 

embargos, conforme o § 4º do art. 795, do CPC, para a desconsideração da 

personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente processual. 

Entretanto, tal disposição legal não é absoluta, pois a lei dispensa a instauração 

do referido incidente quando a desconsideração for requerida na petição inicial, 

devendo ser citado o sócio ou a pessoa jurídica (§2º, art. 134, do CPC) para, 

nos termos do art. 135 do CPC, se manifestar, no prazo de 15 dias. Nesse 

contexto, os incidentes processuais praticamente não são admitidos, com 

exceção da arguição de suspeição e impedimento do juiz, que são processados 
em autos apartados e observado o rito do Código de Processo Civil. Todas as 

demais matérias de defesa devem ser arguidas na contestação (art. 30 da lei 

9.099/95), sendo decididos de plano todos os incidentes que possam interferir 

no regular prosseguimento do processo. Mas não é só, o art. 16 da Lei 9.099/95 

dispensa a distribuição e a autuação do pedido inicial, tudo em atenção à 

simplicidade e à informalidade do Sistema dos Juizados, sem falar na 

irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O legislador de 2015 visou 

instituir mais uma exceção ao disposto nos arts. 10, 16, 29 e 30 da Lei dos 

Juizados, ao prever a aplicabilidade, ao procedimento sumaríssimo, do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 

a 137 do CPC, cabe ao intérprete buscar meios para que a referida exceção seja 
compatibilizada com as características do Sistema. Desse modo, a 

desconsideração nos Juizados Especiais deve preservar aquilo que moveu o 

legislador, ou seja, a comunicação prévia e a possibilidade de defesa pelo 

requerido, mas sem a suspensão do procedimento ou a instauração de um 

incidente processual. 

Assim, se for garantido aos sócios ou diretores (terceiros), nos próprios autos 

da execução, o exercício do direito de defesa, estará garantido o tratamento 

isonômico entre as partes, sem a suspensão do processo e a formação do 

incidente (...). Concluindo, a desconsideração da personalidade jurídica só 

deve ser deferida - ou não - após a intimação das partes, sem a suspensão do 

processo ou formação de incidente, facultando ao juízo o deferimento das 

medidas necessárias a garantir a efetividade da execução como, p. ex., o 
deferimento de arresto ou outras tutelas provisórias de urgência cautelares 

aplicáveis ao caso concreto, assegurado às partes o contraditório e a ampla 

defesa, sem a necessidade de se violar os princípios reitores do Sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis (TJERJ/COJES, 2017). 

 

 

A imensa justificativa apresentada pode refletir o esforço institucional que passou 

a ser necessário para manter a estruturação dos juizados especiais cíveis após as últimas 

reformas processuais que prestigiaram uma medida de legitimidade de efetividade 

fundada no contraditório exacerbado. 

Ao mesmo tempo pode refletir também a submissão a essa lógica, pois sua 

conclusão remete ao contraditório prévio. 
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Os demais enunciados aprovados e alterados estão registrados no ato conjunto 

(Anexo 11). 

Com as transformações descritas neste capítulo, o juizado especial cível 

completava seus 23 anos de vida no estado do Rio de Janeiro com uma feição distinta 

daquela que se extraía da projetação de seus fundadores. 

Um órgão antitético ao juízo cível comum, com servidores e juízes especializados 

em um procedimento simples, informal, célere e concentrado, acessível aos cidadãos e 

acessado diretamente por eles, dava lugar a soluções copiadas do procedimento ordinário, 

por juízes que veneram o Código de Processo Civil e que não têm vínculos históricos com 

o sistema.   

Podemos compreender melhor esse metamorfismo com auxílio de alguns 

conceitos da teoria institucional. É disso que trataremos no próximo capítulo. 
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4. – OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E A TEORIA INSTITUCIONAL 

 

Até aqui nosso trabalho se dedicou a registrar a breve história dos juizados 

especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro. 

Apesar de não termos tratado de todos os personagens da estruturação desses 

órgãos e do papel que desempenharam nesse processo, cremos ter dado conta dos 

principais acontecimentos dessa história e do sentido que tomaram em relação a ela. 

A tarefa é inédita, o que já lhe assegura algum valor, mas não se esgota aí. 

Depois de reunir tão vasto material, composto de atos normativos, artigos 

acadêmicos, notícias, registros de reuniões e encontros de juízes dos juizados e entrevistas 

com os integrantes da Comissão dos Juizados nos anos de sua formação, era preciso 

completa-la com a análise dessa história e a explicação dos processos e forças a que está 

sujeita. 

Nossa empreitada não partiu apenas de um interesse acadêmico. 

Como juiz de direito que exerce o cargo de juiz titular de um dos maiores 

juizados especiais cíveis da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e tendo 

atuado continuamente em juizados especiais cíveis e suas turmas recursais durante nossos 

vinte e dois anos de magistratura, não somos alheios às transformações dos juizados 

especiais em relação ao modelo utilizado pelos seus empreendedores. 

Por isso, mesmo cientes das dificuldades de análise de um agente inserido na 

estrutura do campo estudado, não poderíamos deixar de tentar compreender o processo 

(ou processos) por detrás dessas transformações. 

Nossa impressão inicial – e nossa tese – de que os juizados especiais cíveis vêm 

sofrendo metamorfismos que os aproximam em maior ou menor grau, dos órgãos judiciais 

que processam e julgam as causas a eles submetidas de acordo com o processo civil 

ordinário pode ser confirmada pelos eventos descritos na sua fase de acomodação 

(Capítulo 3).  

Importa, agora, isolar e identificar esses processos metamórficos. É o que 

faremos por meio deste capítulo.  

Para tanto, nos amparamos no ferramental teórico dos estudos institucionais, que 

nos pareceu o mais adequado para dar conta da análise de processos que envolvem as 

relações entre organizações, seus agentes e o campo em que se inserem.  
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Sabemos que outros referenciais teóricos poderiam ser adotados, muitos dos quais 

já se mostraram adequados a estudos judiciários, como a teoria de sistemas e a teoria de 

campos, de Bourdieu e Wacquant. 

Quanto à primeira, Talcott Parsons se dedicou a estudar variados aspectos do 

sistema jurídico, especialmente os tribunais e as profissões jurídicas. Boa parte desses 

estudos pode ser consultada na obra organizada por Javier Treviño (2009). Fomos 

desencorajados, contudo, por um funcionalismo que não prestigiava a análise de 

mudanças e transformações, mas, antes, a busca de um enquadramento tipológico dos 

fenômenos sociais (v. p.ex. BLAU e SCOTT, 2003). 

Nesse ponto, concordamos com a opinião de Luhmann sobre a teorização de 

Parsons: “Conceitos são definidos simplesmente dentre o esquema dos quatro quadros. A 

necessidade de preencher os quadros com conteúdos plausíveis guia as decisões teóricas” 

(LUHMANN, 2013, p. 22 – tradução nossa).167 

Outra importante crítica à abordagem de Parsons é o seu alto grau de abstração, 

que afeta também a perspectiva de Luhmann. Apesar de ter inspirado muitos trabalhos na 

área jurídica, como o de Gunther Teubner, a teoria dos sistemas sociais de Luhmann não 

encontra muita aplicação no estudo de casos, como os juizados especiais exigiriam (cf. 

NEVES, 2004). 

Assim, apesar de terem a Lei estadual do Rio de Janeiro nº 2.556/1996 e a Lei nº 

12.153/2009 se referido a um ‘sistema’ dos juizados especiais, não encontramos relação 

entre esse termo e a teoria de Luhmann, tudo indicando que seja apenas indicativo de uma 

representação no sentido de que são regidos por um conjunto de regras referenciadas entre 

si. 

Quanto à teoria dos campos de Pierre Bourdieu, nós mesmos já recorremos a ela 

em trabalho sobre o Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário (WERNER, 2019) 

e ficamos tentados a repetir essa abordagem neste estudo. Todavia, uma das tarefas a que 

nos dedicamos naquele trabalho foi precisamente a de demonstrar uma suficiente 

autonomia do Poder Judiciário em relação ao campo do Direito, este sim descrito e 

analisado por Bourdieu (2011), para que pudéssemos trata-lo dessa perspectiva. Fazer o 

mesmo com os juizados especiais cíveis seria, a nosso ver, esticar demais os limites da 

conceituação de campo de Bourdieu. 

 
167 Concepts are always defined simply within the schema of the four boxes. The necessity of filling the 

boxes with plausible content guides the theory decisions. 
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Contudo, para além disso, nos pareceu que o estudo dos juizados especiais cíveis 

exigia não apenas uma perspectiva de campo, mas também uma perspectiva do nível da 

organização, que nos permitisse tratar não só das relações mantidas em um nível e em 

outro, mas das relações entre o próprio campo e suas organizações.  

De todo modo, nossa pesquisa sobre a teoria dos campos acabou nos levando ao 

encontro de uma aplicação mais flexível do conceito: a noção de campo organizacional, 

que se mostrou essencial na análise das organizações de todos os tipos. 

A investigação desta noção, por sua vez, fez com que nos familiarizássemos com 

o neoinstitucionalismo nos estudos organizacionais, um vasto e rico conjunto teórico 

dedicado à análise de organizações (quaisquer organizações) sob uma perspectiva 

institucional que admite que hábitos, práticas, normas e culturas influenciam o desenho 

dessas organizações e que ao mesmo tempo restringe a análise dessas influências a 

campos mais ou menos definidos onde organizações com interesses comuns se reúnem. 

Uma de suas vantagens para o nosso esforço é a sua matriz sociológica. 

Tendo concluído nosso mestrado nos domínios da Sociologia, o 

neoinstitucionalismo nos estudos organizacionais era para nós um referencial muito mais 

familiar do que outras teorias organizacionais com ancoragem na Economia ou na 

Administração. 

Todavia, foi um conceito plenamente consolidado na teoria neoinstitucional (e que 

alguns diriam superado) que nos atraiu definitivamente para essa abordagem: o 

isomorfismo. 

Trataremos do isomorfismo logo adiante, mas por ora podemos adiantar que é o 

resultado de forças que atuam sobre organizações de determinado campo que as leva a 

adotarem práticas e orientações comuns, provocadas por fatores coercitivos de origem 

normativa e deontológica ou por simples conveniência operacional. 

O isomorfismo, desenvolvido para iluminar o estudo das organizações em geral, 

se mostrou particularmente adequado para a explicação de processos de estabilização de 

campos organizacionais sujeitos à legalidade e a regras de conduta profissionais, que 

muitas vezes eram contraditórias com a busca da eficiência, notadamente no setor 

público. Não é preciso dizer que todas essas características estão presentes, de forma mais 

ou menos destacada, no caso dos juizados especiais cíveis. 

Com isso, nosso referencial teórico estava definido. 

Nas próximas seções nos dedicaremos à descrição dos principais aspectos do 

neoinstitucionalismo em particular e da teoria institucionalista em geral e procuraremos 
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desenvolver os conceitos que entendemos necessários e suficientes para empreender 

nossa análise. Em primeiro lugar, porém, é importante esclarecer a terminologia utilizada 

e situar o neoinstitucionalismo nas ciências sociais. 

 

4.1. - A POSIÇÃO DO NEOINSTITUCIONALISMO 

 

Há pelo menos três neoinstitucionalismos: na Economia, na Ciência Política e na 

Sociologia e a cada um deles correspondeu um institucionalismo diferente, de modo que 

suas diferenças não são as mesmas e, logo, não são as mesmas as suas semelhanças. 

Essa diversidade é registrada em vários trabalhos, como os de March e Olsen 

(1989), Scott (2014) e no compêndio organizado por Powell e DiMaggio (1991), ao qual 

recorremos com frequência. 

Para DiMaggio e Powell, o que une esses neoinstitucionalismos seria uma 

desconfiança das explicações baseadas na escolha racional e a atenção voltada para 

processos institucionais (1991a), ao que Scott acrescenta o foco nas organizações. 

Seria de pouca valia para este trabalho relatar a evolução de cada uma dessas 

vertentes da teoria institucional, que de todo modo está bem documentada no último 

volume de Institutions and Organizations, de Scott (2014), autor que se tornou referência, 

desde a edição original da obra, para todos os trabalhos que abordam essa evolução 

(CASTILLO, 1987; HININGS e TOLBERT, 1998; PALMER, BIGGART e DICK, 1998; 

e, no Brasil, por exemplo, CARVALHO, VIEIRA e GOULART, 2005). 

Nossa descrição se concentrará na vertente sociológica e mais precisamente na 

análise das organizações, que, para Scott (2014), Palmer, Biggart e Dick (1998) e 

GREENWOOD et al., (2008), é a principal corrente nos estudos institucionais. 

O neoinstitucionalismo na análise organizacional, sendo de matriz sociológica, é 

tributário da tradição iniciada com Spencer e Durkheim e sucedida por Phillip Selznick, 

passando por Marx e Weber. Por isso mesmo, sua terminologia não se afasta dessa 

tradição, de modo que seu conceito de instituição não é simplesmente uma convenção, 

como para a Economia, mas mantém um rigor próprio que o limita a certos arranjos 

(DiMAGGIO e POWELL, 1991a), como sendo um conjunto de práticas, valores, crenças 

e regras que se traduzem em comportamentos adotados automaticamente e que dão 

sentido à vida dos grupos sociais. 

Os processos de institucionalização seguem a mesma lógica e podem ser 

reconhecidos em âmbitos bastante variados. 
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Mesmo o trabalho de Selznick é nesse sentido mais restritivo, pois o processo de 

institucionalização é aquele que resulta na consolidação de uma organização, enquanto 

que para o neoinstitucionalismo na análise organizacional os processos institucionais 

ocorrem no campo, envolvendo rotinas e práticas que se manifestam em e através de 

organizações. 

Talvez hoje não seja mais tão simples separar o neoinstitucionalismo da teoria 

institucional como um todo. O artigo de Paul Hirsch é um libelo voltado para a 

conjugação das vertentes (1998) e as duas edições do manual da editora SAGE sobre a 

teoria organizacional não se prendem a essas diferenças. Pelo contrário, reúnem, até 

mesmo por sua finalidade, trabalhos que seguem o que ficou convencionado como o 

paradigma neoinstitucional e outros que o criticam e buscam novos caminhos, muitas 

vezes remetendo a estudos considerados como referências do velho institucionalismo. 

Talvez seja mais importante focar na presença das instituições como uma 

ferramenta de análise da história das organizações. É o que pretendemos fazer ao tratar 

da história dos juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro. 

 

4.2. - A TEORIA INSTITUCIONAL E AS ORGANIZAÇÕES 

 

Já expusemos as razões pelas quais adotamos o referencial da teoria institucional 

para analisar os processos que sujeitaram a formação e os metamorfismos dos juizados 

especiais cíveis. 

Nosso objetivo nesta seção é descrever a evolução dessa teoria e mostrar como os 

seus elementos podem ser aplicados na explicação do rumo tomado por aqueles órgãos. 

Atribui-se a Philip Selznick e seu estudo sobre a Autoridade do Vale do Tennessee 

(TVA), as primeiras explorações da teoria institucional na análise das organizações. 

A criação da TVA foi uma das principais ações do conjunto de medidas adotadas 

pelo governo democrata do presidente americano Franklin Delano Roosevelt para 

alavancar a economia, que viria a ser chamado de “New Deal”. 

A TVA, que existe até hoje, é uma empresa pública federal dos Estados Unidos da 

América e foi fundada por um decreto do congresso americano para promover o 

desenvolvimento da região do Vale do Tennessee, que fora duramente atingida pela 

Grande Depressão dos anos 1920-1930. A empresa atuou em diversas frentes, como a 
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agricultura e o fornecimento de energia elétrica, concentrando os recursos para o 

desenvolvimento na região (TVA, 2019). 

Selznick reuniu documentos sobre a empresa, visitou a região durante um período 

de dois anos e entrevistou executivos e integrantes da população servida pela organização. 

O resultado desse estudo está na obra TVA and the Grass Roots: A Study in the 

Sociology of Formal Organizations, de 1949, em que ele descreve as relações entre a 

organização e seus dogmas e crenças oficiais (“official doctrine”), que a fazia se 

identificar como um instrumento do povo da região (com raízes locais – ‘grass roots’), e 

as “forças sociais” reais oriundas do ambiente onde operava. 

Selznick procurou identificar essas forças, que geravam “consequências não 

intencionais” a partir da atividade da organização. Tal constatação foi extraída do exame 

dos casos em que a TVA e seus administradores se depararam com dificuldades criadas 

pelos conflitos de interesses e de poder entre a organização e as lideranças locais ou 

mesmo outros serviços como a Administração para a Proteção das Fazendas (“Farm 

Security Administration”) e o Serviço de Conservação do Solo (“Soil Conservation 

Service”). 

Essas dificuldades poderiam colocar em xeque os objetivos simbólicos da 

organização (promover o desenvolvimento regional) e impuseram sua adaptação ao 

ambiente, por meio de um processo de cooptação, um outro conceito desenvolvido pelo 

autor no trabalho. 

A partir do caso da TVA, Philip Selznick extrapolou sua teoria sobre as 

organizações, que seriam instrumentos sociais formalizados em “estruturas sociais 

adaptativas”. 

Para ele, todas as organizações formais “são moldadas por forças tangentes às 

suas estruturas racionalmente ordenadas e seus objetivos estatuídos” (SELZNICK, 1949, 

p. 251), forças estas representadas pelas resistências dos indivíduos que as integram, que 

constituiriam uma estrutura informal interna que perseguiria seus próprios objetivos e 

crenças com esforços espontâneos. Na visão do autor, essa estrutura informal não seria 

necessariamente prejudicial, mas pode ser aproveitada pelos “líderes” da organização 

para comunicação e cooptação. 

Na conclusão da obra, Selznick revela seu comprometimento com o 

funcionalismo de Parsons, sugerindo que as relações entre organização, estrutura informal 

e ambiente devem ser estudadas com vistas a um “sistema estável” de necessidades, com 
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ênfase nas “limitações e constrangimentos” impostos a seus participantes (SELZNICK, 

1949, p. 251). 

As ‘raízes’ teóricas de Selznick foram expostas mais abertamente em artigo em 

que delineara os fundamentos de sua teoria organizacional e ao qual remete as suas 

observações em “TVA and the Grass Roots” (SELZNICK, 1948). 

A importância dos estudos de Selznick para a análise das organizações não pode 

ser minimizada. Ciências como a Administração e a Sociologia das Organizações derivam 

suas abordagens de seus ‘insights’ e não seria exagero dizer que DiMaggio e Powell 

fundam o neoinstitucionalismo principalmente nas diferenças entre os novos estudos e os 

conceitos, interesses e alcance da obra de Selznick, “de uma abordagem normativa para 

uma cognitiva, de consenso para rotina, de valores para premissas, de motivação para a 

lógica de observância às regras” (DiMAGGIO e POWELL, 1991a, p. 19 – tradução 

nossa). 

Philip Selznick bem pode ser o elo entre o estudo das organizações e essas duas 

ciências – SCOTT, 2014; HINGINS e MEYER, 2018), pois une a teoria das organizações 

com a teoria institucional. 

Nas palavras de Hingins e Meyer: 

 

Assim, Selznick se tornou um liame entre a preocupação com a burocracia 

Weberiana, per se, e o desenvolvimento de uma teoria sociológica abrangente 

de organizações. Finalmente, com suas observações de que algumas 

organizações se tornam instituições, ele era um representante por excelência 

do chamado velho institucionalismo (Powell e DiMaggio, 1991; Selznick, 

1996) e um liame com a teoria institucional. A pesquisa clássica de Selznick 

sobre a Autoridade do vale do Tennessee, TVA and the Grass Roots (Selznick, 

1949) não era diretamente um estudo da burocracia no mesmo sentido que o 

trabalho de Gouldner e Blau, mas era um estudo sobre a dinâmica de 

organizações de grande escala (2018, p. 41 – tradução nossa).  

 

De todo modo, os conceitos de Selznick não foram suficientes para amparar 

sozinhos o desenvolvimento do institucionalismo na análise das organizações. Foi preciso 

superar a visão funcionalista e o enfoque na organização e se voltar para a relevância de 

aspectos culturais, cognitivos e normativos que permeiam o ambiente, alterando a 

perspectiva de análise da unidade para o campo organizacional, para que uma massa 

crítica de indagações levasse a uma produção intelectual consistente, que dominou a 

teoria das organizações (SCOTT, 2014, p. 50). 

Esse conjunto de trabalhos é que consiste na vertente do neoinstitucionalismo na 

análise organizacional. 
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Seu núcleo é formado pelos artigos de MEYER e ROWAN; DiMAGGIO e 

POWELL; ZUCKER; e SCOTT e MEYER, todos produzidos entre as décadas de 1970 e 

os primeiros anos da década de 1980 e que foram reunidos na obra organizada por 

POWELL e DiMAGGIO (1991) como sendo as “formulações iniciais” do 

neoinstitucionalismo. O livro, além de fixar as bases do novo institucionalismo na análise 

das organizações, procura demonstrar os esforços de se expandir seus horizontes e o seu 

potencial de pesquisa empírica e por isso mesmo passou a ser referência nos estudos do 

neoinstitucionalismo dali em diante. 

Ao defender a causa do neoinstitucionalismo, DiMaggio e Powell argumentaram 

com a evolução do arsenal conceitual das ciências sociais em geral e da Sociologia em 

particular, procurando mostrar que Selznick (e Parsons, com o qual se afinava) não tivera 

à sua disposição os conhecimentos produzidos com a revolução cognitiva. 

Para eles, depois da obra de Selznick, a Sociologia incorporou as perspectivas 

inauguradas pela etnometodologia de Harold Garfinkel e pela fenomenologia de Alfred 

Schutz, Peter Berger e Thomas Luckmann, o que permitiu que o neoinstitucionalismo se 

utilizasse de uma nova teoria da ação: a teoria da ação prática (DiMAGGIO e POWELL, 

1991a). 

Assim, o estatuto do novo institucionalismo se firmava principalmente por sua 

oposição ao velho institucionalismo de Selznick: 

 

Quando as instituições eram vistas como embasadas em valores e consensos e 

a organização formal identificada com uma perseguição de metas 

relativamente racional, fazia sentido indagar como a “zona de sombra” das 

relações informais constituía um contraponto à estrutura formal. Em 

comparação, se a legitimidade deriva de relatos ‘a posteriori’ ou signos 

simbólicos, é mais adequado focar no caráter institucionalizado das próprias 
estruturas formais. De fato, é a ênfase em tais formas culturais padronizadas 

como relatos, tipificações e modelos cognitivos que levou institucionalistas a 

achar o ambiente no nível de indústrias, profissões e estados-nação ao invés de 

comunidades locais que os velhos institucionalistas estudavam e enxergar 

institucionalização como a difusão de regras e estruturas padrão ao invés da 

adaptativa adequação a costumes de cenários específicos de determinadas 

organizações  (DiMAGGIO e POWELL, 1991a, p. 27 – tradução nossa)168. 

 
168 “When institutions were seen as based on values and commitment, and formal organization identified 

with the relatively rational pursuit of goals, it made sense to ask how the “shadowland” of informal social 

relations provided a counterpoint to formal structure. By contrast, if legitimacy is derived from post hoc 

accounts or symbolic signals, it is more sensible to focus on the institutionalized quality of formal structures 

themselves. Indeed, it is an emphasis on such standardized cultural forms as accounts, typifications, and 

cognitive models that lead institutionalists to find the environment at the level of industries, professions, 

and nation states rather than in the local communities than the old institutionalists studied, and to view 

institutionalization as the diffusion of standard rules and structures rather than the adaptive custom-fitting 

of particular organizations to specific settings”. 
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Dois dos trabalhos considerados básicos do neoinstitucionalismo (MEYER e 

ROWAN, 1977 e DiMAGGIO e POWELL, 1983)169 destacavam que em todos os campos 

organizacionais há uma tendência para a homogeneidade, causada por processos gerados 

por atuação profissional, por anseios de se conformar a valores e práticas socialmente 

legitimados e por normas sociais ou legais (instituições), que reuniram sob o conceito de 

isomorfismo. 

Para Meyer e Rowan (1991), apesar da teoria tradicional das organizações – 

apoiada em Weber – ter sustentado que a organização formal seria a estrutura mais 

eficiente para promover atividades coordenadas, algumas pesquisas citadas por eles no 

seu artigo (e às quais poderíamos acrescentar a do próprio Selznick) demonstraram não 

ser bem assim. Organizações são o lócus de resistências, recalcitrâncias, violações e 

procrastinações. 

É o que Selznick chamou de “consequências não intencionais” (1949) e que 

Meyer e Rowan chamam de “desacoplamento” entre o desenho formal das instituições e 

suas atividades práticas. 

Foi esse problema que presidiu o estudo de Meyer e Rowan e que eles se 

propuseram a enfrentar. Como se vê, os objetivos do velho e do novo institucionalismo 

na análise das organizações não seriam tão diferentes assim, mas a abordagem do último 

é diferente porque utilizou novos recursos para investigar e explicar esse fenômeno. 

Meyer e Rowan se valem de um conceito de instituição amparado em Berger e 

Luckmann e significando “classificações construídas na sociedade como tipificações e 

interpretações reciprocadas” que podem ser “simplesmente presumidas ou apoiadas pela 

opinião pública ou por força de lei” (MEYER e ROWAN, 1991, p. 42). Assim a 

institucionalização seria a transformação de “processos sociais, obrigações”, práticas e 

soluções em regras na ação e nas representações sociais (idem). 

 Nas sociedades modernas, cada vez mais instituições surgem de um cenário 

racional (contraposto a um mundo de mistério e magia) e se constituem, na linguagem 

dos autores, em “estruturas formais racionalizadas”, como “programas, profissões e 

tecnologias” (idem, p. 44), ao que denominam “mitos”. 

 
169 Tivemos acesso a esses trabalhos em suas versões publicadas no livro de POWELL e DiMAGGIO 

(1991). No caso do artigo de DiMAGGIO e POWELL, trata-se de uma versão modificada do original de 

1983. 
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Tais mitos “definem novas situações de organização, redefinem outras já 

existentes e especificam os meios para lidar racionalmente com cada um. Eles habilitam 

e frequentemente exigem dos participantes que se organizem de acordo com regras 

estabelecidas” (MEYER e ROWAN, p, 45).  

Nesse sentido, os autores fazem seis proposições: 

 

Proposição 1. Como as normas institucionais racionalizadas surgem em 
determinados domínios de atividade laborativa, as organizações formais se 

formam e expandem ao incorporar essas normas como elementos estruturais. 

(...) 

Proposição 2. Quanto mais modernizada a sociedade, mais extensa a estrutura 

institucional racionalizada em determinados domínios e maior o número de 

domínios contendo instituições racionalizadas. 

(...) 

Proposição 3. Organizações que incorporam elementos racionalizados 

socialmente legitimados nas suas estruturas formais maximizam suas 

legitimidades e aumentam seus recursos e capacidade de sobreviverem. 

(...) 

Proposição 4. Como tentativas de controlar e coordenar atividades em 
organizações institucionalizadas levam a conflitos e perda de legitimidade, 

elementos da estrutura são desacoplados das atividades e vice-versa. 

(...) 

Proposição 5. Quanto mais a estrutura de uma organização é derivada de mitos 

institucionalizados, mais ela mantém demonstrações elaboradas de convicção, 

satisfação e boa-fé, interna e externamente. 

(...) 

Proposição 6. Organizações institucionalizadas buscam minimizar inspeção e 

avaliação por administradores internos e pelo público externo (MEYER e 

ROWAN, 1991, p. 45-59 – tradução nossa). 

 

Como se vê, a legitimidade das organizações (proposições 3 e 4) é central no 

estudo. Para os autores, a legitimidade das organizações está automaticamente associada 

aos mitos e cerimônias (proposição 5), e é o móbil das transformações que sofrem em 

relação ao seu projeto ideal. 

O resultado dessas transformações é o isomorfismo no ambiente organizacional. 

DiMaggio e Powell fizeram do isomorfismo o objeto principal de seu estudo de 

1983 (atualizado em 1991b). Eles também partiram da premissa de que as organizações 

não respondiam apenas à competição e à busca pela eficiência, mas eram influenciadas 

por processos institucionais. Assim como Meyer e Rowan, reconheceram que esses 

processos levavam à homogeneização das organizações em um mesmo campo. Para eles,  

 

organizações podem alterar suas metas ou desenvolver novas práticas e novas 

organizações ingressarem no campo, mas, a longo prazo, atores 

organizacionais tomando decisões racionais constroem à sua volta um 

ambiente que constringe suas habilidades para transformar mais nos anos 

vindouros (DiMAGGIO e POWELL, 1991b, p. 65 – tradução nossa). 
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A contribuição desse estudo foi a identificação e classificação dos processos 

isomórficos, que seriam inevitáveis em um campo de organizações suficientemente 

estabelecido.  

O trabalho remete à definição de Hawley no sentido de que o isomorfismo “é o 

processo constritivo que força uma unidade de uma população a se assemelhar a outras 

unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais” (apud DiMAGGIO 

e POWELL, 1991b, p. 66 – tradução nossa), mas propõem que além de haver dois tipos 

de isomorfismo, competitivo e institucional, este último operaria por três mecanismos 

distintos: coercivo, mimético e normativo. 

Para o público de língua portuguesa, os significados não são intuitivos a partir de 

seus nomes e devem ser explanados. Nessa linha, nada melhor que usar sempre que 

possível a palavras dos próprios autores, em lugar de tentar parafraseá-los, arriscando 

deturpações como as que vimos em alguns trabalhos sobre o tema. 

O isomorfismo coercivo, ligado à política e à legitimidade, decorreria de “pressões 

formais e informais exercidas em organizações por outras organizações de que são 

dependentes e por expectativas culturais na sociedade onde funcionam” (DiMAGGIO e 

POWELL, 1991b. p. 67), como leis e regulamentos, padrões de qualidade, práticas 

contábeis, conformidade com  exigências de grupos de consumidores, além de todos os 

casos reconhecidos por Meyer e Rowan na obra citada. 

Por isomorfismo mimético, os autores se referem aos processos de imitação de 

soluções adotadas por outras organizações e que são geralmente movidos por incerteza 

ou ambiguidade de propósitos: 

 

organizações tendem a se modelar por outras organizações em seu campo que 

são tidas como mais legitimadas ou bem-sucedidas, A ubiquidade de certos 

tipos de arranjos estruturais pode ser mais associados à universalidade de 

processos miméticos do que a alguma evidência concreta de que os modelos 

adotados promovem a eficiência (idem, p. 70 – tradução nossa). 

 

Como exemplos, DiMaggio e Powell citam as reformas da Era Meiji, no Japão, 

que se inspiraram no relativo sucesso das instituições das potências ocidentais, e as 

reformas das agências federais americanas. 

O terceiro mecanismo do isomorfismo identificado por DiMaggio e Powell é o 

isomorfismo normativo, ligado especialmente à profissionalização, que definem como “a 

luta coletiva de membros de uma ocupação para definir as condições e métodos do seu 
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trabalho, para controlar a produção dos produtores (Larson 1977: 49-52) e estabelecer 

a base cognitiva e legitimação para a sua autonomia ocupacional” (idem – tradução 

nossa).  

Os autores destacam dois aspectos da profissionalização que são relevantes para 

o processo isomórfico normativo. O primeiro é a educação formal que recebem os 

membros da organização, que geralmente incute uma base cognitiva comum a eles e o 

segundo é a formação de redes pelos profissionais que ensejam e potencializam a difusão 

de regras comuns de conduta. 

Outro ponto é a seleção dos profissionais pelas organizações de um mesmo campo 

que, feita com os mesmos “filtros”, pode levar a uma homogeneidade de características 

entre essas organizações. 

A troca de informações entre os profissionais que essas circunstâncias incentivam 

tende a acelerar o processo isomórfico. 

DiMaggio e Powell não se limitam a apresentar a sua classificação dos processos 

isomórficos. Na sequência do artigo eles sugerem hipóteses que poderiam ajudar a prever 

a intensidade desses processos, tanto no nível da organização, quanto no nível do campo. 

No primeiro caso, os autores formulam seis hipóteses: 

 

Hipótese A-1. Quanto maior a dependência de uma organização em relação a 

outra organização, mais similares ficarão em estrutura, clima e foco 

comportamental. 

(...) 

Hipótese A-2. Quanto maior a centralização do suprimento de recursos de uma 

organização A, maior a extensão de sua mudança isomórfica para se 

assemelhar às organizações de cujos recursos depende. 

(...)  

Hipótese A-3. Quanto maior a incerteza sobre a relação entre meios e fins, 

maior a extensão em que se amoldará conforme organizações tidas por bem-

sucedidas. 

(...) 
Hipótese A-4. Quanto maior a ambiguidade de metas de uma organização, 

maior a extensão em que se amoldará conforme organizações tidas por bem-

sucedidas. 

(...) 

Hipótese A-5. Quanto maior a confiança em credenciais acadêmicas na escolha 

de administradores e dos empregados, maior a extensão em que se tornarão 

como outras organizações no seu campo.  

(...) 

Hipótese A-6. Quanto maior a participação dos administradores em 

associações profissionais e de comércio, mais provável a organização será ou 

se tornará, como as outras organizações em seu campo (DIMAGGIO e 
POWELL, 1991b, p. 74-76). 

 

Quanto ao nível do campo, outras seis hipóteses são propostas: 
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Hipótese B-1. Quanto mais um campo organizacional é dependente de uma 

única fonte de recursos vitais ou de muitas fontes similares de recursos vitais, 

maior o grau de isomorfismo. 

(...) 

Hipótese B-2. Quanto mais as organizações de um campo contratam com 

órgãos do estado, maior a extensão do isomorfismo no campo como um todo. 

(...) 

Hipótese B-3. Quanto menor o número de alternativas visíveis de modelagem 

organizacional em um campo, maior o grau de isomorfismo nesse campo. 

(...) 
Hipótese B-4. Quanto mais as tecnologias são incertas e as metas são ambíguas 

em um campo, maior o grau de isomorfismo nesse campo. 

(...) 

Hipótese B-5. Quanto mais profissionalização em um campo, maior o grau de 

mudança isomórfica. 

(...) 

Hipótese B-6. Quanto mais estruturado o campo, maior o grau de isomorfismo 

(DIMAGGIO e POWELL, 1991b, p. 76-77). 

 

Essas hipóteses são ao mesmo tempo extrapolações de sua análise dos processos 

isomórficos e convites para a pesquisa empírica, como os autores fazem questão de 

ressaltar. 

No caso dos juizados especiais cíveis do estado do Rio de Janeiro, elas 

constituíram algumas das provocações de nosso próprio estudo. 

O mesmo podemos dizer do estudo de Meyer e Rowan, que nos auxiliou na 

observação dos processos de legitimação dos juizados especiais, primeiro na sua fase de 

projetação e, posteriormente, na sua fase de acomodação. Talvez o dissenso entre os 

próprios juízes fluminenses sobre quais são os mitos a serem perseguidos e defendidos 

pelos juizados especiais cíveis é que tenha dado espaço para a defesa dos interesses do 

processo civil e a tendência ao isomorfismo com as varas da Justiça comum. 

No entanto, o trabalho citado de Meyer e Rowan parece se concentrar na relação 

de adequação entre organizações, tanto as existentes quanto as novas, e as estruturas 

formais existentes no campo em que se inserem ou serão introduzidas. 

No caso dos juizados especiais, não enxergamos uma adequação entre o seu 

projeto e as instituições presentes no campo judiciário onde foram inseridos e talvez tenha 

sido este o fator genésico das contradições e conflitos entre um e outro. 

Precisamos nos voltar para os desenvolvimentos posteriores da teoria institucional 

na análise das organizações, onde podemos encontrar mais referências sobre a construção 

de campos e organizações. 

Os artigos de Meyer e Rowan e DiMaggio e Powell acima referidos são apenas 

algumas das fundações do neoinstitucionalismo. São importantes, mas não o representam 
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com exclusividade, muito menos a teoria institucional com um todo e menos ainda depois 

de uma evolução de quatro décadas. 

Como vimos, os artigos fundadores ensejaram uma produção extensa de pesquisas 

e análises, garantindo o sucesso da vertente neoinstitucional, mas também passaram por 

várias críticas: pouca atenção à mudança institucional e ao papel de integrantes e 

profissionais. 

Um dos primeiros a fazer essas críticas, como já vimos, foram os próprios 

DiMaggio e Powell na introdução da “bíblia” do neoinstitucionalismo, “The New 

Institutionalism in Organizational Analysis” (1991a). Aliás, a obra é dedicada a avaliar 

as conquistas do novo institucionalismo, mas também a cuidar de suas lacunas e propor 

novos rumos. 

Na sua terceira parte, os editores reúnem pesquisas feitas com base nos elementos 

daquela escola, sobre a construção de campos de organizações, mudança institucional e 

sobre o isomorfismo. 

Um dos problemas do artigo original (e da versão atualizada) de DiMaggio e 

Powell (1991b) era que limitava os processos isomórficos a campos já existentes, ou 

estruturados. Eles distinguiram expressamente duas fases históricas do campo: 

 

O que vemos em cada um desses casos [referindo-se à pesquisas que 

mencionaram e que apontavam para isomorfismos em variados campos] é o 

surgimento e estruturação de um campo organizacional como resultado de 

atividades de diversos conjuntos de organizações e, segundo, a 

homogeneização dessas organizações – e também de novos ingressantes, uma 

vez que o campo está estabelecido (DiMAGGIO e POWELL, 1991b, p. 64 – 

tradução e inserção nossas). 

 

Embora tenham mencionado o processo de estruturação, que remetem a 

Giddens, não chegaram a descrevê-lo, restringindo-se a traçar as suas quatro 

características: (i) aumento da interação entre as organizações do campo; (ii) surgimento 

de estruturas de dominação e padrões de coalizão bem definidas; (iii) aumento na carga 

de informações que as organizações precisam processar; e (iv) o desenvolvimento de uma 

percepção mútua entre os participantes no sentido de que estão envolvidos em uma 

empresa comum. 

Foi na sua contribuição para a parte empírica de “The New Institutionalism in 

Organizational Analysis” que DiMaggio descreveu um processo de estruturação de 

campo: o campo dos museus de arte americanos (1991). 
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Mostrando a difusão de um modelo predominante de museu de arte, seus achados 

foram surpreendentes para o próprio autor, Primeiro, porque revelaram um papel 

relevante dos profissionais que atuavam nos museus americanos, que desafiaram os 

interesses das elites locais e conseguiram impor um padrão de entendimento sobre aquele 

modelo. Segundo, porque esse conflito que ajudou a formar o campo não combinava com 

as observações de que as organizações tendiam a formar uma estrutura comum, como 

propuseram Meyer e Rowan. 

Isso levou DiMaggio a falar em uma negligência de pesquisadores quanto a 

perspectivas de mudança institucional que não levem em conta “processos intencionais 

(ainda que racionalmente limitados), diretivos e baseados no conflito” (1991, p. 268).  

Esses processos foram postos em relevo por Joseph Galaskiewicz no seu trabalho 

sobre a construção de um mecanismo de contribuições corporativas para programas de 

caridade em Minneapolis-St. Paul, cuja linha envolvia a “explicação de como novas 

instituições se desenvolvem a partir das preferências e como ações estratégicas de atores 

individuais” (1991, p. 295 – tradução nossa). 

Ao demonstrar que os executivos das grandes empresas da região impulsionaram 

as doações de suas empresas atendendo a pressões da sociedade local, o autor confirmou 

a tese da teoria institucional quanto à influência de pressões institucionais do ambiente 

nas respostas organizacionais. Ao mesmo tempo, contudo, mostrou também que a atuação 

desses executivos teve papel preponderante, de modo que “elementos culturais que até 

venham em sentido contrário à ideologia dominante na firma podem ser conscientemente 

introduzidos na organização por agentes de mudança” (GALASKIEWICZ, 1991, p. 309 

– tradução nossa). 

Ainda na edição de Powell e DiMaggio, o artigo de Steven Brint e Jerome Karabel 

também se juntou às críticas quanto aos limites do neoinstitucionalismo. 

Os autores fizeram uma divisão dos estudos institucionais em “sociologia das 

formas institucionais” e a “sociologia da mudança institucional”, incluindo o novo 

institucionalismo na primeira e o seu trabalho sobre as transformações dos colégios 

comunitários americanos na segunda (1991, p. 343 – tradução nossa). 

Para eles, o neoinstitucionalismo era importante para o estudo das formas 

institucionais e seu funcionamento, mas deixou a desejar quanto à solução de questões 

como “por quê certos tipos de formas são escolhidos diante das alternativas possíveis e 

por quê  as formas organizacionais mudam ao longo do tempo em certas direções” 

(idem). 
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Note-se que os autores agora falam em mudança de ‘formas organizacionais’. 

Mais adiante, ao lembrar da distinção de Durkheim quanto a gênese e o funcionamento 

das instituições, voltam a se utilizar do termo ‘instituição’ ao cuidar de seus processos de 

construção e transformação (p. 346) e logo tornam a se referir a estruturas de poder que 

moldam “possibilidades organizacionais” (p. 347) e “desenvolvimento de organizações” 

(p. 348). 

O título principal do artigo é, traduzido, “Origens e Transformações 

Institucionais”, no entanto, trata da construção de uma organização: a escola 

técnica/vocacional com ciclo de dois anos. 

No caso de Brint e Karabel, essa utilização pouco rigorosa dos termos ‘instituição’ 

e ‘organização’ pode ser proposital. Afinal, eles destacam a necessidade de distinguir 

“entre a gênese de um senso de interesse institucional entre líderes organizacionais e a 

efetiva realização das formas organizacionais e programas sugeridos por esses 

interesses” (BRINT e KARABEL, 1991, p. 345 – tradução nossa), indicando, a nosso ver, 

que admitiriam uma diferença entre origem institucional e origem organizacional. 

No entanto, essa frouxidão terminológica é comum no institucionalismo na análise 

das organizações, especialmente na vertente sociológica, que vimos seguindo. Veja-se, 

por exemplo, a edição de GREENWOOD et al. (2017), que em um de seus capítulos trata, 

sob o título “Processos Institucionais”, tanto de organizações quanto de instituições. 

Richard Scott, para quem a instituição “compreende elementos regulatórios, 

normativos e cognitivo-culturais que, juntamente com atividades relacionadas e 

recursos, dão estabilidade e sentido à vida social” (SCOTT, 2014, p. 346 – tradução 

nossa), atribui a ausência de uma distinção mais expressa aos próprios sociólogos, que 

teriam minimizado essas diferenças ao focar nas “fortes conexões entre processos 

ocorrentes em nível social (...) e a estrutura e operação de organizações individuais” 

(idem – tradução nossa). 

Entendemos ser importante dar atenção a esse problema terminológico para que 

se possa compreender melhor os processos de formação institucional e delimitar o 

processo de análise. 

Assim como Bourdieu já havia alertado que o estudo dos campos é sempre um 

estudo histórico (1992, p. 90), Brint e Karabel também destacaram que “se as formas 

organizacionais se desenvolvem ao longo do tempo, sua análise deve ser necessariamente 

de caráter histórico” (1991, p. 346 – tradução nossa). 
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Não é possível compreender os processos institucionais incidentes sobre uma 

organização, mesmo ao nível de seu campo, sem um olhar que os enxergue como 

processos históricos, que variam com o tempo. Uma organização pode ser desenhada para 

se adequar às “estruturas formais racionalizadas” de um ambiente, como sugerem Meyer 

e Rowan, mas também podem ser desenhadas para um propósito que venha a ser 

deturpado ou superado por essas mesmas estruturas, como registrou Selznick e que podem 

decorrer de processos isomórficos como imaginaram DiMaggio e Powell. Neste caso, o 

processo de formação da organização não se confunde com o seu processo de 

institucionalização. Esse fenômeno só ficará evidente de uma perspectiva histórica. 

Essas dimensões são muito importantes para esclarecer o processo histórico de 

estruturação dos juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro, que envolveu uma 

nova organização (os órgãos dos juizados especiais cíveis) e um campo (o campo do 

Judiciário do estado do Rio de Janeiro) onde operavam outras organizações (o Tribunal 

de Justiça e as varas e juízos então existentes), todas sujeitas aos arranjos institucionais 

ali existentes. 

A ênfase em processos de mudança (aí incluídos os processos formativos de 

organizações e instituições) veio com os novos estudos institucionalistas na teoria das 

organizações. Foi ali que os pesquisadores se dedicaram a complementar a abordagem 

neoinstitucionalista, expandindo seus horizontes e admitindo novas perspectivas de 

análise, por vezes bastante diversas e aparentemente contraditórias, mas que se mantém 

ancoradas na certeza de que “as instituições contam”, conforme Douglass North. 

De todo modo, é muito fácil se enveredar pelas inúmeras trilhas abertas nos 

estudos institucionais das organizações e se perder nas tentações que cada uma delas 

apresenta, revelando respostas aparentes para toda espécie de indagação que o 

pesquisador queira fazer. 

Mais do que nunca nos vimos obrigados a fechar os olhos para as infinitas 

possibilidades que as combinações dessas abordagens geravam e nos concentrar em uma 

trilha segura, delimitada pelos sucessores diretos do neoinstiucionalimo que, conforme 

Scott, se identificavam “na ênfase em processos culturais e esquemas e rotinas 

constitutivas, processos de legitimação e estruturas formais e que viam o 

institucionalismo como um processo que ocorre no ambiente das organizações, no mais 

das vezes ao nível de campo” (SCOTT, 2014, p. 346 – tradução nossa). 

Portanto, mesmo recorrendo a conceitos como os de empreendedorismo 

organizacional/institucional, trabalho institucional e mudança institucional, que tiveram 
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desabrochar mais recente -- alguns deles mencionados e pensados pelos fundadores do 

neoinstitucionalismo –, o fazemos com o cuidado de evitar incongruências teóricas. 

O trabalho já citado de Scott é de grande valia nesse ponto, pois apresenta as 

origens e a evolução da teoria institucional e sua relação com a teoria da organização, 

classificando os estudos já realizados e analisando suas conexões e vertentes. 

A edição organizada por Greenwood et al. também tem por finalidade dar conta 

da evolução da teoria institucional e também foi por nós muito consultada, mas o faz 

principalmente através das lentes da ciência da Administração, como indica sua lista de 

contribuidores e suas posições acadêmicas (2017, p. xii-xxvi). 

No Brasil, o neoinstitucionalismo e suas evoluções também tiveram seu lugar 

garantido e serviram como perspectiva de análise de diversos casos, como os de jornais, 

órgãos federais como a alfândega, empresas de telefonia, bancos, empresas familiares, 

sociedades com ações em bolsa, planos de saúde etc. O nome de destaque é o de Clóvis 

Machado da Silva, cuja produção acadêmica sobre o assunto é vasta e referência em quase 

todos os estudos institucionais sobre organizações. 

O ineditismo de nosso trabalho não envolve a aplicação do neoinstitucionalismo, 

mas a sua instrumentalização para a compreensão de uma das mais importantes etapas do 

movimento de reforma do Judiciário: a tentativa de reforma de um órgão oficial de 

solução de conflitos, o lócus da relação processual e fórum de relacionamento entre 

partes, advogados e juiz. 

No Recife, um grupo de pesquisadores se dedicou à aplicação da teria institucional 

e fundou o Observatório da Realidade Organizacional. Alguns de seus trabalhos estão 

reunidos na obra organizada por Cristina Amélia Carvalho e Marcelo Milano Falcão 

Vieira (CARVALHO e VIEIRA, 2003) e tratam de organizações como universidades, 

museus e teatros de Recife, ONGs e até do Tribunal de Contas de Pernambuco. 

Em 2005, Carvalho e Vieira, juntamente com Sueli Goulart, fizeram uma análise 

crítica sobre a utilização do neoinstitucionalismo no Brasil. Ao mesmo tempo em que 

registram uma proliferação de estudos empíricos com base nele, se ressentem da ausência 

de mais discussões teóricas e questionam a adoção de uma posição conservadora da teoria 

institucional, que poderia ser prejudicial para o desenvolvimento das instituições 

nacionais (CARVALHO, VIEIRA e GOULART, 2005). 

O próprio Machado da Silva realizou, com Guarido Filho, um estudo institucional 

sobre a produção acadêmica na teoria organizacional no Brasil,  cujas conclusões 

destacam que se concentraram em volta de dois núcleos de coautoria, uma com 34,7% 
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das pesquisas e outro com impressionantes 57,6%, todas praticamente no âmbito da 

ciência da Administração (GUARIDO FILHO e MACHADO-DA-SILVA, 2010). 

Fazemos apenas essa breve menção à produção nacional pois entendemos que não 

deixou de reproduzir as principais discussões da teoria institucional. 

Uma boa revisão da produção brasileira sobre o tema e a remissão aos estudos 

estrangeiros está no levantamento feito por Cintra, Amâncio-Vieira e Munck, uma análise 

bibliométrica do perfil dos autores e das suas citações, mostrando que 15 autores 

correspondem a 43,2% da produção total. Um percentual de 72,4% do total de autores é 

da área de Administração (2017). 

Quanto ao alerta de Carvalho, Vieira e Goulart, entendemos não haver razão para 

ressentimentos quanto às origens estrangeiras do neoinstitucionalismo. Em nossa visão, 

independentemente de suas origens, seus conceitos e perspectivas são suficientemente 

genéricos para validar estudos em qualquer ambiente nacional. É exatamente a sua 

aplicação nos problemas brasileiros que permitirá o desenvolvimento de uma 

interpretação nacional própria dessa herança intelectual. A tendência ao conservadorismo, 

se realmente se verifica, é da teoria, não de seus resultados e conclusões. Aliás, as diversas 

aplicações empíricas do neoinstitucionalismo já serviram para colocar em xeque diversas 

de suas propostas básicas e sugeriram novos modelos de análise que, ao invés de invalidá-

las, enriqueceram seu poder analítico e ampliaram o seu potencial compreensivo dos 

fenômenos organizacionais. 

Depois desse breve levantamento das principais produções da teoria institucional 

(e especialmente do neoinstitucionalismo), passaremos a descrever nesta seção os 

principais conceitos ali desenvolvidos e de que faremos uso em nossa análise dos juizados 

especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro. 

Propomos que a história institucional dos juizados especiais cíveis no estado do 

Rio de Janeiro pode ser interpretada a partir de quatro aspectos, que chamaremos de 

chaves de compreensão. 

 

4.3. - LEGITIMIDADE INSTITUCIONAL 

 

A primeira chave de compreensão utilizada é a legitimidade. 

Desde a obra de Weber já se revelava a preocupação da ciência social com a 

legitimidade institucional. Para ele, toda ação social pode ser orientada pela representação 

da existência de uma ordem legítima (WEBER, 2012, p.19). 
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Preocupado como era em não se prender a conceitos e definições herméticas, 

Weber se valia de aproximações e por isso se referia constantemente a “probabilidade”. 

Nesse sentido, a probabilidade de uma ação social ser orientada pela representação de 

existência de uma ordem legítima remetia ao que chamou de “vigência” dessa ordem. 

Por sua vez, a legitimidade dessa ordem poderia estar garantida por uma atitude 

ou disposição interior do agente (de modo afetivo, de modo racional referente a valores 

que justificariam a crença em sua vigência absoluta e de modo religioso, voltada para a 

salvação) ou, diversamente, por expectativas de consequências externas, oriundas de uma 

convenção ou do direito (a probabilidade aqui se refere à coação física que o 

descumprimento da regra acarretaria). 

Na síntese, a vigência legítima se daria: 

 

Em virtude da tradição: vigência do que sempre assim foi; 

b) em virtude de uma crença afetiva (especialmente emocional): vigência do 

novo revelado ou do exemplar; 

c) em virtude de uma crença racional referente a valores: vigência do que se 

reconheceu como absolutamente válido; 

d) em virtude de um estatuto existente em cuja legalidade se acredita; 

Esta legalidade [d] pode ser considerada legítima [pelos participantes]: 
α) em virtude de um acordo entre os interessados; 

β) em virtude da imposição (baseada na dominação julgada legítima de 

homens sobre homens) e da submissão correspondente. (WEBER, 2012, p.22). 

 

Stephen Kalberg resume precisamente essa noção: 

 

Nas situações cotidianas, uma mistura de costume e de cálculo racional de 

meios-fins acerca de interesses materiais geralmente produz o ‘motivo para a 

obediência’. Contudo, na análise de Weber, esses motivos sozinhos não 

configuram uma base confiável e duradoura para a dominação. Um fator 

adicional – pelo menos uma crença mínima por parte do dominado na 
legitimidade – é fundamental: em geral, deve-se ter claramente em vista que a 

base de toda dominação e, portanto, de toda disposição a obedecer, é uma 

crença, a crença em virtude da qual as pessoas que exercem a dominação 

ganham prestígio. (KALBERG, 2003, pos.941). 

  

No caso da dominação legal burocrática, que Weber reconhecia como o tipo mais 

adequado para a compreensão do mundo moderno, a legitimidade estaria assegurada pelo 

reconhecimento da autoridade da ordem impessoal. 

Nas suas palavras: 

 

Naturalmente, a subsistência de toda dominação no sentido técnico que damos 

à palavra, depende, no mais alto grau, da auto justificação mediante o apelo 

aos princípios de sua legitimação. Destes últimos princípios existem três: a 
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validade de um poder de mando pode expressar-se num sistema de regras 

racionais estatuídas (pactuadas ou impostas) que, com normas universalmente 

compromissórias, encontram obediência quando a pessoa por elas autorizada 

a exige. Neste caso, o portador individual do poder de mando está legitimado 

por aquele sistema de regras racionais, sendo seu poder legítimo, na medida 

em que é exercido de acordo com aquelas regras. (WEBER, 1999. p.197-8).  

 

As lições de Weber foram apropriadas e transformadas de variadas maneiras e pelo 

menos inspiraram análises voltadas para os valores encontrados na sociedade. 

O conceito de legitimidade desenvolvido nos estudos organizacionais não deixa 

de seguir essa inspiração. 

Na sua abordagem sobre a legitimidade, Richard Scott traça sua linhagem a partir 

de Weber, passando por Parsons e Berger/Luckmann. 

Meyer e Rowan (1991), como vimos, destacaram a legitimidade como um dos 

principais aspectos a ser considerado na relação entre organizações e seus campos, 

especialmente sob a perspectiva cultural. 

Com Meyer, Scott propôs a seguinte definição: 

 

(...) legitimidade organizacional refere ao grau de apoio cultural para uma 

organização – a extensão em que a matriz de representações culturais fornece 

explicações para sua existência, funcionamento e atribuições e carece ou nega 
alternativas ... Nessa instância, legitimidade refere principalmente à adequação 

de uma organização em tese. Uma organização completamente legitimada seria 

aquela sobre a qual nenhuma dúvida pudesse ser levantada [cada meta, recurso 

e sistema de controle é necessário, especificado, completo e não comporta 

alternativa]. Legitimação perfeita é uma tese perfeita (isto é, sem incerteza) e 

confrontada por nenhuma alternativa (MEYER e SCOTT, 1983, p. 201 – 

tradução nossa). 

 

Essa definição é interessante pois sugere uma opção de análise da legitimidade 

com base nas dúvidas, contradições e incertezas despertadas pela organização em seus 

diversos aspectos. 

Ao mesmo tempo pode ter mostrado que essas incertezas e contradições não 

derivam apenas do plano cultural, mas podem decorrer de expectativas geradas em 

relação a todas as interações da organização, com outras organizações do campo, com seu 

pessoal, com a sociedade em larga escala e com o governo, por exemplo.  

Posteriormente, o próprio Scott reconheceu maior amplitude na análise da 

legitimidade ao associá-la aos seus três pilares da instituição e parece ter prestigiado a 

definição de Suchman: “percepção generalizada ou a presunção de que as ações de uma 

entidade são desejáveis, adequadas e apropriadas em algum sistema socialmente 
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construído de normas, valores, crenças e definições” (SUCHMAN, 1995 - tradução 

nossa). 

Segundo Scott, esses ‘sistemas’ são equivalentes aos três pilares em que ele funda 

sua definição de instituição e sobre os quais as diversas vertentes da teoria institucional 

estariam sustentadas: os pilares normativo, regulatório e cognitivo-cultural. 

O pilar regulatório é o mais explícito e envolve o conjunto de regras de controle, 

como leis, regulamentos, disposições imperativas e proibitivas, acompanhadas dos 

respectivos instrumentos de execução, bem como incentivos e suas recompensas. Scott 

ressalta que esses mecanismos de controle não precisam ser oficiais, podem funcionar por 

meio de reprovação e condenação social, despertando repulsa e vergonha. 

O pilar normativo funciona do mesmo modo, mas em menor intensidade. Sua 

lógica seria a adaptação e não a obediência. A violação das prescrições que constituem 

essa dimensão também pode levar a reações fortes da sociedade, mas essas reações não 

contam com um aparato de aplicação e execução, como no caso das prescrições 

regulatórias. 

Por fim, o pilar cognitivo-cultural envolve as representações e construtos 

compartilhados pelos integrantes da sociedade. Nas palavras de Scott: “concepções 

compartilhadas que constituem a essência da realidade social e criam os moldes com 

base nos quais se dá sentido às coisas” (SCOTT, 2014, p. 66). 

Em levantamento da produção intelectual sobre a legitimidade no 

institucionalismo organizacional, Deephouse et al. (2017) sustentaram que a definição de 

legitimidade de Suchman se tornou a principal referência de trabalhos futuros, salvo 

alguns ajustes – como a retirada do termo “desejável” a fim de evitar confusão com as 

noções de status e reputação (p. 32). 

No caso dos juizados especiais como organização, a percepção de sua adequação 

tem várias fontes e referenciais. 

Da mais próximas às mais abrangentes, as fontes dessa percepção são: partes, 

advogados, servidores, conciliadores, juízes leigos e juízes togados que neles atuam; o 

judiciário estadual (campo judiciário estadual); o Poder Judiciário nacional (campo 

judiciário); a advocacia (campo da advocacia); a comunidade jurídica como um todo (o 

campo jurídico); o estado; e a sociedade nacional. 

Em todos esses grupos, expectativas sobre o desenho e o funcionamento dos 

juizados especiais cíveis são suscitadas, com maior ou menor intensidade. Para cada um 
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deles pode haver satisfações e frustrações distintas em razão da percepção sobre sua 

adequação. 

Os referenciais da percepção quanto à adequação dos juizados são, como vimos, 

o acesso, a efetividade, a diferenciação, a autonomia. 

O acesso tem duas dimensões essenciais a essa percepção. 

Em primeiro lugar, é a possibilidade de utilizar o sistema oficial de solução de 

conflitos de modo fácil, simples e barato. Em segundo lugar, a possibilidade de expor sua 

pretensão diretamente ao órgão responsável pela decisão, o que envolve proximidade e 

simplicidade, especialmente oralidade. 

Para tratar melhor dessa dimensão do acesso, que não vimos aprofundada nos 

estudos sobre o Acesso à Justiça, gostaríamos de lançar mão de um conceito de 

legitimidade forjada na Ciência Política por Pierre Rosanvallon, a legitimidade de 

proximidade. 

Embora elaborada para medir a adequação do estado nacional às expectativas de 

seus cidadãos, ou seja, em uma visão global, pensamos poder utilizá-la para explicar as 

expectativas que estariam por detrás do acesso e que, todavia, podem não ter sido 

consideradas ou podem não ter sido alcançadas na compreensão dos empreendedores 

institucionais dos juizados. 

A legitimidade de proximidade seria um referencial específico do acesso, adotado 

pelo grupo abrangente da sociedade nacional. 

Uma das principais lições de Pierre Rosanvallon envolve a legitimidade 

democrática, na qual o intelectual francês ao mesmo apresenta uma história das 

instituições democráticas clássicas ou tradicionais (o sufrágio e o serviço público) e indica 

novas e renovadas possibilidades de expressão da vontade geral.  

Quanto a esse termo (vontade geral), Rosanvallon o repete por mais de 50 vezes. 

Ainda que ele possa evocar Rousseau, Rosanvallon faz questão de destacar que o que está 

por detrás desse termo é uma generalidade de interesses que, longe de estar representada 

na maioria votante, mostra-se multifacetada. Há tanto uma generalidade na recusa a 

qualquer vinculação ou comprometimento a qualquer espécie de interesse, quanto uma 

generalidade na atenção a particularidades e demandas esquecidas ou desprezadas, mas 

também na garantia do equilíbrio entre elas. Todas são instrumentos da vontade geral.  

No atual cenário das democracias ocidentais, desenvolvem-se organismos e 

práticas que contribuem para a complexificação da democracia, permitindo que suas 
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diversas formas possam abarcar não apenas as objetividades, mas também as 

particularidades tão caras à identidade cidadã. 

Rosanvallon cria a partir da descrição e da análise dessas formas uma verdadeira 

tipologia das instituições democráticas legítimas. 

Essa história se inicia com a narrativa da ascensão e queda da legitimidade da 

regra majoritária. Se por algum tempo a legitimidade da democracia se sustentou no 

sufrágio universal, visto como fundamento indiscutível do governo 

 

durante todo o período entre 1890 e 1920, que viu a publicação de inúmeros 

livros destinados a explicar as ‘crises da democracia’, a ideia de que um 

sistema eleitoral majoritário podia refletir de algum modo os interesses da 

sociedade como um todo perdeu toda a credibilidade (…) ninguém mais 

acreditava que a regra majoritária era garantia de virtude governamental 

(ROSANVALLON, 2011, p. 3) 170. 

 

Em seguida Rosanvallon volta-se para o que pareceu em certo momento ser a 

redenção da legitimidade democrática: a burocracia da administração pública. Seguindo 

dois modelos distintos – o americano, fundado na eficácia organizacional; e o francês, 

amparado em um corpo de agentes altamente qualificados a defender a universalidade 

dos cidadãos – o serviço público parecia garantir a vontade geral perdida na regra do 

sufrágio. 

Citando Henri Chardon, Rosanvallon resume: “cada servidor público civil deveria 

ser visto não como um delegado do ministro para prestar algum serviço público, mas 

como um representante técnico de um dos interesses perenes da sociedade” 

(ROSANVALLON, 2011, p. 50)171. 

Esses dois aspectos da representação das generalidades, o sufrágio e o serviço 

público constituíram juntos a dualidade legitimadora da maior parte das democracias: 

 

duas principais conceituações de legitimidade então surgiram juntas: a 

legitimidade com base no reconhecimento social de alguma forma de poder e 

a legitimidade com base na conformidade com alguma norma ou algum 

sistema de valores. Essas duas formas superpostas de legitimidade – 

procedimental e substancial – deram aos regimes democráticos do Século XX 
certa solidez (ROSANVALLON, 2011, p. 3)172. 

 
170 “throughout the period 1890-1920, which saw the publication of countless books aimed at explaining 

‘the crisis of democracy’, the idea that a majoritarian electoral system could somehow express the interests 

of the whole of society lost all credibility” (… ) “no one believed any longer that majority rule was an 

automatic guarantee of governmental virtue” (tradução nossa). 
171 “Each civil servant should be seen not as a person delegated by the minister to provide some public 

service, but as the technical representative of one of the nations’ permanent interest” (tradução nossa). 
172 “… two major conceptualizations of legitimacy thus came together: legitimacy based on social 

recognition of some form of power, and legitimacy based on conformity to some norm or system of values. 
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Por volta da década de 1980, porém, todos esses fundamentos foram postos em 

xeque   pelo que Rosanvallon chamou de uma “nova era de particularidade” 

(ROSANVALLON, 2011, p. 60), que alterou as expectativas das pessoas em relação à 

política e ao serviço público. 

Essa era coincidiu com a perda da fé na capacidade do estado de realizar a vontade 

geral e promover as transformações esperadas pela sociedade diante das enormes 

limitações econômicas do período. De todo modo, a própria legitimidade do aparelho 

estatal para reconhecer a vontade geral foi posta em dúvida, especialmente porque essa 

vontade não era mais produto de uma comunidade homogênea e coesa, mas devia se 

formar por meio da contribuição de inúmeras vozes e reclamos de grupos cada vez mais 

fragmentados e díspares. (ROSANVALLON, 2006, p. 192) 

Castells já chamara a atenção para a crescente importância do significado da 

identidade na vida das pessoas: 

 

a identidade vem se tornando a principal, às vezes a única, fonte de significado 

em um período histórico caracterizado por uma extensa desestruturação de 

organizações, deslegitimação de instituições, o desaparecimento de grandes 
movimentos sociais e efêmeras expressões culturais. As pessoas organizam 

seus significados não pelo que fazem, mas cada vez por aquilo que são ou 

acreditam que são (CASTELLS, 2010, p. 3)173. 

 

Na esfera econômica, essa particularização das relações gerou a necessidade de 

considerar os cidadãos não apenas uma massa de sujeitos cujos problemas demandavam 

uma mesma e única solução, mas tratamento individualizado, especificado: 

 

... por exemplo, os desempregados por longo tempo eram considerados como 

um grupo diferenciado, para o qual fundos específicos eram alocados e 

diversos programas de treinamento disponibilizados. Agora, contudo, os 

milhões de desempregados por longo tempo são tratados como casos 

individuais, cada um deles precisando de uma solução específica 

(ROSANVALLON, 2011, p. 66)174. 

 
These two overlapping forms of legitimacy – procedural and substantial – afforded the democratic regimes 

of the twentieth century certain solidity” (tradução nossa). 
173 “identity is becoming the main, and sometimes the only, source of meaning in an historical period 

characterized by widespread destructuring of organizations, delegitimation of institutions, fading away of 

major social movements, and ephemeral cultural expressions. People increasingly organize their meaning 

not around what they do but on the basis of what they are, or believe they are” (tradução nossa). 

174 “… for example, the long-term unemployed were long considered to be a distinct group, for which 

specific funds were allocated and various training programs provided. Now, however, the millions of long-

term unemployed are treated as individual cases, each of which requires a specific solution” (tradução 

nossa). 
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Essas novas demandas particulares naturalmente colocaram em xeque a própria 

ideia de administração pública, baseada em um conjunto de práticas e orientações 

objetivas e genéricas. Consequentemente, o papel do servidor público e sua imagem 

admirável foram significativamente afetados. 

Outro fator de desmistificação do serviço público na Europa e nos Estados Unidos 

foi a melhor educação e formação da população em geral, que assim não mais via no 

servidor público alguém dotado de uma racionalidade especial ou superior 

(ROSANVALLON, 2011, pos. 1637). 

Ao mesmo tempo, as eleições também perdiam o pouco prestígio que lhes restava, 

passando a ser uma simples escolha entre personalidades e não mais um evento de 

discussão e decisão sobre o futuro da comunidade. 

Em “O Futuro da Democracia”, Rosanvallon diagnostica esse cenário como o do 

“declínio da vontade”, mas ao contrário de pensadores como Karl Popper e Joseph 

Schumpeter não o enxerga como a prova da impossibilidade do autogoverno da 

sociedade): 

 

... esse acontecimento não significa que a ideia de uma efetiva soberania do 

povo seja destituída de todo o seu conteúdo, fadada a um necessário declínio. 

A chave é aprender a concebê-la de um modo pluralista e não monista 

(ROSANVALLON, 2006, p. 200)175. 

 

O caminho para compreender as novas possibilidades democráticas passa pelo 

reconhecimento da pluralização dos meios e formas de expressão das demandas da 

cidadania, permitindo que múltiplos canais sirvam como condutores dos diversos e 

multifacetados anseios sociais.  

Foi nesse contexto que os novos tipos de legitimidade democrática emergiram. 

São eles que dão ânimo e esperança às democracias pois permitem à vontade geral – até 

então relegada a mera retórica – efetivamente se fazer ouvir. Rosanvallon as divide em 

três: legitimidade de imparcialidade, legitimidade de reflexividade e legitimidade de 

proximidade. 

A legitimidade de imparcialidade seria reconhecida naquelas pessoas e 

instituições que não se vinculam a interesses específicos e nem estão comprometidas com 

 
175 “this event does not mean that the idea of an active sovereignty of the people is immediately robbed of 

all content, destined to a necessary decline. The key is to learn to conceive it in a pluralist and not monist 

manner” (tradução nossa). 
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determinados projetos e ou valores que não aqueles valores sociais genéricos que 

manifestamente lhes foram comandados. 

Com a perda da confiança nas instituições tradicionais da política, como partidos, 

associações e organismos típicos de Estado, não mais se admite que certas tarefas 

consideradas estratégicas pela sociedade sejam atribuídas a eles. Nesse sentido, somente 

um elemento estranho, um terceiro, distante de todos aqueles interesses específicos e 

particulares, estaria habilitado a desempenhá-las176. 

Parece que esse distanciamento é o que realmente caracteriza a escolha e definição 

de quem são esses terceiros, não obstante a imparcialidade deva ser observada 

substancialmente, na prática e na rotina da realização das funções estratégicas. 

Os principais exemplares de instituições revestidas dessa legitimidade de 

imparcialidade – ou distanciamento, como preferimos – são as chamadas “autoridades 

independentes” (no Reino Unido, “non departamental public bodies” ou “quasi-

autonomous non governamental organizations”; nos Estados Unidos, “indepedent 

regulatory agencies” e na França “authorités administratif independentes”) em cuja 

categoria estariam incluídos alguns bancos centrais, agências reguladoras e conselhos 

independentes. 

Rosanvallon descreve esses exemplares, contando a história da criação e 

desenvolvimento de quatro deles: a Comissão Interestadual de Comércio (‘Insterstate 

Commerce Commission’), nos Estados Unidos, criada para regular as ferrovias; a 

Comissão Nacional de informática e Liberdade (CNIL), a Alta Autoridade para Política 

Audiovisual e a atual Autoridade para Mercados Financeiros, na França. 

Apesar das críticas ouvidas na França contra o que parecia ser uma onda de criação 

de órgãos desse tipo, especialmente o de que representariam a “covardia governamental” 

(2011, p. 82) ou o “fracasso do Judiciário” (no caso da criação da Alta Autoridade para a 

Igualdade e a Luta Contra a Discriminação), eles não pararam de ser criados. 

Dentre as principais razões dessa proliferação, podemos enumerar: (i) a 

necessidade de manter a política fora de setores considerados estratégicos; (ii) a 

desconfiança da capacidade do executivo de lidar com os desafios técnicos de 

determinadas atividades; (iii) a garantia de dispor de quadros qualificados e capacitados 

em certas especialidades, que não poderiam ser encontrados no serviço público; (iv) a 

 
176 Note-se que esse é um dos princípios que residem na elaboração da posição judiciária na teoria da 

separação dos poderes prestigiada no sistema americano.  
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necessidade de regras mais flexíveis do que os procedimentos tendentes à burocratização 

e engessamento de um corpo administrativo tradicional; (v) a possibilidade de servirem 

com árbitros de conflitos de interesses diversificados; e (vi) a necessidade de garantir a 

eficiência de certos serviços. 

Em suma, esse movimento de afastamento dos órgãos tradicionais de Estado com 

a atribuição de determinadas funções a autoridades independentes, mostra que a 

legitimidade da eleição não mais abrangia as decisões durante o período do mandato, bem 

como que a legitimidade do serviço público em geral também não garantia legitimidade 

para o exercício de tarefas específicas e estratégicas. 

Da narrativa de Rosanvallon, inferimos que a partir das primeiras experiências 

bem-sucedidas (ou pelo menos bem recebidas) de deslocamento de tarefas e funções para 

autoridades independentes, a simples existência dessa alternativa passava a pesar contra 

os órgãos tradicionais do governo, que muitas vezes se viam compelidos a criar uma 

agência independente apenas para aplacar críticas e evitar alegações de parcialidade. 

Segundo Rosanvallon, “as pessoas querem um processo de decisão mais transparente e 

mais espaço para pontos de vista conflitantes. Para elas já basta de centralização e 

sigilo” (2011, p. 82 – tradução nossa).  

Outro novo tipo de legitimidade democrática se encontraria nas instituições de 

reflexividade, de ponderação entre as formas mais diretas de exercício da democracia e 

de expressão da maioria e os aspectos da vontade geral que poderiam ser considerados 

mais duradouros e abrangentes. 

Rosanvallon parte da premissa de que a democracia se sustenta em 3 suposições: 

a escolha dos eleitores equivale à vontade geral; os eleitores equivalem ao povo como um 

todo; e as atividades políticas e legislativas dos eleitos são decorrência da escolha dos 

eleitores pelo voto (p. 123). Para ele, a democracia reflexiva serve precisamente para 

corrigir e compensar a falsidade (ou parcial falsidade) dessas suposições, o que se faz 

possível com a multiplicação de mecanismos, instrumentos e instituições que possam 

absorver e revelar tanto quanto possível a vontade geral do povo (um povo que, para ele, 

lembremos, é inencontrável  - ‘introuvable’). 

O melhor exemplo dessas instituições de legitimidade reflexiva é a corte 

constitucional, cujo principal papel é o de garantir os direitos públicos básicos, sem o que 

nenhuma comunidade política poderia se reconhecer como tal e se organizar, os direitos 

fundamentais de convivência básica de um grupo que se constitui politicamente. 
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As cortes constitucionais teriam a tarefa de integrar a expressão da vontade geral 

representada pelo voto majoritário com a expressão da vontade geral previamente 

concertada por um determinado povo, de modo a evitar qualquer tipo de exclusão e 

discriminação. Rosanvallon destaca que, diversamente de um critério quantitativo de 

medição, as instituições de reflexividade democrática orientam-se por um critério 

qualitativo. 

Por fim, o terceiro novo tipo de legitimidade democrática é a proximidade. 

Enquanto a legitimidade de imparcialidade e a legitimidade de reflexividade são 

percebidas principalmente a partir de uma perspectiva abstrata, ainda que se reflitam 

também em experiências concretas, a legitimidade de proximidade somente se manifesta 

em concreto. 

Esse novo tipo de legitimidade envolve a qualidade da instituição que se aproxima 

do cidadão, o ouve e trata de suas demandas. Rosanvallon reconhece nela três dimensões: 

a proximidade de posição, a proximidade de interação e a proximidade de intervenção. 

Nelas se explica e se completa a nova exigência dos cidadãos com relação aos serviços e 

agentes que desempenham atividades estatais. A proximidade de posição é uma exigência 

de que esses serviços e agentes estejam espacial e espiritualmente perto dos cidadãos, que 

estejam atentos e prontos para ouvir suas necessidades e anseios. A proximidade de 

interação é uma exigência de que possam efetivamente ouvi-las e processá-las, de forma 

aberta e transparente. Por fim, a proximidade de intervenção é a capacidade de cuidar 

dessas demandas, de trata-las devidamente conforme as particularidades de cada um. 

Essas exigências estarão mais ou menos satisfeitas conforme o cidadão encontre 

acesso às suas demandas, receptividade a seus argumentos, cordialidade no seu 

tratamento e imparcialidade nas decisões a que estarão submetidos, mesmo que contrárias 

a seus interesses. 

Podemos reconhecer nessa descrição a legitimidade que se espera de todo e 

qualquer serviço de atendimento ao cidadão, ouvidorias, conselhos e comissões, mas 

também juízos, varas e tribunais que são chamados a decidir conflitos desses cidadãos 

entre eles ou com o poder público. 

Isso valeria especialmente no caso dos juizados especiais cíveis, que é também 

uma experiência de democratização, em que princípios como simplicidade, informalidade 

e oralidade, informam o compromisso de prestar um atendimento direto e atento ao 

cidadão, conforme eram os desígnios dos Programa Nacional de Desburocratização. 
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De nada adiantaria assegurar o ingresso no sistema oficial de solução de conflitos 

se esse sistema continua a ser complicado, burocrático, lento e caro. 

Por isso, o acesso está conectado ao referencial da efetividade. São como dois 

lados da mesma moeda. 

Os juizados deveriam garantir que o direito perseguido pelo autor da ação fosse 

reconhecido e aplicado exatamente como se não houvesse a resistência do réu. Nesse 

sentido, o projeto da lei dos juizados de pequenas causas estava ciente da necessidade 

dessa adequação. Como já citamos, constou de sua exposição de motivos: 

 

Impõe-se, portanto, facilitar ao cidadão comum o acesso à Justiça, removendo 

todos os obstáculos que a isso se antepõem. O alto custo da demanda, a lentidão 

e a quase certeza da inviabilidade ou inutilidade do ingresso em Juízo são 

fatores restritivos, cuja eliminação constitui a base fundamental da criação de 

novo procedimento judicial e do próprio órgão encarregado de sua aplicação, 

qual seja o Juizado Especial de Pequenas Causas (BRASIL, 1983). 

 

A efetividade foi prestigiada nas reformas processuais da década de 1990 e que 

incluíram a projetação dos juizados especiais cíveis. 

A diferenciação era um corolário do acesso e da efetividade, pois, pelo menos nas 

circunstâncias da projetação nacional dos juizados, o acesso a uma Justiça efetiva não 

poderia ser garantido pelos órgãos tradicionais do judiciário estaduais. Era preciso criar 

novos órgãos, com uma nova lógica de atuação. 

Isso levava ao problema da autonomia, que passou despercebido da projetação 

nacional, mas pareceu essencial no projeto fluminense. Para assegurar a segregação dos 

juizados e a sua operação segundo uma lógica diferenciada, era preciso cerca-los em um 

campo relativamente autônomo e que pudesse assegurar sua auto alimentação. 

Todavia, na dinâmica das fontes de percepção da legitimidade, os referenciais se 

transformaram. Ao mesmo tempo em que a percepção da efetividade se tornava mais 

valorizada que a percepção do acesso, a ponto de encobri-la em boa parte, o próprio objeto 

daquela percepção sofria um metamorfismo que o ligou à ideia de um contraditório 

absoluto. 

Trataremos desse metamorfismo mais adiante. 
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4.4. - ISOMORFISMO 

 

A segunda chave de compreensão do processo histórico de estruturação dos 

juizados especiais cíveis é o conceito de isomorfismo, mas ele também deve ser associado 

à legitimidade. 

Desde as fundações do neoinstitucionalismo, legitimidade e isomorfismo 

estiveram fortemente associados. 

No estudo de Meyer e Rowan (1991), a busca da legitimidade é o móbil das 

transformações ocorridas nas organizações. 

Para DiMaggio e Powell (1991), as transformações isomórficas operadas por força 

das pressões existentes no campo organizacional são originadas pela competição das 

organizações por recursos, consumidores, higidez econômica e social, poder e 

legitimidade (p. 66). 

Nessa linha, as organizações responderiam “a um ambiente constituído por outras 

organizações respondendo a seus ambientes, que consistem em organizações 

respondendo a um ambiente de respostas organizacionais” (1991, p. 67 – tradução nossa), 

em um ciclo auto referenciado que depende de suas mútuas percepções.  

De certa forma, os três pilares de Scott correspondem, de modo não respectivo, 

aos domínios em que se operam os processos isomórficos descritos por DiMaggio e 

Powell (1991). 

Não há uma correspondência precisa entre eles, mas o âmbito em que operam 

cobre a mesma área do tecido social. 

Assim, se os processos isomórficos são adaptações ao ambiente, ao campo onde 

operam estruturas e forças institucionalizantes, eles podem ser vistos como elementos de 

legitimação. Essa é, aliás, a tese de Meyer e Rowan (1991). 

Levada ao extremo, essa tese levaria à conclusão de que em todo e qualquer campo 

haveria uma tendência à uniformização na busca pela legitimidade, em um processo de 

conformação. 

No entanto, a evolução dos estudos das organizações já deixou claro que o 

isomorfismo não é um resultado inevitável. 

O levantamento feito por Eva Boxenbaum e Stefan Jonsson em 2017 sustenta que 

“poucos estudos buscaram validar empiricamente” (...) “a premissa teórica de que 

organizações de um mesmo campo realmente ficam similares a outras com o tempo” 

(2017, p. 80 – tradução nossa). Ao contrário, continuam, “estudos mais recentes 
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sugeririam que o campo vem sendo conceituado como ambíguo e heterogêneo, com 

múltiplas – frequentemente incompatíveis – pressões institucionais que resultam em 

pressões conflitantes por conformidade” (idem, p. 84 – tradução nossa). 

Isso, porém, não invalida os estudos sobre o isomorfismo já realizados, ou seja, 

esses novos achados não infirmam a existência de processos isomórficos e de resultados 

homogeneizantes em um campo. Até porque cada campo tem suas peculiaridades. 

Vale recorrer à conclusão de Scott: 

 

Em resumo, há boas razões teóricas para considerar o isomorfismo entre os 

modelos organizacionais e estruturas formais (...). Contudo, tratar a existência 

de isomorfismo estrutural como o teste definitivo para detectar processos 

institucionais subestima a complexidade e sutileza dos sistemas sociais. 

Variadas e competitivas instituições e múltiplos elementos institucionais estão 

frequentemente em operação. Embora constituam novas formas, eles também 

interagem com uma variedade de formas previamente existentes com variadas 
características e em diferentes locais (SCOTT, 2014, p. 188).   

 

Em síntese, o isomorfismo ainda é uma ferramenta importante e pode explicar 

fenômenos em muitos campos. 

Neste trabalho sobre os juizados especiais cíveis ele se mostra de especial valia 

ao proporcionar uma explicação coerente para a força uniformizadora do processo civil. 

Longe de considera-lo um conceito superado, Boxenbaum e Jonsson suscitam 

várias questões que os pesquisadores e interessados no isomorfismo têm que abordar, 

dentre as quais em que as organizações ficariam parecidas, e em que âmbito (2017). 

Gostaríamos de pôr em relevo este último aspecto, pois ele se liga a 

questionamentos feitos em relação à análise da legitimidade que entendemos essenciais 

para o exame da história dos juizados especiais cíveis. 

A produção da teoria institucional no estudo das organizações quanto à 

legitimidade e ao isomorfismo nos leva a questionar, juntamente com Deephouse et al. 

(2017), quem ou o quê confere legitimidade a uma organização.177 Na verdade, 

preferimos em lugar disso questionar em que ambiente se mede a legitimidade, pois não 

cremos que a legitimidade seja conferida por alguém, ou algo, embora atores bem 

 
177 Para sermos precisos, essa é uma das seis questões levantadas no artigo (as outras cinco são: o que é 

legitimidade, porque a legitimidade importa, que critério é utilizado, como se transforma com o tempo e, a 

última, uma questão epistemológica, para onde vamos). 
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posicionados possam contribuir para definir os critérios de seu reconhecimento, 

especialmente o estado. 

Preferimos dizer que a legitimidade está presente ou não. 

A legitimidade é a conformidade com os esquemas de controle social existentes. 

Esses controles não são formais, muito menos oficiais, mas se constituem das variadas 

expectativas suscitadas pela vida em sociedade em cidadãos, clientes, organizações, 

governo etc. 

Uma organização se adequa ou não aos padrões institucionais. Em algum 

momento a organização pode deixar de se adequar (porque ela mesmo mudou ou as 

expectativas em relação a ela se alteraram), mas ninguém ou nada tem a prerrogativa de 

lhe fornecer legitimidade. Assim, o problema está no meio. É no meio onde a organização 

opera que se encontra ou não a medida da adequação legitimadora. Há uma chancela, 

talvez, mas nunca uma concessão. 

A teoria institucional demonstrou que a legitimidade não é uma grandeza 

homogênea, única e estanque. Meyer/Rowan e DiMaggio/Powell já mostraram que a 

eficiência buscada no projeto organizacional tem que se conciliar com os valores e 

expectativas criados pelas estruturas institucionalizadas do campo. No entanto, 

dependendo da natureza e posição da organização, a avaliação da legitimidade não é feita 

apenas nas organizações do campo e em seus integrantes e clientes, mas está em âmbitos 

maiores do domínio social. 

No caso dos juizados especiais cíveis, um órgão jurisdicional constitucional, ou 

seja, um órgão de estado, que integra a estrutura formal da relação entre poder e cidadão, 

sua legitimidade também é medida em termos de expectativas democráticas. E mais: foi 

idealizado para atender diretamente a essas expectativas, servindo a um público que não 

precisaria ser intermediado por advogados. Assim, a amplitude da sua legitimidade 

ultrapassa as cercanias do campo judiciário e se projeta na sociedade como um todo e no 

estado. 

O que nos chama a atenção é que os juizados especiais não parecem responder a 

apenas uma demanda por legitimidade. 

Os processos estruturantes dos juizados especiais cíveis no estado do Rio de 

Janeiro não são apenas os do campo do Judiciário, onde atuam as forças isomórficas 

coercivas da lei, do processo civil representado pelo Código de Processo Civil, da 

jurisprudência uniformizadora dos tribunais superiores, do programa de processamento 

eletrônico, da atuação e demandas da advocacia e também das expectativas e 
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representações dos próprios juízes que os prestigiam e veem o processo civil como a 

encarnação da melhor e mais perfeita técnica de condução de conflitos em juízo. 

Os juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro também respondem a 

forças heteromórficas, às percepções que ligam sua adequação a um instrumental da 

cidadania, ao respeito ao acesso (por meio da oralidade), à diferenciação e às expectativas 

e representações dos juízes que prestigiam essas qualidades e veem o processo do juizado 

como uma garantia de eficiência. 

Essas pressões não estão concentradas apenas no campo judiciário estadual, 

embora ali convirjam.  

A multiplicidade de pressões convergentes no campo do Judiciário é que pode 

explicar uma defasagem, ou pelo menos uma ausência de correspondência exata, entre os 

processos isomórficos e a medida da legitimidade dos juizados especiais (se é que no caso 

concreto há essa defasagem). Apesar de alguns trabalhos apontarem para um resultado 

que desviou os juizados cíveis de sua pretensão de ampliar o acesso, que os depoimentos 

colhidos no Programa de História Oral do Poder Judiciário mostraram ser parte do projeto 

e da estruturação desses juizados no estado do Rio de Janeiro, seria preciso realizar uma 

pesquisa específica para medir o sucesso dos juizados especiais diante de seus diversos 

públicos. Por ora, sugerimos que essa medida pode estar na incongruência entre a 

representação dos juízes que participarem do processo de estruturação dos juizados 

especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro e os seus metamorfismos.  

Com isso, é preciso ampliar a nossa análise do âmbito do campo para o âmbito da 

sociedade e do estado, mas sem desprezar o que ocorre no primeiro se não quisermos 

deixar escapar processos que podem ser essenciais para a compreensão do processo 

histórico que descrevemos. 

 

4.5. - A ORGANIZAÇÃO DOS JUIZADOS E SUA SITUAÇÃO 

 

A posição dos juizados na organização estatal é a terceira chave de compreensão 

de seu processo de estruturação. 

O estado é ao mesmo tempo uma agência e um meio. 

Como agência, é constituído de seus diversos mecanismos e atores em posições 

de utilizá-los para influenciar representações e expectativas por todo o espaço social em 

que atua. 
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Como meio, é permeado de representações e expectativas de seus próprios 

integrantes e é também lócus de operação de influências de todos aqueles que com ele se 

relacionam. 

De todo modo, não nos parece que o estado seja um agente como outro qualquer 

ou mesmo um meio com o mesmo valor informativo que os outros níveis de análise 

descritos por Scott (2014, capítulo 4) ou em Greenwood et al. (2017, Parte I, Capítulo 1), 

pelo menos não no Brasil, em que a sua presença parece cada vez mais abrangente e 

ostensiva. 

Com a criação do CNJ e o desenvolvimento de instrumentos de medidas 

estatísticas e de produtividade de juízes e tribunais, bem como com a instituição de 

programas de incentivo, credenciamento e prêmios de desempenho, os juizados dos 

estados se defrontaram com um importante instrumento de avaliação de legitimidade. 

Esse papel destacado do estado não passou despercebido de Bourdieu, 

especialmente como instrumento de legitimação. 

Para ele, o estado tende a monopolizar recursos simbólicos, o que se explica na 

própria formação do estado moderno, um processo que deriva de uma paulatina 

concentração desses recursos ao mesmo tempo em que se formavam os campos 

específicos da topologia social. 

Concentrando recursos informativos, linguísticos, jurídicos etc., ele ao mesmo 

tempo desapossa outros detentores de recursos ou pelo menos lhes retira a legitimidade. 

Bourdieu exemplifica com a abolição dos cursos de latim e grego, que pôs de lado um 

grupo inteiro de portadores do que ele chamou de capital linguístico (2013). 

A imposição de pontos de vista e princípios de visão e divisão do mundo pelo 

Estado é o outro lado da moeda desse monopólio, dessa concentração, a ‘violência 

simbólica’, levando-o a propor, parafraseando Weber e Elias, que “o Estado é um x (a ser 

determinado) que reivindica com sucesso o monopólio do uso legítimo da violência física 

e simbólica em um território determinado e sobre o conjunto da população 

correspondente” (1996, p. 97). 

Esse papel do estado é essencial para a compreensão do processo de estruturação 

dos juizados especiais cíveis, que, sendo órgãos de estado, previstos na Constituição da 

República e em leis de suas unidades federativas, ali encontram limites e constrições dos 

quais nem sempre se pode esquivar com mecanismos como os quais a doutrina 

institucionalista chamou de desacoplamento. 



304 
 

Como vimos, o desacoplamento tem por causas as próprias pressões legitimadoras 

do campo e suas respectivas resistências, como, por exemplo, a pressão sofrida por uma 

organização para ser vista como uma empresa que apoia a causa ambiental e a necessidade 

de apresentar resultados mais lucrativos quando essas metas são circunstancialmente 

incompatíveis. 

Sua consequência é a coexistência de estruturas contraditórias na forma 

organizacional, parte delas trabalhando para atender a eficiência, parte delas existindo 

para permitir o reconhecimento de sua legitimidade. 

Longe de dizer que o desacoplamento não se verifica nesses casos, sustentamos 

que é bem mais difícil desacoplar em relação a pressões coercivas e regulatórias 

originadas do meio estatal. 

Esse ponto é de suma importância para compreender os processos de projetação e 

construção dos juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro. 

Podemos dizer que a projetação nacional dos juizados especiais (primeiro de 

pequenas causas e depois cíveis) foi um movimento inovador no Brasil178, provavelmente 

conduzido por forças empreendedoras que responderam a uma legitimidade medida pela 

crise no campo Judiciário e inspirada em demandas por simplificação do acesso à solução 

oficial de conflitos e por isso mesmo dos seus procedimentos, veiculadas principalmente 

por processualistas e juízes. 

A utilização do meio estatal foi essencial para veicular essas forças. 

A projetação dos juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro foi 

impulsionada por esses mesmos elementos legitimadores, alavancados por demandas por 

cidadania e participação suscitadas no movimento de redemocratização e impressas na 

Constituição da República e na Lei nº 9.099/1995. Esta, por sua vez, era mais um item da 

reforma processual que marcou o final da década de 1980 e a década de 1990 e que hauria 

sua legitimidade na necessidade de reforma dos procedimentos judiciários e na sua 

eficiência. 

Acesso e efetividade processual eram, nesse momento, dois lados de uma mesma 

moeda. Uma moeda que, além de tudo, fora cunhada oficialmente pelo estado. 

A preocupação e o foco nessas medidas de legitimidade não escaparam dos 

depoimentos dos juízes entrevistados no PHOPJ. É o que Flavio Citro Vieira de Mello 

 
178 Ainda que tenha mimetizado formas consideradas bem-sucedidas existentes em outras nações ou em 

outras experiências nacionais (Justiça do Trabalho e juizados informais do Rio Grande do Sul). 
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conta com naturalidade ao descrever como o juizado podia responder às demandas do 

público e modificar a forma de atuação de concessionárias de serviço público e deixar a 

Justiça à disposição dos cidadãos: 

 

A gente ia experimentando a vocação dessa lei nova e até onde ela podia nos 

levar e, na verdade, toda a vez que a gente desafiava a possibilidade de fazer 

mais, a lei se mostrava mais hábil, porque eu lembro que eu fiz uma pesquisa 

e cheguei a conversar até com o Alexandre Câmara, ele ainda não era 

desembargador, ele era advogado e professor, sobre a possibilidade de se 

executar as ‘astreintes’ antes de executar o processo principal. Ele disse: “- 

Vamos lá! É isso aí, vamos embora... A partir daí a gente viu que o juizado 
poderia ser um grande instrumento do ‘enforcement’ para fazer prevalecer a 

legislação do consumidor, porque nesse momento a empresa estava mais 

preocupada com o que um juiz de Niterói podia fazer com ela do que com todo 

o sistema de Justiça. Porque ela tinha que ali investir em infraestrutura para 

atender aquele volume de audiência e tinha que lidar com aquelas penhoras. 

Ela tinha que defender na execução e eu quis provocar, porque o que aconteceu 

lá no caso de Niterói, o que aconteceu lá em Campo Grande (bairro do Rio de 

Janeiro), com o Flavio Itabaiana, ela pegou boa parte dos recursos dela para 

investir na instalação das linhas. E aí toda a comunidade era atendida (....). E 

aí a gente começou a tomar gosto pela coisa. Você mudava a realidade. Uma 

pessoa podia mudar a realidade daquela sociedade, daquela comunidade. E a 

agente começou a pegar gosto e começou a ficar mais audacioso (...). E 
começou a chamar a atenção também. E essas experiências faziam com que 

nós que tínhamos acabado de estudar para o concurso e tal, que a gente revisse 

alguns conceitos que a gente tinha aprendido na academia, não é? Porque eu 

acho que nesse momento os juizados estavam fazendo muito mais pra 

sociedade do que uma ação civil pública (...). Os nossos resultados eram 

palpáveis. Além de indenizar as pessoas, a gente estava instalando as linhas. 

(...) 

Primeira coisa eu acho que foi a credibilidade que o juizado passou a ostentar 

perante a comunidade. Porque eu digo que o juizado ele tem esse efeito 

Tostines, não é? Ele é fresquinho porque vende mais, vende mais porque é 

fresquinho. Na medida que você começa a prestar o serviço, começa a interferir 
na realidade das pessoas, você é reconhecido muito rapidamente e é um ‘boca 

a boca’ mesmo. Eu fui, resolvi, a gente chegou a um ponto. Graças a Deus, os 

acidentes de trânsito em Niterói eram resolvidos através do exercício arbitrário 

das próprias razões. A pessoa pra receber do outro ela tinha que ameaçar, pegar 

um porrete e tal e acho que já a partir de 1997, 1998, a pessoa tranquilamente 

levava uma batida na traseira, saía do carro pegava o documento da pessoa, 

tirava foto do próprio carro, levava 3 orçamentos na segunda feira e na terça 

estava no juizado. Isso dá para a pessoa uma segurança, não é? Você tem... a 

Justiça está ali do lado dela, está à disposição (MELLO, 2018).  

 

Joaquim Domingos de Almeida Neto também destacou a dimensão do acesso, no 

sentido de que os juizados se abriram para um universo de demandas que antes não tinham 

onde ser deduzidas nem resolvidas: 

 

Entrevistador: Qual era essa expectativa em relação aos juizados, tanto os 

cíveis quanto os criminais? Porque a doutrina discute se os juizados foram 

criados com a função de desafogar a justiça comum, ou se foram realmente 

criados com essa função de dar acesso à pessoas que antes não tinham como 
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trazer os seus conflitos para julgamento. Qual era a expectativa dos juízes na 

sua visão? 

JDAN: É, a lei, traz essa mensagem que foi para desafogar a justiça comum 

mas, que é mentirosa. Nós, na verdade, não desafogamos a justiça comum. 

Hoje, eu reputo que a gente teve um erro de origem, foi não considerar a 

competência do cível, absoluta, que a gente possibilita o advogado fugir por 

uma vara comum quando isso interessa a ele, ou por questões de honorários ou 

porque a vara cível naquela localidade está funcionando melhor do que a vara 
do juizado. Então, a gente teve esse vício de origem. Mas, as demandas que 

estão no juizado e a população que a gente tem no juizado, tanto no juizado 

cível quanto no criminal, não estavam sendo desatendidas na vara cível, elas 

simplesmente não procuravam a vara cível. Então, a gente não tirou nenhum 

trabalho de lá de dentro, a gente pegou o que não era atendido realmente. E, eu 

acho que a gente não dimensionava, o legislador não dimensionava, nem a 

gente quando instalou os juizados, que o volume ia ser tão grande. Mas, a gente 

teve a rapidez de responder a isso e, adaptar o juizado para ele atender esse 

volume grande (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

Para Cristina Tereza Gaulia, um dos pontos mais importantes para a garantia do 

acesso foi a criação dos núcleos de atendimento: 

 

É, o que a gente percebeu, e assim, a gente está agora, muitos anos depois, num 

outro momento. Mas o que a gente percebeu, é que em primeiro lugar, faltava 

informação para a população. Muito embora essa porta tivesse sido aberta, as 

pessoas não tinham a coragem de ultrapassar o umbral deste portal. Que portal? 

O portal dos palácios da justiça. Esse encontro com o juiz era muito 

complicado para uma pessoa que nunca estivera dentro de um fórum, que não 

conhecia o vocabulário e que se sentia intimidada. Então, nós percebemos que 

em primeiro lugar, os juízes não estavam preparados para ouvir essas 

narrativas com a linguagem que a parte ia trazer, como tão pouco estavam 
preparados para a questão da simplicidade dos juizados, porque simplicidade 

é mais do que informalidade. A simplicidade, e eu dizia isso quando nós 

começamos a treinar os funcionários que depois foram ocupar seus lugares nos 

núcleos de primeiro atendimento. Eu dizia: “hoje, com base no princípio da 

simplicidade, o cidadão pode chegar na papelaria, comprar uma folha de papel 

almaço, pegar a sua caneta Bic e fazer seu pedido para o juiz. E aí, nós 

esbarramos justamente com um pouco de preconceito dos próprios 

magistrados, porque eles diziam: “ah, mas, pera aí, e todas aquelas questões 

ligadas à, vamos dizer assim, à estruturação da petição inicial, o pedido, como 

é que vão ficar as provas”? Então, houve realmente um descompasso. Nós não 

conseguíamos dar o treinamento à população. Então, nós... e também não 

conseguíamos imediatamente num passe de mágica, tornar os juízes mais 
informais, havia o gap ali. E justamente, foi esse gap que nos levou, a Comissão 

dos Juizados Especiais que então foi criada, a pensar qual poderia ser uma 

fórmula alternativa. E aí nós optamos por construir essa ponte entre os cidadãos 

e os juízes, que foram os núcleos de primeiro atendimento, onde as pessoas 

iriam, contariam seu conflito, trariam as suas questões e teriam lá escutas 

atentas, que então reduziriam aquilo a termo, mas dentro de uma formatação 

particular que obedecesse as regras do Código de Processo Civil no tocante à 

questão das petições iniciais (GAULIA, 2018). 

 

Essa confluência de visões e representações dos projetos nacional e fluminense 

dos juizados especiais é que tornou possível a montagem, por atores que se encontravam 

em posições privilegiadas no ambiente local, de uma organização diferenciada em um 
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campo já maduro de organizações. Essa possibilidade, por sua vez, levou a crer que a 

convivência de organizações seguindo simultaneamente lógicas distintas fosse viável. 

 

4.6. - TRABALHO INSTITUCIONAL 

 

Nesse processo histórico, podemos identificar a figura do trabalho institucional, 

seja por parte dos agentes que participaram do desenho ou projetação dos juizados 

especiais cíveis (à imagem e semelhança dos juizados de pequenas causas) e, 

posteriormente, dos agentes que providenciaram a estruturação dos juizados especiais 

cíveis no estado do Rio de Janeiro. 

É sempre bom lembrar que este nosso estudo não se concentra na análise das 

forças que atuaram no processo de projetação nacional dos juizados especiais cíveis (é 

um esforço que merece ser feito com exclusividade e com o auxílio de múltiplos recursos 

materiais e teóricos, de que não dispomos no momento). Embora as premissas dessa 

projetação se liguem à formação dos juizados especiais no Rio de Janeiro e por isso 

precisamos identifica-las, nosso interesse imediato é pela construção/estruturação destes 

juizados. Logo, não nos preocupamos em descrever pormenores da história daquela 

projetação como fizemos no caso fluminense, em que procuramos nos utilizar de todo o 

material disponível e de todos os registros existentes das principais interações entre os 

juízes que participaram dessa estruturação.  

O trabalho institucional é a quarta chave de compreensão do processo histórico 

dos juizados especiais cíveis. 

Por trabalho institucional, nos referimos aos esforços de agentes e organizações 

que servem ao desenho, construção e estruturação de organizações, campos e instituições.  

Segundo o levantamento de Hampel, Lawrence e Tracey, o trabalho institucional 

assume diversas faces a depender do ponto de vista assumido pelos pesquisadores, mas 

se caracteriza por “práticas e processos associados a esforços de atores para construir, 

demolir, incrementar e conter instituições, bem como amplificar ou abafar seus efeitos” 

(2017, p. 558). 

De modo amplo, o trabalho institucional pode abranger o que a teoria institucional 

identifica como empreendedorismo institucional.  

Embora sua origem remonte a Schmuel Eisentadt e a Paul DiMaggio ou mesmo a 

Schumpeter (SCOTT, 2014, p. 116), o conceito de empreendedorismo institucional veio 

a ser desenvolvido mais recentemente pelo institucionalismo. Por isso mesmo sofreu as 
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mutações e influências de suas diversas e interdisciplinares perspectivas e reúne 

abordagens tão díspares quanto a da teoria da escolha racional e da racionalidade limitada. 

Tentando manter a coerência teórica, recolhemos as lições do empreendedorismo 

organizacional que o veem como uma agência limitada pelas constrições do meio. 

Foi na linha de Schumpeter, ou seja, considerando o empreendimento institucional 

como uma combinação de recursos previamente existentes e não uma vontade criativa, 

que Scott seguiu para definir os empreendedores organizacionais: 

 

Empreendedores organizacionais são atores que perseguem seus objetivos 

fundando uma nova empresa – uma nova organização, mas dentro de moldes 

institucionais existentes. Esses esforços implicam a mobilização de recursos e 

a assunção de riscos pelo valor dos recursos investidos (SCOTT, 2014, p. 117 

– tradução nossa). 

 

Essa definição combina com a que já mencionamos sobre a empresa institucional, 

de Maguire et al.: “as atividades de atores que têm um interesse em determinados 

arranjos institucionais e alavancam recursos para criar novas instituições ou 

transformar outras já existentes” (2007 – tradução nossa). 

Os estudos do empreendedorismo institucional revelaram a agência por detrás das 

transformações institucionais, mas não de uma agência heroica (Hampel et al.), senhora 

dos destinos da organização e sim de uma agência que canaliza recursos do ambiente e é 

por ele afetada nos seus esforços de orientá-los para a criação e modificação de 

organizações e instituições. 

Nessa tarefa, o empreendedorismo institucional se deparou com o problema da 

‘agência inserida’ (embedded agency), o paradoxo que coloca em contradição a natureza 

da agência como um componente do campo e a capacidade dos atores, dentro dessa 

perspectiva, de perceberem as mudanças e agirem a seu favor. 

Apesar das diversidades encontradas no conjunto de trabalhos abordando o 

empreendedorismo institucional, que Hardy e Maguire (2017) e David, Sine e Serra 

(2017) reúnem, uma das abordagens para o paradoxo é a noção de que o 

empreendedorismo da agência é possível porque envolve condições presentes no próprio 

campo onde atuam. Nesse sentido, o campo seria composto de posições estratégicas a 

serem ocupadas por atores que dão abertura e liberdade à agência para que possam adotar 

e incentivar novas práticas e hábitos (Hardy e Maguire, 2017). 

Mesmo que a noção de empreendedorismo institucional não devesse abarcar a 

atividade de mudança institucional, como propõem David, Sine e Serra (2017), ficando 
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restrita aos esforços para criação de novas organizações e instituições, não tem sido 

utilizada para envolver outras espécies de esforço de atores institucionais, como a 

manutenção, atualização e demolição de instituições. 

Assim, mesmo reconhecendo a evolução cognitiva proporcionada à teoria 

organizacional pela distinção entre empreendedorismo institucional e trabalho 

institucional, nem sempre essa distinção é tão clara, como reconhecem Hampel et al 

(2017) ao admitirem que o levantamento da produção acadêmica sobre o trabalho 

institucional na edição de Greenwood et al. (2017) pode se sobrepor ao levantamento feito 

sobre a empresa institucional feita por Hardy e Maguire (2017) na mesma obra. 

Se utilizarmos os dois conceitos como sendo expressões de uma agência limitada 

pelo ambiente, como, por exemplo, as abordagens de Scott (2014), para o 

empreendedorismo institucional, e de Hampel et al, para o trabalho institucional (2017), 

é possível aproximá-las e enxergá-las como esforços de mesma natureza que ocorrem em 

momentos distintos. 

Nessa linha, podemos considerar tanto o empreendedorismo institucional quanto 

o trabalho institucional como aspectos de um mesmo esforço, que envolve o 

aproveitamento, por parte de atores investidos em posições estratégicas, das condições e 

circunstâncias de um ambiente para canalizar as pressões institucionais em direção à 

formação de novos elementos ou à alteração de elementos já existentes.  

Se considerarmos que a construção institucional envolve não apenas a projetação 

e montagem de uma organização, mas a sua estruturação até um ponto ideal de 

sedimentação, não podemos desprezar os esforços de manutenção das peças institucionais 

montadas e organizadas até certo momento. 

Por outro lado, o trabalho institucional pode envolver organizações e outras 

formas institucionais, como as formas estruturais racionalizadas de que trataram Meyer e 

Rowan (1991), ou até mesmo novos campos.  

Nesse ponto, podemos sugerir alguns focos de análise para o caso dos juizados 

especiais cíveis. 

Primeiro que o projeto estadual e sua veiculação legal corresponderam a um 

empreendimento organizacional: o desenho dos juizados especiais cíveis como órgãos 

judiciários autônomos. 

Segundo, que isso garantia apenas a montagem de uma organização à imagem 

desse projeto, mas não a sua viabilidade institucional. 
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Terceiro, que essa viabilidade institucional dependia de um trabalho institucional 

voltado para a estruturação de uma organização e sua manutenção, sem os quais os 

juizados especiais cíveis seriam nada mais que formas desacopladas. 

Quarto, que a estruturação da organização e sua manutenção dependiam da 

estruturação de um campo institucional definido, sem o que a organização ficaria sujeita 

às alterações das condições de pressão institucional do campo judiciário estadual.  

O papel da projetação local dos juizados especiais cíveis não pode ser desprezado. 

A oportunidade de fazer dos juizados um sistema próprio, com órgãos autônomos 

foi destacada por vários agentes em nossas entrevistas, como por exemplo, Thiago Ribas 

Filho, Cristina Tereza Gaulia, Joaquim Domingos de Almeida Neto e Flavio Citro Vieira 

de Mello. 

Para Ribas Filho, essa intenção foi prestigiada logo na elaboração da Lei estadual 

nº 2.556/1996, que criou 32 juizados especiais cíveis e 32 juizados especiais criminais 

autônomos (RIBAS FILHO, 2018). 

A criação desses juizados originais foi complementada por um trabalho 

institucional para fazê-los funcionar com juízes exclusivos, bem como para multiplica-

los, como destacou Gaulia (2018): 

 

Eu acho que a primeira estratégia, foi efetivamente multiplicar os Juizados, 

porque a gente percebia quando íamos aos encontros do FONAJE e, o 

Desembargador Thiago Ribas era um personagem extremamente relevante nos 

FONAJES, nessas reuniões do FONAJE que era o Fórum dos Juizados 

Especiais, a gente percebia que os outros estados da federação não achavam 

que era obrigação dos tribunais criar o sistema de juizados. Então, ao contrário 

de alguns estados que não queriam, que entendiam que não, “nós não temos 

que criar nada. Não, vamos botar sim o juiz da vara cível para acumular as 

causas de juizado”, o que era realmente o pior dos mundos. Então, me pareceu 

que o Desembargador Thiago, nessa luta por implementar a política dos 

Juizados Especiais, ele chegava com verdadeiro orgulho nos FONAJES que 

aconteciam a cada 6 meses e ainda acontecem hoje a cada semestre, e dizia: 
“abrimos mais os juizados”. Então, nesse primeiro momento, eu acho que 

havia a estratégia de multiplicar os juizados e principalmente não se deixar 

amedrontar para fins de não amesquinhar o sistema... (GAULIA, 2018) 

 

Sem fórmulas já preconcebidas, nós criamos esse sistema, e eu acho que até 

em nível nacional, o Rio de Janeiro, essa opção que ele fez de criar o sistema 

dos juizados realmente como um sistema autônomo, foi um marco, divisor de 

águas para a Justiça do Brasil inteiro (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

Foi uma experiência interessante dos juizados de pequenas causas, mas sem a 

mudança da competência da execução, sem a mudança dos limites de 
competência, sem um investimento que o Tribunal de Justiça fez em um 

primeiro momento em ampliar a estrutura dos juizados especiais, com juiz fixo. 

A questão do juiz titular do juizado acho que foi fundamental... (MELLO, 

2018). 
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Almeida Neto e Mello também destacaram a autonomia, a existência de juízes 

exclusivos e a expansão do sistema como um reflexo do trabalho institucional realizado 

no Rio de Janeiro, de modo que, nas palavras do primeiro “em nível nacional, o Rio de 

Janeiro, essa opção que ele fez de criar o sistema dos juizados realmente como um 

sistema autônomo, foi um marco, divisor de águas para a Justiça do Brasil inteiro” 

(ALMEIDA NETO, 2018).  

Os juizados de pequenas causas eram vinculados a outras varas e, portanto, eram 

de, digamos, dedicação subsidiária, recebendo atenção depois delas. Até seus horários de 

funcionamento refletiam isso. Assim, sua organização já estava conceitualmente 

comprometida. 

Os juizados especiais cíveis, pelo contrário, tinham bem maior viabilidade. 

Esse desenho não era, porém, garantia de mudança institucional. 

Muitos estados criaram juizados autônomos, mas em escala experimental, sem 

formar a massa crítica para um novo paradigma institucional. 

A abertura de 46 juizados especiais cíveis de uma só vez e a disposição da 

administração do PJERJ de provê-los de juízes e servidores já assegurava pelo menos a 

montagem de uma organização autônoma. 

Mas isso não bastava. Era preciso não apenas montar a organização, mas 

também estruturá-la, isto é, garantir a institucionalização de sua lógica e de sua prática, 

a “infusão duradoura de valores” (Selznick), que a transformaria em um ativo social a 

ser preservado. Isso envolveria a estruturação de todo um campo.  

Os juízes que participaram do processo de formação dos juizados especiais cíveis 

no estado do Rio de Janeiro podem ser vistos como partícipes de um trabalho institucional 

que se utilizou dos recursos disponíveis (as regras constitucionais, a Lei nº 9.099/1995 e 

a Lei estadual nº 2.556/1996) e se aproveitou de suas posições estratégicas no campo 

judiciário do estado não só para montar uma organização, mas para estruturá-la e dotá-la 

de uma relativa autonomia. 

O trabalho realizado pela comissão contou com o apoio das administrações do 

PJERJ pelo menos de 1999 a 2009. 

Para Flavio Citro Vieira de Mello, esse apoio foi fundamental: 

 

Havia um reconhecimento do tribunal de que aquela sua atividade era 

importante para o sistema de Justiça. Acho que isso foi fundamental, que nós 
não tínhamos antes no sistema dos juizados especiais (...). 

Entrevistador: Vossa Excelência acha que o tribunal também ajudou na sua 

opinião? 
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Muito. Eu acho que foi fundamental. E eu reitero. Acho que deve ter sido muito 

difícil para os administradores que tiveram... que tomaram essas decisões, 

dizer: “- Olha, esta verba aqui vai ser destinada para o juizado especial”. A 

gente sabe o que que isso representa e não foi pouco dinheiro, a gente sabe 

disso, porque durante muito tempo os juizados estivera, melhor estrutura que 

outros segmentos da Justiça (MELLO, 2018). 

 

Apesar de seu aspecto empreendedor, esses agentes estavam inseridos 

integralmente no campo judiciário e, assim, não estavam livres dos constrangimentos e 

limitações próprios do campo, especialmente porque exerciam suas funções como 

membros da profissão ou classe que detinha o monopólio da execução da jurisdição. 

Seu potencial criativo e inovador estava, portanto, previamente ancorado. 

Como, então, ecoando a indagação de Hardy e Maguire, esses juízes puderam 

perceber a oportunidade de mudança e como puderam fazer com que outros agentes 

abraçassem suas ideias? (2017, p. 265).  

No caso do Rio de Janeiro, uma circunstância pode ter contribuído para estimular 

essas reações empreendedoras: a criação da comissão encarregada de supervisionar a 

montagem dos juizados especiais. 

Se a projetação da comissão dos juizados foi um movimento com intenção 

originalmente diversionista, um desacoplamento com a finalidade de sugerir adequação 

ao projeto nacional, isso provou mais uma vez a força do paradoxo das consequências. 

Nem o projeto dos juizados de pequenas causas, nem a Constituição da República 

ou a Lei nº 9.099/1995 criaram um campo próprio ou posições específicas para os 

juizados especiais cíveis. 

A criação da comissão dos juizados especiais abriu espaço para a realização de um 

trabalho institucional que pode definir com certa liberdade as premissas de 

funcionamento dos novos órgãos. 

É preciso registrar que, diante da ausência de um paradigma próximo, os juizados 

estavam abertos a um grande rol de possibilidades.  

A posição de presidente da COJES, aproveitada por Thiago Ribas Filho e as 

posições de juízes auxiliares, ocupadas por juízes como Ana Maria Pereira de Oliveira, 

Cristina Tereza Gaulia e Joaquim Domingos de Almeida Neto, foram circunstâncias 

criadas pelo desenho dos juizados especiais do Rio de Janeiro que permitiram a esses 

atores contribuírem para a mudança institucional no primeiro grau dos juizados especiais 

cíveis 

A comissão dos juizados não postergou a execução do projeto. 
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A comissão foi uma agência destacada no processo de estruturação dos juizados 

especiais cíveis, a partir de uma posição que lhe permitiu intermediar a relação entre os 

juízes dos juizados especiais e o campo judiciário estadual. A comissão assumiu, com a 

liberdade derivada da delegação dos órgãos diretivos do PJERJ, a definição das premissas 

de diferenciação do trabalho nos juizados e, principalmente, do preenchimento das 

posições estratégicas de juízes titulares dos juizados autônomos e das turmas recursais. 

O ensejo de definir as premissas do funcionamento dos juizados especiais cíveis 

surgiu da incerteza no campo judiciário estadual sobre esse funcionamento, o que foi 

explicitado por Sergio Cavalieri Filho no I Encontro de Juízes de Juizados Especiais 

Cíveis do Interior (CAVALIERI, 1999). 

Assim, movida pela incerteza do que deveriam ser os juizados cíveis e quem sabe 

inspirada pela experiência de Thiago Ribas Filho com o modelo associativo, a comissão 

adotou um modelo de deliberação coletiva para encontrar as principais características dos 

juizados.  

Havia, contudo, uma premissa comum: funcionassem como funcionassem, 

deviam ser diferentes da organização já existente.  

Nesse ponto, o trabalho institucional foi uma força heteromórfica antagônica ao 

isomorfismo mimético que geralmente atua em momentos de incerteza. Nessa hora, o 

peso da projetação formalizada em um comando estatal deixava a organização livre das 

pressões isomórficas do campo e era por si só uma trilha de orientação para o trabalho 

institucional de diferenciação, legitimando-o. 

Essa diferença é o que constituía a legitimidade dos juizados especiais. A justiça 

comum era pesada, lenta, cara, distante. O projeto dos juizados, pelo contrário, prometia 

modernidade, rapidez, gratuidade, participação e eficiência. 

Instilados com essa legitimidade, os juízes reunidos nos encontros organizados 

pela comissão dos juizados formaram entendimentos que garantiam a diferença e, mais 

ainda, uma imunidade às causas das varas comuns, que não podiam ser remetidas a eles. 

Os encontros permitiram a formação de uma massa crítica institucional e sua 

extrusão para o campo judiciário estadual. 

A reunião de juízes incentivados pela comissão dos juizados (e pela Administração 

do PJERJ) a fixarem as normas de funcionamento dos juizados especiais cíveis segundo 

a legitimidade de diferenciação permitiu não apenas a criação de uma rede de trabalho 

institucional, mas a própria estruturação dessa legitimidade no campo judiciário. A partir 
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desse esforço administrativo, os domínios do campo e seus agentes precisaram reconhecer 

essa nova força institucional. 

Ana Maria Pereira de Oliveira destacou em seu depoimento para o PHOPJ a 

importância dos encontros de juízes de juizados para a fixação de enunciados que 

serviriam de orientação para os juízes que viessem depois. 

 

Eu acho que aqui, na verdade, o que se fez inicialmente foi na verdade 
interpretar a lei, não é? Saber se o que a gente fazia... se a ideia era comum, 

para que isso fosse retratado em enunciados que também tivessem um efeito 

pedagógico para quem chegava no juizado. Os primeiros enunciados eram 

muito para a gente solidificar os entendimentos em relação à aplicação da lei 

(OLIVEIRA, 2018). 

 

A rede de trabalho institucional era autoalimentada pelo preenchimento de 

posições nos juizados especiais cíveis e turmas recursais com base nas premissas fixadas 

pela comissão, ou seja, com juízes que se adequavam à legitimidade do projeto.  

Em suma, entre 1996 e 2005 o trabalho da comissão dos juizados e seus juízes não 

se limitou a montar os juizados especiais cíveis, mas contribuiu efetivamente para a 

institucionalização de valores e práticas associados ao projeto nacional (complementadas 

pelo projeto estadual), que não podiam mais ser desconsiderados pelos componentes do 

campo. Pelo menos não no âmbito de funcionamento dos juizados especiais. 

Joaquim Domingos de Almeida Neto deu conta desse trabalho institucional da 

comissão e de como ele teria conseguido contribuir para a estruturação dos juizados: 

 

Eu acho que uma coisa que me deixa muito feliz no Rio de Janeiro, é que de 

alguma maneira, os juizados conseguiram contaminar a justiça toda. Hoje em 

dia a informalidade está até dentro do Órgão Especial, às vezes até demais. 

Nós temos hoje em dia em todos os campos da justiça, juízes que já passaram 

pelos juizados. Isso era uma marca até das administrações anteriores, todo juiz 

entrava pelo juizado, primeiro, porque ele vinha sem vícios da jurisdição 
tradicional. Vícios, ainda que vícios bons mas, o vício da formalidade da 

jurisdição tradicional, e outro, que era uma maneira daquele que... se descobrir 

talentos. Alguns entraram pelo juizado, não quiseram nunca mais sair, como 

Vossa Excelência, não é? E Oberg e outros que entraram na porta do juizado 

e, lá se contaminaram de tal maneira que não quiseram mais sair. E um terceiro 

ponto, você acaba levando... quem passou por um juizado, acaba levando para 

a sua bagagem profissional os pontos positivos do sistema do juizado. E isso 

foi importante, essa decisão da administração. Já é um sistema estabilizado, 

têm alguns desafios, que é um sistema que entra uma enxurrada de demanda, 

todo dia ele tem que ser cuidado todo dia, se não ele se perde e, no juizado o 

que eu não fizer hoje, cresce em progressão geométrica amanhã. 

 

Mais que isso. 
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DiMaggio e Powell reconhecem a existência de um campo nas seguintes 

condições: 

 

(...) um aumento no grau de interação entre as organizações no campo; o 

surgimento de bem definidas estruturas de dominação interorganizacionais e 

padrões de coligações; um aumento da carga de informações com a quais as 

organizações do campo devem lidar; e o desenvolvimento de um 
reconhecimento mútuo entre os participantes em um conjunto de organizações 

de que eles estão envolvidos em uma empresa comum (DIMAGGIO e 

POWELL, 1991b, p. 65). 

 

Essas são as quatro fases do processo de estruturação de um campo, sem as quais 

estes ainda não existiriam. 

Ora, nessa linha, podemos reconhecer que: (i) os juízes dos juizados especiais do 

estado do Rio de Janeiro passaram a se encontrar e trocar experiências entre si, com a 

comissão dos juizados e seus juízes e a administração do PJERJ; (ii) a comissão assumiu 

claramente um papel de órgão gerencial do trabalho de construção e manutenção dos 

juizados especiais cíveis; (iii) os encontros e enunciados criaram um conjunto de 

conhecimentos compartilhados pelos juízes dos juizados que se fortalecia e se tornava 

mais complexo com os anos; e (iv) os encontros, os enunciados e a comissão dos juizados 

não deixavam que os juizados funcionassem de modo estanque e os juízes passaram a ter 

consciência de que faziam parte de um sistema de prestação jurisdicional diferenciada. 

Logo, o trabalho institucional entre 1996 e 2005 também resultou na estruturação 

de um campo relativamente autônomo constituído pela comissão e pelos juizados, bem 

como por partes, advogados, juízes, servidores e conciliadores que ali atuavam. Comissão 

e juízes se consideravam parte de um projeto de reforma do Judiciário, de resgate da sua 

legitimidade e de instrumentalização da cidadania, por meio do acesso. 

No seu depoimento, Joaquim Domingos de Almeida Neto revela essa estruturação 

ao responder a indagação sobre o resgate da imagem do Judiciário pelos juizados: 

 

Eu não sei se a gente resgatou. Mas que a gente mudou, mudou. Mas com 

certeza a gente mudou... com certeza hoje em dia, para um juiz dizer, indefiro 

por falta de amparo legal, ele tem que ter, digamos assim, muito estofo para 

dizer isso, porque as pessoas assimilaram muito mais fácil do que nós juízes 

essa realidade da lei 9.099 e da lei 12.853, já está incorporada no dia a dia da... 

hoje em dia, é normal você escutar uma reclamação do comércio, o consumidor 

dizer: “olha, sim, oh, não vou perder meu tempo com você não. Vou procurar 
meus direitos no juizado”. Então, isso já está incorporado como patrimônio do 

cidadão. Então, nessa medida, a gente mudou a feição. Não sei se resgatamos, 

mas mudamos. Que mudamos, mudamos (ALMEIDA NETO, 2018). 
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Cristina Tereza Gaulia mostrou entusiasmo e otimismo ao falar da evolução dos 

juizados. A se adotar sua visão, os juizados teriam ficado consolidados no imaginário das 

pessoas: 

 

Eu acho que o sistema dos juizados é um sucesso, muito embora eu tenha 

ouvido já várias opiniões de colegas dizendo que é um insucesso, mas não é. 

É um sucesso. E é um sucesso porque efetivamente, em primeiro lugar, criou-

se uma fatia de um mercado de um trabalho para advogados excelente. Aquilo 

que no início a gente ouvia também muito de crítica, “nossa, até 20 salários 

não precisa ter advogado. Vão roubar nosso mercado de trabalho”. Hoje, a 

gente tem, do maior escritório de advocacia até o escritório de alguém que está 
começando, um fatiamento muito claro do mercado de trabalho da advocacia 

com a especialização em juizados especiais. Eu gosto muito dessa ideia, eu 

gosto de ver um grande escritório ou um grande nome na praça, tendo um 

departamento que cuida de juizados especiais, dando a oportunidade para 

advogados jovens, para estagiários de ingressar nesse sistema que é uma 

realidade de sucesso. Acho que as pessoas hoje, e isso eu também tributo ao 

sucesso do sistema, mas é claro que também pelas informações que a rede 

propiciou, elas continuam vindo sozinhas, mesmo que elas precisem do apoio 

do Núcleo de Primeiro Atendimento ou precisem contratar um advogado, elas 

sabem o que elas querem pedir, elas sabem como é que a coisa vai correr dentro 

do juizado. E é muito engraçado, porque às vezes nos corredores do fórum ou 

nos lugares assim mais insólitos, como por exemplo, o restaurante onde eu 
estou almoçando ou a academia onde eu malho, de repente eu estou ouvindo 

alguém dizer para um outro alguém, como é que foi uma determinada ação que 

ele ingressou no juizado, e dizendo para o colega ali da musculação ou para o 

companheiro de almoço ou de jantar, “olha, eu acho que se eu fosse você, eu 

entrava no juizado”. Ou seja, é uma mudança. Ninguém mais diz: “ai, não, eu 

acho que não, não, não vou”. Não, vai. Então, é sucesso. Agora, é claro que 

com o crescimento da máquina, a gente começa a ter abusos, isso é 

absolutamente inevitável. Mas aí, mais uma vez, a, vamos dizer, obrigação de 

conter os abusos, é do (ininteligível), é do Poder Judiciário. E eu acho que nós 

temos feito isso de uma maneira bastante razoável. Eu não digo perfeita, mas 

eu acho que a gente tem feito esse combate com a união de todos os juízes, 
hoje a internet facilita muito isso, a intranet facilita muito isso, um fica sabendo 

o que que o outro recebeu lá, 20, 30, 100 ações, aí a gente já percebe que ali 

tem uma falcatrua qualquer se iniciando, a gente já sabe também, já conhece. 

E o juiz não é, o juiz não é criança. Você não fica 5, 10, 15 anos atrás de uma 

mesa de audiências lendo uma série de processos, ouvindo uma série de 

pessoas, você não é um bobo da corte. Você é maduro e você percebe com 

muita nitidez, quando eventualmente uma testemunha está mentindo, claro que 

não sempre, você não é perfeito. Mas você percebe quando a causa é uma causa 

que afinal, não tem nenhum tipo de fundamento, quanto o advogado está 

distribuindo 50, 50 ações porque é um golpe. Então, eu acho que assim, esse 

amadurecimento dos juízes com essa quantidade, foi um amadurecimento 

salutar, e ao mesmo tempo, aquilo que foge à linha da normalidade, como eu 
disse, é obrigação da administração judiciária cuidar para que aquilo não se 

perpetue. É claro, que vai vir sempre uma ideia nova, uma ideia boa, uma ideia 

ruim. Mas compete ao gestor, o bom gestor, vai fazer isso, vai antes da questão 

se disseminar, vai perceber, ali tem golpe. Então, vamos reunir os juízes e 

vamos falar como é que a gente vai se precaver com isso (GAULIA, 2018). 
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O problema é que o jovem campo dos juizados ficou incrustado no velho campo 

judiciário estadual e, consequentemente, ficou sujeito também às pressões daquele 

campo. 

Uma das principais pressões era a agência dos juízes de direito e suas medidas de 

legitimidade. 

Enquanto a medida da legitimidade adotada pelos juízes do estado foi mantida em 

compatibilidade com a legitimidade projetada dos juizados, em grande parte como 

resultado do trabalho realizado no campo, a estruturação dos novos órgãos seguiu em 

progresso. Os juizados eram reconhecidos como um domínio diferente, cujas fronteiras 

eram respeitadas e delimitadas com cada vez maior nitidez. O acesso e a efetividade eram 

associados a esse domínio. 

Com o tempo, porém, o trabalho institucional arrefeceu. 

Se o trabalho institucional não é uma ação racional, mas, ao contrário, é 

condicionado pelas pressões institucionais presentes no meio, esse arrefecimento pode 

ser atribuído a alterações nas condições dos campos envolvidos. 

Vimos que os juizados passaram a ser cenário de diversas influências. 

A terceirização das suas atividades (ver capítulo 3) criou uma contradição com a 

lógica do acesso. 

Os juízes leigos foram uma resposta ao incremento excessivo da demanda, mas 

uma resposta voltada para a eficiência que robotizou o atendimento das partes, garantindo 

a capacidade produtiva dos juizados em detrimento dos esforços pela conciliação. 

A rede auto referenciada de juízes que assegurava um certo isolamento do campo 

dos juizados em relação ao campo do judiciário estadual foi comprometida. Primeiro, 

com o desaparecimento de sua principal sustentação, os encontros periódicos. Segundo, 

com o suscitar do interesse de outros juízes não participantes do trabalho institucional de 

manutenção dos juizados por posições de titulares em razão da atuação dos leigos na 

realização de audiências. E terceiro, com a abertura das vagas das turmas recursais para 

esses juízes, agora interessados em receber acumulações que não conseguiriam em outros 

juízos. 

Some-se a esses fatores a incerteza despertada na adequação dos juizados à 

legitimidade da efetividade pelas reformas processuais da fase de execução (tratadas nos 

VIII e IX Encontro de Juízes dos Juizados Especiais Cíveis e de Turmas Recursais Cíveis 

do Estado do Rio de Janeiro) e, mais recentemente, com o novo Código de Processo Civil, 
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que para muitos juízes de direito corporificavam a melhor e mais justa forma de 

processamento. 

São essas forças institucionais que destacamos para a compreensão dos processos 

metamórficos sofridos pelos juizados durante a sua história e, principalmente, na sua fase 

de acomodação. 

 

4.7. - AS FORÇAS ISOMÓRFICAS E OS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

Os fatores descritos nos capítulos anteriores e resumidos acima apontam para uma 

pressão isomórfica nos juizados especiais cíveis, isto é, uma tendência a que se tornem 

cada vez mais semelhantes em propósitos e procedimentos às varas cíveis. 

Seguimos, nessa descrição do isomorfismo nos juizados especiais cíveis do estado 

do Rio de Janeiro, a divisão proposta por DiMaggio e Powell para classificá-las (1991b). 

 

4.7.1. - Isomorfismo Normativo 

 

Primeiramente, os juizados especiais sofrem pressões isomórficas de origem 

normativa. 

Como vimos, o isomorfismo normativo é derivado principalmente das pressões 

dos grupos profissionais e de suas normas de conduta. 

Os juízes dos juizados são juízes de direito, ou seja, juízes que compõem a “Justiça 

dos Estados”, na linguagem da Constituição da República. Logo, são submetidos à mesma 

formação (todos devem ser bacharéis em direito), passam pelos mesmos concursos (com 

programas cada vez mais parecidos, graças às imposições do Conselho Nacional de 

Justiça por meio da Resolução nº 75, de 12.05.2009, e suas alterações), são sujeitos aos 

mesmos controles (pela Corregedoria Geral da Justiça) e à mesma administração (do 

PJERJ), são associados das mesmas associações (por exemplo, AMAERJ e AMB), 

recebem vencimentos iguais, se submetem aos mesmos critérios de progressão na carreira 

e, portanto, tendem a adotar posturas semelhantes e ter as mesmas expectativas 

profissionais e seguir regras semelhantes de conduta. 

Para Ana Maria Pereira de Oliveira, ao falar das resistências contra os juizados, 

pode afirmar que elas foram muito grandes: 

 



319 
 

Muito grande porque na verdade, assim, todo ser humano que ingressa em uma 

carreira, ele quer progredir nessa carreira. É óbvio. E as decisões dos juizados 

iam para as turmas recursais, que não eram compostas de desembargadores que 

eram afinal quem as pessoas que seriam determinantes para a promoção. Então 

uma primeira resistência era essa, quer dizer, “- o que eu vou fazer lá se as 

minhas decisões vão chegar na turma recursal e não vão chegar no tribunal? 

Como é que um dia eu vou ser visto pelo tribunal se eu estou em uma Justiça 

que não chega no tribunal?” E por outro lado, eu acho que também é a 
resistência ao novo. Porque o magistrado, por mais informal que nós sejamos, 

nós estamos dentro de uma liturgia, dentro de uma formalidade, que a gente se 

habitua com ela. Então a gente entra, a gente é chamado de excelência, a gente 

tem elevador privativo, a gente coloca uma toga, então, isso já gera um 

distanciamento muito grande. Na hora que você tem um sistema que coloca 

você do lado da parte, sem precisar do intermediário, isso é um pouco 

assustador. Ainda mais se você considerar que hoje nós temos magistrados 

muito jovens, mas em 1990 eu entrei na magistratura com 30 anos que já não 

era tão jovem assim, não é? É jovem, mas não é tão jovem assim. Eu era das 

mais jovens do meu tempo. Então os magistrados do concurso anterior já eram 

alguns deles de outra geração (OLIVEIRA, 2018).  

 

Todos os aspectos do isomorfismo normativo ou profissional estão presentes no 

campo judiciário como um todo: a existência de uma “base cognitiva” comum formada 

pela educação formal, a participação em uma rede formada pelo trabalho associativo e o 

recrutamento por concursos que “filtram” os candidatos com determinado perfil 

(DiMAGGIO e POWELL, 1991b). 

Um exemplo singelo, mas marcante, de influências culturais na atuação dos 

juizados especiais é a determinação da administração quanto à utilização da capa (ou 

vestes talares) pelos juízes nas audiências dos juizados. Essa providência demonstra a 

dificuldade de compreensão da diferença da relação com as partes e advogados que o 

juizado cível requeria. Na sua lógica, juízes eram juízes e deviam se apresentar como tais. 

No seu depoimento, Joaquim Domingos de Almeida Neto refletiu, com bom 

humor, as consequências dessa medida para uma Justiça que queria se aproximar das 

pessoas: 

 

E tive alguns problemas de me fazer entender pelas partes por causa disso, 

chegava com a linguagem jurídica num juizado que era de pequenas causas. É 

completamente... foi um choque cultural para mim e para as partes terem 

contato com aquela ave estranha chegando ali. E tinha até uma recomendação, 

que se fizesse a audiência de toga ou de capa... e lá a gente não podia fazer, 

porque se não as pessoas iam sair correndo...uma coisa impensada (ALMEIDA 

NETO, 2018). 

 

A única coisa que pode ter diferenciado os juízes do estado do Rio de Janeiro foi 

o trabalho institucional realizado pela comissão dos juizados especiais cíveis e pelos 

juízes que participaram do processo de estruturação dos juizados especiais, que serviu 
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para destacar as diferenças lógicas entre os juizados e varas cíveis na conduta do processo, 

para reforçar a legitimidade do acesso e da efetividade do procedimento simplificado dos 

juizados, fazendo surgir um imaginário comum entre os juízes atuantes em juizados no 

sentido de que participavam de um movimento de reforma do Judiciário por meio da 

construção de uma organização mais acessível ao cidadão e mais rápido e eficaz que as 

varas comuns. 

Todavia, alguns rumos tomados pelos juizados cíveis levaram à mitigação das 

certezas quanto ao papel dos juizados na promoção do acesso e da efetividade. Quanto ao 

acesso, a terceirização das suas atividades com a introdução dos juízes leigos, a preterição 

da conciliação pela solução adjudicada, a permissão para o comparecimento de 

representantes das pessoas jurídicas sem vínculos com elas, a redução das ações propostas 

pelas próprias partes e sua substituição pelas ações com assistência de advogados e a 

introdução do processo eletrônico colocaram em contradição a legitimidade do acesso 

com a necessidade de solução rápida de um número cada vez maior de demandas. Em 

outras palavras, a efetividade se descolou do acesso: a moeda foi seccionada e seus dois 

lados separados. 

A partir da introdução dos juízes leigos os juizados prestigiaram a efetividade em 

detrimento do acesso e da sua missão projetada de ser instrumento de cidadania. 

O problema é que mesmo essa efetividade passou a ser questionada. 

As reformas processuais descritas nos capítulos anteriores e que alteraram a 

natureza e a lógica da execução das decisões judiciais foram reconhecidas como legítimas 

por cada vez mais juízes. 

Essa legitimidade pode decorrer das pressões do campo jurídico (populado por 

advogados, professores, bacharéis em direito, estagiários e todos os membros das 

profissões jurídicas, além de OAB, tribunais etc.), que clamava por mais contraditório, 

isto é, mais oportunidades de manifestações das partes e mais recursos, o que resultava 

na maior formalização dos procedimentos com a consequente redução dos poderes 

discricionários do juiz na condução do processo. 

A advocacia foi uma fonte importante de pressões isomórficas normativas. 

Após vencida em sua resistência inicial à criação dos juizados especiais cíveis, a 

advocacia transformou os juizados em mais um setor de sua atividade. 

Joaquim Domingos de Almeida Neto descreveu bem essa mudança: 
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Ela era... como a questão da mediação, também aconteceu isso, como o próprio 

Juizado Especial, aconteceu isso. Nesse início de criação de um sistema, ele 

era muito malvisto pelo profissional do Direito que nos dava aula. Então, ele 

era comunicado de uma maneira muito negativa para o estudante. Ele era visto 

quase que como uma forma de escapar da atuação da justiça regular, como uma 

justiça de segunda categoria. E quando na verdade, hoje a prática demonstra, 

ela é a Justiça de sobrevivência do advogado. Você vê a reforma trabalhista por 

exemplo, eu estava conversando com o presidente da OAB, ele disse que 
reduziu aqui no Rio de Janeiro em 33% a entrada de processos. Os advogados 

dos reclamados que achavam que a reforma trabalhista era ótima porque ia 

impedir demandas aventureiras, ia impedir demandas excessivas, hoje estão 

desesperados porque se não tem ação, não tem contestação. Então, o 

desemprego é de 39% na entrada e 39% nas contestações. E esses advogados 

hoje em dia, estão sobrevivendo, os que sobreviviam da Justiça do Trabalho, 

de causas de menor potencial ofensivo, fatos menos complexos, nos Juizados 

Cíveis e Criminais. Hoje em dia, a advocacia já tem a percepção, e a 

magistratura também, graças a Deus, e em virtude disso, os estudantes que são 

alunos desses advogados já formados, com o sistema funcionando e rodando, 

têm uma percepção completamente diferente do que eu tinha na minha época 
sobre a lei (ALMEIDA NETO, 2018). 

 

Isso fez com que o perfil das demandas se alterasse. 

Se nos seus primeiros anos as ações nos juizados eram propostas, na sua maioria, 

por partes se advogados, nos últimos anos essa relação se inverteu. De acordo com os 

dados do Gráfico nº 4, vemos que a grande maioria das causas (87%) é atualmente 

proposta por meio de advogados.  

 

GRÁFICO 4 
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Para Cristina Tereza Gaulia, um dos principais diferenciais da projetação da 

Justiça especial foi a possibilidade de acesso direto pelas partes: 

 

(...) a coisa mais importante como eu já disse e vou repetir, a maior diferença 

foi a possibilidade de você, de ir sozinho, de você até 20 salários mínimos 

poder realmente ser o seu próprio advogado. Eu acho que essa foi a maior 

modificação. E, é claro que o sistema depois, foi muito mais estruturado, até 
para que não se permitisse, vamos dizer assim, a influência do Código de 

Processo Civil de 73 na época. Então, essa estruturação foi feita de forma muito 

inteligente, com algumas questões assim, de uma importância vital como por 

exemplo, não cabe intervenção de terceiros. Ou seja, todas as questões 

processuais que eram de dificílima compreensão para o público não letrado em 

Direito, foram mantidas do lado de fora. Ou seja, uma lei inteligente, uma lei 

bem construída, uma lei que estabeleceu os norteadores principiológicos no 

artigo segundo, mas depois, naqueles poucos artigos subsequentes, uma lei 

enxuta o que também é importante, mas naqueles poucos artigos subsequentes, 

efetivamente estabeleceu com clareza, aquilo que não podia acontecer nos 

Juizados Especiais, para facilitar a vida de quem efetivamente ela pretendia 

privilegiar. Que se criasse um sistema totalmente processualizado, coitadas das 
partes que viessem sozinhas (GAULIA, 2018). 

 

A pressão dos advogados para aumentarem suas receitas com as causas dos 

juizados especiais levaram ao embate com as decisões que limitavam a indenização por 

danos morais e, segundo os juízes ouvidos no PHOPJ deixaram claro, ensejou as tentações 

de utilizar o acesso para demandas artificiais e fraudulentas. O depoimento de Flavio 

Citro Vieira de Mello é rico nesse tema: 

 

Constatar que a gente estava sendo usado para fazer, na verdade, para cometer 

um crime. E mais triste ainda, que a parte, era o principal partícipe desse crime. 

Embora tenha sido fomentado e orientado pelo advogado, a parte, quer dizer, 

a ideia da parte participar de uma audiência do Poder Judiciário emulando uma 

fraude, para nós é muito triste. E então, isso gerou uma reação do sistema 

contra essas demandas artificiais, industrializadas e fraudadas e, a ponto de a 

gente ter mais uma vez apoio total, o único tribunal do país, eu acho que o Rio 
de Janeiro é o único tribunal do país que teve a coragem de fazer essas coisas 

todas. Botar a lista TOP 30 na página, de colocar na página do Tribunal: “o 

advogado foi preso hoje na audiência de conciliação”, não sei o quê, com o 

vídeo do advogado, porque é obvio que isso atrai a reação. Mas naquele 

momento, era muito importante a gente divulgar o combate às fraudes, porque 

isso inibiu novas práticas. Não se sabia até que ponto a gente já tinha 

descoberto aquilo, e no primeiro momento, essa demanda dos Juizados 

Especiais já estava aqui em torno de 2000 processos mês, ela já caiu 40% só 

com o combate às fraudes. Eu tenho numa transparência lá, o gráfico. Ela vem 

assim: 2000, e cai para 1.400 e alguma coisa. Agora, repetidas vezes. Quer 

dizer, praticamente toda sexta-feira, a gente divulgava uma fraude. Eu tenho 
uma lista assim daqueles endereços da página do Tribunal, do release, pelo 

menos umas 30. Então, toda sexta-feira a gente divulgava porque aquilo ficava 

na página. E era estratégico mesmo, combinado com a Assessoria de Imprensa. 

Mesmo que acontecesse na segunda, a gente aguardava a sexta e botava na 

sexta, porque ficava sexta na página, sábado, domingo, segunda, terça. Aí, 

quando entravam as novas, elas saíam. E isso foi muito importante porque 

inibiu bastante as tentativas de fraude. E mais à frente um pouco, os juízes 
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passaram a perceber que praticamente 80%, 85% das nossas demandas eram 

ajuizadas sem que a parte nunca tivesse procurado a empresa, nunca. Isso é 

estatístico. Aí, se você compara, início dos juizados, 85% de demanda com 

consumidor empoderado, reclamando a termo, sem advogado. Situação que a 

gente estava se defrontando, 90% das demandas, 90% das demandas por 

advogado sem nunca ter procurado a empresa (MELLO, 2018). 

 

 

Ana Maria Pereira de Oliveira, delicadamente, chamou essa atuação dos 

advogados de uma “participação desvirtuada da advocacia [que] “nos levou a não ter 

tanta felicidade no sistema quanto a gente tinha antes”  (OLIVEIRA, 2018 – inserções 

nossas). 

A oralidade também foi deixada de lado com a participação maciça da advocacia. 

A manifestações escritas, incentivadas pelo processo eletrônico, falaram mais alto que as 

vozes das partes que procuram os juizados e parecem ter levado ao resultado que Cristina 

Tereza Gaulia queria evitar: 

 

Essa configuração não é tão perniciosa assim, se no momento em que a parte 

autora disser: “agora eu quero falar”, o juiz leigo deixar a parte falar. Porque a 

questão da oralidade, ela tinha na verdade, essa alma, que era a parte vir a juízo, 

contar a sua história. Se vai haver um intermediário como nós desenhamos no 

passado, foi necessário um intermediário. Agora, houve necessidade de criar-
se uma outra intermediação, por conta da quantificação. Porque a gente tem 

que na verdade, adaptar o sistema ao momento atual. A gente não pode ficar 

pensando no que aconteceu no passado. Então, a minha questão, de que agora 

seja pela internet, é maravilha. Porque a parte pode contratar um advogado, 

mas ela pode também acessar a internet e fazer sozinha. A minha questão, é só 

uma. Se no momento em que essa parte autora disser: “agora eu quero falar” 

ou “eu gostaria de falar” ou “eu posso falar”? Se não lhe for dada a 

oportunidade de falar, aí, estão quebrando o sistema. Aí, estão realmente, 

vamos dizer assim, dando uma punhalada no coração de um sistema que queria 

fortalecer a cidadania. E, o fortalecimento de uma cidadania, está na 

possibilidade de a parte falar. Não importa se vai falar para o juiz leigo, para o 

conciliador ou para o juiz togado, mas ela tem que ter a oportunidade de falar. 
Se não a deixarem falar, aí realmente, é sentença de morte... (GAULIA, 2018).  

 

O perfil dos recursos também se alterou. Quando os advogados passaram a atuar 

pelos autores, a litigiosidade recursal também aumentou, o que pode estar refletido no 

Gráfico 5 abaixo. 

Se nos primeiros anos dos juizados especiais cíveis havia um reativo equilíbrio 

nos recursos de autores e réus (estes em sua maioria fornecedores de produtos e serviços 

condenados a pagarem indenizações aos autores-consumidores), com a proliferação da 

atuação de advogados, os recursos passaram a ser protagonizados pelos autores. 
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GRÁFICO 5 

 

Fonte: CGJ/DESOP, 2020 

 

Outra pressão da advocacia era pela utilização de procedimentos e métodos que 

se orientavam pela legitimidade que defendia, representada na linguagem jurídica pelo 

contraditório e pela ampla defesa.  

É claro que esses são valores prestigiados e defendidos pelos juízes, que juram 

defender as leis e a Constituição no qual estão inseridos expressamente. 

A controvérsia é sobre a abrangência desses conceitos. 

O Código de Processo Civil de 2015 representa o auge de uma tendência para a 

exacerbação do contraditório a um nível radical, não só para a fase de execução, mas para 

todo o processo, com o aumento dos prazos, das oportunidades de manifestação de 

advogados, de recursos e o aumento de privilégios processuais para a advocacia. 

As pressões do campo mais abrangente do Direito eram repercutidas no campo do 

judiciário e os juízes de direito, sendo também agentes daquele campo, reconheciam cada 

vez mais a adequação das novas regras à sua ideia de justiça e de eficácia. 

Tais pressões foram sentidas na forma de demandas por prazos maiores, por mais 

recursos para fins de uniformização de jurisprudência e por mais contraditório prévio. 

Embora atinentes ao processo penal, cremos que as controvérsias reveladas na 

projeção pelas mídias dos julgamentos da operação conhecida como “Lava-Jato” refletem 

bem as pressões por mais contraditório e mais recursos. 
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Em um episódio envolvendo personagem público relevante, a decisão judicial de 

garantia de contraditório prévio a provimentos de natureza cautelar pode revelar também 

a valorização dessa medida de efetividade processual como uma percepção de 

legitimidade: 

 

Relator de caso Flávio vota contra quebra de sigilo: desembargador alega que 

filho de Bolsonaro não foi ouvido antes de medidas autorizadas pela Justiça na 

investigação de ‘rachadinha’. O desembargador Antônio Carlos Nascimento 

Amado, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), votou 

ontem pela anulação da quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio 

Bolsonaro (sem partido-RJ) que havia sido decretada pela Justiça ano passado 

(...). O voto de Amado se baseou no fato de Flávio não ter sido ouvido antes 

do pedido de quebra de sigilo feito pelo MP em abril de 2019 (SARTORI, 

2020). 

 

A legitimidade que os juízes de direito viam na sua atuação passou a ser cada vez 

mais associada à defesa do contraditório. 

Tudo isso é refletido nas propostas de enunciados e nas suas discussões nos 

encontros de juízes promovidos pela comissão dos juizados. Nelas se canalizam cada vez 

mais as tendências uniformizadoras do processo civil. 

Outro exemplo de uma pressão isomórfica de natureza normativa é a disputa por 

vagas nas turmas recursais. 

Vimos que a partir de 2018, com a revogação da regra que impedia ou dificultava 

a acumulação da função de juiz de turma recursal com a vara de origem, as vantagens 

pecuniárias daí decorrentes fizeram com que muitos juízes que antes não se interessavam 

pelos juizados passaram a concorrer para as vagas nas turmas recursais. 

Em 2019, surgiram pressões para excluir a preferência dos juízes de juizados para 

as vagas das Turmas Recursais, que acabaram se refletindo em proposta de modificação 

do Regimento Interno das Turmas Recursais a ser apresentada ao Conselho da 

Magistratura. 

Essas pressões de equalização da composição das turmas recursais tendem a 

catalisar as forças isomórficas normativas, anulando o trabalho institucional de 

construção de uma rede e cultura diferenciadas. 

Sobre esse ponto, além dos demais depoimentos já registrados, Antônio Francisco 

Ligiero declarou: 

 

Porque hoje você tem um percentual de juízes que não são do sistema e os 

juízes que não são do sistema não é que não sejam bons. Eles são bons, mas 

eles não são bons para o sistema, entendeu? Porque pode acontecer o que 



326 
 

infelizmente aconteceu com os nossos juizados especiais fazendários. Porque 

os nossos juizados especiais fazendários se transformaram em varas 

fazendárias de alçada. Então, hoje, o temor que eu tenho (..) é de que a vinda 

de muitos juízes dos outros sistemas, vamos assim dizer (que também é bom 

porque oxigena o nosso), não é que eles sejam totalmente ruins, mas eles tem 

que ser um percentual em que a maioria dos juízes seja do sistema. Precisa de 

uma vocação (...) porque o juiz do crime quando ele vem julgar no juizado 

cível ou mesmo no juizado criminal, ele traz aquelas questões dele lá. O juiz 
da vara cível quer transformar o juizado em uma minivara cível e é natural... 

Na verdade ele não é, vamos dizer assim, daquele sistema. Ele entende que o 

sistema dos juizados faz está errado. Ele é que deveria fazer dessa ou daquela 

forma. Então eu realmente hoje tenho muita preocupação com isso (LIGIERO, 

2019). 

 

 

Em suma, as pressões normativas isomórficas são várias e podem ser explicadas 

de muitos modos, mas na verdade se reduzem a uma única causa: a incrustação do campo 

dos juizados no campo judiciário estadual pelo projeto nacional. 

Essa incrustação, que deixou os novos órgãos subordinados à rede de organizações 

do poder judiciário dos estados, tem causa nas limitações do projeto, que podemos atribuir 

às pressões do campo judiciário estadual (tanto para manter a iniciativa que partiu de 

juízes de direito, quanto para manter a competência das causas cíveis de menor 

complexidade – que já tinha mas não exercia pelas varas comuns) e às incertezas e receios 

quanto à projetação de mais um ramo do Judiciário nacional, aí incluídas pressões 

orçamentárias e financeiras. 

Neste ponto, gostaríamos de mencionar um conceito desenvolvido no 

institucionalismo histórico, que entendemos compatível com a teoria institucional e 

também com as suas perspectivas sociológicas de compreensão da agência como parte da 

estrutura. Trata-se do conceito de “path dependence”. 

De difícil tradução para o português, “path dependence” poderia ser chamada de 

“dependência do caminho” ou “dependência da trajetória” e foi utilizada originalmente 

na Economia para cuidar de decisões de escolha e difusão de padrões tecnológicos 

(RIXEN e VIOLA, 2009), mas foi recepcionado em outras ciências sociais, como a 

ciência política e a sociologia. As críticas ao conceito e à sua validade são muitas, 

principalmente pela suspeita de que encobriria um simples argumento de que a história 

conta, ou a história é importante, o que deixa escapar suas ricas contribuições de análise. 

Rixen e Viola chamam a atenção para a confusão comum quanto à natureza da 

dependência da trajetória. Para ele, não é uma explicação, mas um uma denominação de 

classe de fenômenos dinâmicos. 
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Para James Mahoney, a dependência da trajetória “caracteriza especificamente as 

sequências históricas em que eventos contingentes colocam em movimento padrões 

institucionais ou cadeias de eventos que tem propriedades deterministas” (MAHONEY, 

2000). 

Esses eventos podem desencadear sequências de mais eventos que se auto 

reforçariam, levando a uma restrição cada vez maior das alternativas de correção de 

rumos e inovações. 

É nessa linha que podemos reconhecer que o encaminhamento dos juizados para 

a organização judiciária estadual pode ter levado ao estado de incrustação dos juizados 

especiais cíveis no campo judiciário estadual. 

A dependência da trajetória é uma análise que serve ao exame dos padrões 

adotados por um campo e é nisso que se revela importante para a compreensão do estudo 

dos juizados. 

De todo modo – como já destacamos –, não nos coube neste trabalho apreciar os 

processos que levaram à projetação dos juizados especiais como um anexo do Poder 

Judiciário. O que nos interessa é que esse encaminhamento está claramente ligado à ação 

de forças isomórficas normativas e à sujeição da lógica do projeto e da organização à 

legitimidade do campo judiciário como um todo. 

Nesse sentido, o campo dos juizados foi dependente da trajetória seguida por sua 

projetação e isso afeta a sua organização.  

A uma primeira vista pode parecer simplista atribuir uma relação de causalidade 

entre o estado atual de uma organização e as circunstâncias de seu projeto. Afinal, a 

projetação seria o início de sua trajetória, da qual seria logicamente dependente em razão 

de sua origem.  

No entanto, do ponto de vista institucional, a projetação não é o ponto de partida, 

mas ela mesma é o resultado de forças e processos antecedentes. Portanto, não é obvio 

dizer que a trajetória começa na projetação e que os caminhos tomados remontariam a ela 

obrigatoriamente. 

Pela descrição que fizemos da breve história dos juizados especiais cíveis do 

estado do Rio de Janeiro, as pressões institucionais que canalizaram a montagem dos 

juizados especiais até conseguiram sustentar a sua estruturação, mas a estruturação da 

organização não garantiu a sustentação da estruturação de todo o campo judiciário 

estadual para acomodar duas lógicas distintas. 
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A partir do momento em que arrefeceu o trabalho institucional de estruturação de 

um campo dúplice, com dois órgãos funcionando segundo legitimidades diversas (os 

juizados e os demais juízos cíveis), as pressões isomórficas da principal agência do campo 

começaram a se insinuar e provocaram os metamorfismos que já descrevemos. 

Tivessem os juizados especiais sido encaminhados para um meio distanciado 

dessas pressões como se chegou a cogitar, por exemplo, durante a Assembleia 

Constituinte de 1987-1988, talvez as reações dos elementos institucionais presentes nessa 

configuração alternativa não resultassem nos mesmos metamorfismos. 

Com a trajetória seguida pelos juizados, porém, dificilmente essas pressões 

deixarão de se impor. 

 

4.7.2. – Isomorfismo Coercivo 

 

Outras forças isomórficas que também atuam sobre os juizados especiais cíveis 

que identificamos são as coercivas. 

O isomorfismo coercivo envolve não apenas as pressões culturais atuantes no 

campo organizacional, mas principalmente os padrões e obrigações estipulados por 

iniciativa privada e por leis e regulamentos, via estado. 

Em um sistema jurídico como o brasileiro, que valoriza o papel do estado e do 

direito positivo o isomorfismo coercivo é presença ostensiva em quase todos os campos. 

Mais ainda: a constituição é analítica, o direito unitário e a federação é dominada 

pela União, que não hesita em regular quase todos os aspectos da vida social. 

A centralização da força jurígena enseja a uniformização das regras, o que torna o 

isomorfismo coercivo ainda mais intenso. 

No caso dos juizados especiais cíveis, tratamos de uma organização inserida no 

arcabouço administrativo do poder judiciário que, por sua vez, é um braço do estado. 

O caráter nacional do poder judiciário (já decretado pelo STF) e a hierarquização 

levada a efeito pela Emenda Constitucional nº 45/2004 contribuem para a insuflação das 

pressões coercivas oriundas das normas que definem a organização do poder judiciário 

dos estados. 

Veja-se, por exemplo, a pressão uniformizadora exercida pelo CNJ, que, desde a 

sua instalação já regulou diversos aspectos do poder judiciário dos estados (essa história 

está inscrita nas suas resoluções). 
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Quanto aos juizados especiais, os Provimentos nºs 7 e 22 do Corregedor Nacional 

de Justiça tiveram o objetivo de impor aos tribunais diversas decisões sobre a 

administração dos juizados. Assim também as regras sobre conciliação e mediação. A 

maior parte delas acaba reforçando as pressões que se adequam à legitimidade prestigiada 

na projetação nacional, mas a que custo? 

Mais marcante é o caso da pressão uniformizadora da Lei nº 12.153/2009 que, 

pelo menos no caso do Rio de Janeiro, parece ter surtido efeito contrário ao previsto ao 

dar oportunidade para a atuação de forças isomórficas normativas, como vimos. 

Além desse caso, também podemos destacar as pressões advindas da alteração das 

regras processuais, que obrigam os juizados a se adaptarem a prazos mais alargados e a 

procedimentos como o IRDR e o IDPJ. 

Para Gaulia, 

 

infelizmente agora com essa... isso aí, é um infelizmente mesmo, com a entrada 

em vigor do novo CPC, há uma tendência a que determinadas particularidades 

processuais novas venham realmente a influenciar os juizados. No próprio 

CPC, me parece, e aí, eu até escrevi um artigo sobre isso, de uma maneira um 

pouco infeliz, muito embora eu ache que o novo CPC trouxe muita coisa muito 

boa, mudou determinadas, vamos dizer, coisas que o CPC de 73 trazia, que 

eram realmente ultrapassadas, é uma lei alvissareira, é uma lei moderna, mas 

ao mesmo tempo, como tudo, tem os seus defeitos e algumas coisas como por 

exemplo, dizer que vai valer para os juizados, que na verdade, você agora tem 
que desconsiderar a personalidade jurídica dos juizados fazendo um incidente. 

Aí, você na verdade, faz um, você faz um mimetismo. A lei, não é mais a lei 

que nasceu, e também, não é o CPC novo. Então, fica uma miscelânea de ritos. 

Disso, eu não gosto, com isso, eu me sinto incomodada. Eu acho que isso 

realmente, vamos dizer assim, é ruim para o sistema. Mas enfim, eu acho que 

as coisas boas que existem no juizado ainda perduram. Muito embora, agora 

em determinados momentos a gente vai ter problemas, porque aquela parte que 

veio até 20 salários mínimos, sozinha, quando chega na execução, de repente, 

tem que desconsiderar a personalidade jurídica, vai fazer o quê se não tiver 

advogado? Não sabe nem o que é isso. Então, assim, esse tipo de, vamos dizer, 

de ideia do CPC novo, eu acho que me incomodou um pouco, como 

naturalmente, vamos dizer, grande admiradora do sistema dos juizados 
(GAULIA, 2018). 

 

Flavio Citro Vieira de Mello tratou do conflito entre a estruturação dos juizados e 

as pressões isomórficas exercidas pelas regras processuais: 

 

Se se busca uma padronização, uma uniformização de entendimentos que leve 

à pacificação social, talvez fosse o caso de fazer o contrário. Pegar as decisões 
dos juizados especiais que tem o culto da prova, que tem o culto do debate das 

questões fáticas, não e´? Onde o juiz só sentencia quando se convence de que 

aquilo é verdade, e levar pros outros sistemas, talvez até levar uma forma de 

legitimar a decisão dos juizados no outro ambiente. Como de fato de alguma 

maneira começou a acontecer na área de consumidor. Os juízes que atuavam 

nos juizados especiais, que ao se transformarem em desembargadores e 
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atuarem na área do consumidor, eles levaram conhecimento completamente 

diferente dessa área para as câmaras cíveis. Isso ninguém pode negar. Porque? 

Ele é o especialista do especialista. É aquele cara que sabe tudo do que? Do 

que é real da vida da parte, não é? A parte conta a história e o juiz já sabe como 

é que aquilo aconteceu, né? O que prova que aquilo aconteceu, onde está o 

documento que prova que aquilo aconteceu. (...) Ele já viu aquilo. Porque isso 

até serviu de aprendizado para a própria vida dele. É marcante. E aí, ao invés 

de a agente levar em consideração essa experiência, vem o legislador para 
impor aquela solução num ambiente completamente estranho. Então eu acho 

que ou a gente vai ter algumas formas de conflito do entendimento do 

microssistema com o grande sistema, o que não vai ser bom pra ninguém. Eu 

acho que o juizado vai entender de uma maneira e a solução do IRDR vai ser 

outra e eu acho que aí é uma diferença muito grande por casa dessa questão da 

prova, do culto da prova. Ou a gente vai seguir num caminho que vai confiar 

no sistema e transformar ou IRDR julgado pela turma ou a uniformização de 

jurisprudência na turma ser equivalente ao IRDR. Porque realmente não tem 

um ponto comum que faça com que o grande sistema reveja as decisões dos 

juizados. Se não a gente vai começar tudo de novo... (MELLO, 2018) 

 

O processo eletrônico também se revela uma fonte de pressões isomórficas. 

Aparentemente, deveria contribuir para a facilitação do acesso dos cidadãos (e espera-se 

que isso aconteça com o tempo), mas serviu, principalmente em sua fase inicial, para 

amedronta-los, como mais um fator de automatização de procedimentos e, sobretudo, de 

reforço das manifestações escritas, incentivando a participação de advogados, já mais 

familiarizados com o acompanhamento dos processos. 

Não há dúvida de que forças heteromórficas vêm reagindo a essas imposições, 

principalmente com o recurso à utilização de instrumentos do campo jurídico, como a 

hermenêutica, mas até quando vão resistir? 

Ao contrário do isomorfismo normativo, que poderia ter sido evitado ou pelo 

menos minimizado com a projetação de um novo ramo do judiciário, as pressões 

coercivas provavelmente seriam sentidas mesmo assim, pois muitas delas decorrem da 

trajetória do poder judiciário nacional, que vem passando por um processo de 

concentração do poder decisório nos tribunais superiores. 

 

4.7.3. – Isomorfismo Mimético 

 

Finalmente, o isomorfismo mimético. 

É difícil dizer se a segregação do campo dos juizados do campo judiciário estadual 

reduziria a intensidade das pressões miméticas. 

Estas se fizeram sentir desde os primeiros momentos da montagem dos juizados 

especiais. Procedimentos e formas como a distribuição dos processos, a petição inicial, a 

disposição física dos juizados, com cartórios, gabinetes e salas de audiência, as formas de 
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comunicação dos atos processuais, a organização das turmas recursais e seus julgamentos 

etc. foram adotadas ‘naturalmente’, automaticamente à imagem e semelhança do que se 

fazia nas varas cíveis e no tribunal. 

Esse mimetismo foi incentivado pelo enorme grau de incerteza quanto aos 

caminhos a serem tomados, levando os empreendedores a buscar adequação em práticas 

e formas já consolidadas. 

 O problema é que a incerteza não ficou restrita à época das primeiras fundações 

dos juizados, limitando no tempo a atuação do isomorfismo mimético. 

A formação e a estruturação dos juizados cíveis ficaram permanentemente sob 

novas janelas de incerteza abertas pela ânsia legiferante que caracteriza a sociedade 

brasileira e que a cada momento revê, recicla e desconsidera normas anteriormente 

positivadas.  

Tal incerteza jurídica (como vem sendo chamada) que geralmente encobriu 

projetos uniformizadores e centralizadores, pressionou constantemente a estruturação dos 

juizados e se ainda não a comprometeu por completo, pelo menos a coloca em xeque. 

As alterações nas regras de execução das sentenças cíveis, voltadas para o 

aprimoramento do processo praticado nas varas cíveis e afins, contrastou com a vagueza 

das normas da Lei nº 9.099/1995 e fez com que muitas soluções desenhadas para um 

processo formal fossem aplicadas (pelo princípio da subsidiariedade) ao procedimento 

dos juizados, que se queria informal e célere e, sobretudo, simples, que pudesse ser 

acompanhado e conduzido por cidadãos sem assistência de advogados. Isso, porém, se 

tornou cada vez mais distante. 

Houve – e há – resistências por parte de um trabalho institucional enfraquecido 

mais ainda em operação, que insiste em lutar contra a formalização dos procedimentos na 

execução, impedindo, por exemplo, a autorização para impugnar o cumprimento da 

sentença sem depósito de garantia e mantendo o velho regime dos embargos. Até quando, 

porém, resistirá a pressões pelo contraditório extremo, agora reforçadas com a lei do 

abuso de autoridade que tipificam como crime a realização da penhora ‘online’ em 

determinadas condições? 

As audiências de conciliação e instrução permanecem apesar das pressões que 

vimos representadas nas discussões dos últimos encontros. Desconfiamos, entretanto, que 

essa permanência esteja associada à entrada em atividade dos juízes leigos, que retirou 

em grande parte dos juízes a incumbência de realiza-las, anulando as pressões pela 

abolição. 
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Seja como for, o isomorfismo que vem atuando sobre os juizados especiais cíveis 

(e que se intensificou com o arrefecimento do trabalho institucional da comissão) impediu 

que a estruturação de seu campo progredisse. 

Em lugar de se irromperem e formarem uma camada diferenciada do estrato 

existente, os juizados especiais cíveis irromperam mas ficaram sujeitos a pressões 

metamórficas de natureza uniformizante, de modo que o futuro do campo pode levar, a 

médio e longo prazos, a uma fusão dos juizados com os demais juízos cíveis, que 

absorveriam o rito sumaríssimo dos juizados segundo a lógica formalista do processo 

civil. Esta seria uma conclusão perfeita do isomorfismo. 

O processo de fusão já estaria quase completo no caso dos tribunais do trabalho 

na Grã-Bretanha, conforme descrito por Susan Corby e Paul Latreille (2012). Os autores 

sugerem que os tribunais britânicos do trabalho, que começaram com uma administração 

própria e práticas diferenciadas das cortes cíveis de Sua Majestade, se aproximaram tanto 

do modelo destas últimas em razão de comandos legais, unificação de procedimentos, 

comunhão de juízes e submissão das relações de trabalho às normas gerais dos contratos, 

que estão sob ameaça de uma iminente fusão com elas. 

Ainda não chegamos a esse ponto. 

A situação atual é uma situação de aparente equilíbrio (ou de equilíbrio instável) 

entre as forças isomórficas que atuam no campo e o trabalho institucional (mais que um 

trabalho atual, a inércia do trabalho que já foi realizado). 

A opinião de Joaquim Domingos de Almeida Neto, registrada no seu depoimento 

para o PHOPJ, representa uma boa descrição dessa fase: 

 

JDAN: Hoje em dia já existe. Já existe cultura do juizado e, já existe até 

reconhecido dentro da vida acadêmica a matéria de juizado. 

Entrevistador: Que que seria essa cultura do juizado? 
JDAN: Eu acho que é uma cultura que aplica a justiça mais em sentido amplo, 

com visão dos princípios do juizado. Ou seja, eu tenho... o mesmo código civil 

que eu vou aplicar na vara cível, eu vou aplicar no juizado. O mesmo princípio 

de Boa fé objetiva que eu vou aplicar numa vara cível, vou aplicar num juizado, 

mas, temperado pelo princípio de Celeridade, temperado pela possibilidade de 

julgamento por equidade, com possibilidade de eu trazer regra de experiência 

comum para julgar. Isso é ao meu ver, a cultura do juizado, é uma maneira de 

interpretar a lei. Infelizmente hoje em dia nas faculdades de Direito, se 

interpreta jurisprudência. Você faz compêndios e compêndios e compêndios de 

jurisprudência e, chega um concursando aqui sabendo se está de cor, acórdão 

que eu fiz, que eu nem me lembro mais e vai citar (ALMEIDA NETO, 2018). 
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As pressões isomórficas já foram aplicadas em sua maioria e se traduziram em 

uma estruturação que nos permite reconhecer a existência de um novo campo, 

relativamente autônomo, mas ainda não sedimentado. 

A certa altura, a situação dos juizados cíveis refletia uma legislação bem definida, 

segregada processualmente do estatuto dos juízos cíveis e um trabalho institucional 

intenso. 

O Aviso nº 62 da Corregedoria Geral de Justiça deu maior autonomia à comissão 

dos juizados, entregando-lhe a atribuição para tratar de questões atinentes aos juizados e 

a Súmula nº 203 do STJ excluiu da apreciação daquele tribunal os recursos dos juizados 

especiais. 

Reforçada pelo apoio de uma sequência favorável de administrações do PJERJ (de 

1995 a 2009), a comissão dos juizados conseguiu reunir os juízes em encontros de debates 

para a delimitação das premissas de funcionamento dos juizados, catalisando a construção 

de uma rede de trabalho institucional, e assegurou a definição das regras de 

preenchimento de vagas nas turmas recursais, alimentando ainda mais essa rede. 

Com isso foi formada uma cultura dos juizados especiais cíveis que envolve 

práticas informais, celeridade e efetividade e que vem se fazendo sentir até hoje na sua 

versão jurídica como uma interpretação que defende a não-incidência das normas do CPC 

aos juizados quando contrariem os princípios da Lei nº 9.099/1995. 

Contudo, mesmo alguns aspectos persistentes da estruturação dos juizados vêm 

sofrendo metamorfismos por forças de pressões isomórficas atuantes no campo judiciário 

estadual. 

Tais metamorfismos podem ser examinados na superação da legitimidade de 

acesso por uma legitimidade de efetividade. 

A necessidade de processar e finalizar um número cada vez maior de casos 

orientou os juizados especiais cíveis e o trabalho institucional de seus juízes a uma 

evolução que prestigiou a efetividade em detrimento do acesso que antes eram dois lados 

de uma mesma moeda cunhada na sua projetação. 

Transferência de juizados para os fóruns, centralização das turmas recursais, 

mutirões e reuniões de casos, estatísticas e terceirização de suas atividades afastam os 

juizados de uma de suas principais vocações legitimadoras e o colocam sob uma lógica 

que é a mesma dos juízos comuns, principalmente após as reformas processuais dos anos 

2000 e o novo Código de Processo Civil. 

Outro problema é que essa lógica, a efetividade, também se transformou. 
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Se na ocasião da projetação dos juizados especiais cíveis e da montagem de suas 

primeiras peças no estado do Rio de Janeiro significava a entrega ao autor da ação de seu 

direito, exatamente como devido e no tempo certo, significa, atualmente e cada vez mais 

a garantia do direito de se manifestar a cada ato judicial praticado, antes (contraditório 

prévio) e depois dele. E não diretamente pela parte, mas por seus advogados. 

Esse novo padrão no qual o processo civil deve se adequar é o padrão esperado 

pelos projetistas do novo CPC e que conta com apoio integral da advocacia organizada. 

E é, portanto, uma nova medida de legitimidade da atuação dos juízes. 

A nova medida de legitimidade, que entra na disputa pelo monopólio no campo 

dos juizados, conflita com as forças heteromórficas prestigiadas na sua projetação e se 

alinha às forças isomórficas atuantes no campo judiciário estadual, no qual aquele se 

incrustou. 

De acordo com o levantamento elaborado pelo Departamento de Suporte 

Operacional da Corregedoria Geral de Justiça em 2020, constatamos que até mesmo a 

grandeza da celeridade foi afetada pela nova configuração dos juizados especiais cíveis. 

Como se vê do Gráfico 6 abaixo, o tempo médio de duração do processo entre a 

distribuição da ação e a sentença aumentou significativamente a partir de 2015, que 

coincide com o novo Código de Processo Civil e com o grande incremento da participação 

dos juízes leigos nos juizados.  

 

GRÁFICO 6 

 

Fonte: CGJ/DESOP, 2020. 
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A tendência que aqui descrevemos parece confirmar as hipóteses formuladas por 

DiMaggio e Powell (1991b). 

A maior dependência dos juizados em relação à organização nacional (Hipótese 

A-1), a maior centralização de recursos no PJERJ e no CNJ (definição de regras e critérios 

de recrutamento de juízes – Hipótese A-2), a maior incerteza quanto à relação entre meios 

e fins que as novas medidas de legitimidade provocam (Hipótese A-3) e a consequente 

maior ambiguidade de metas (Hipótese A-4), aumentam a intensidade das forças 

isomórficas. 

 

4.8. O ISOMORFISMO NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA 

 

O caso dos juizados especiais da fazenda pública, previstos na Lei nº 12.153/2009 

é um bom exemplo dos efeitos do isomorfismo no campo judiciário estadual. 

Criados para serem em relação às varas de fazenda pública o que os juizados 

especiais cíveis são em relação às varas cíveis, com um procedimento célere, concentrado 

e descomplicado, os juizados de fazenda pública do estado do Rio de Janeiro já 

demonstram efeitos muito mais marcados do isomorfismo. 

Havia em 2018 apenas 3 juizados especiais da fazenda pública em funcionamento 

da Capital do estado do Rio de Janeiro. 

Ao invés de desenvolverem e seguirem uma cultura de conciliação e oralidade que 

respondesse à proximidade com o cidadão e desse oportunidade para levarem suas 

pretensões diretamente a Estado (os juizados fazendários tem por réus os próprios estados 

federados, os municípios e suas empresas públicas e autarquias), eles acabaram se 

assemelhado às varas de fazenda, com um procedimento burocrático e manifestações 

escritas, em grande parte pro conta das pressões dos procuradores do Município do Rio 

de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. 

Antônio Francisco Ligiero, que participou da administração da COJES na gestão 

de Antônio Saldanha Palheiro (2009-2013), quando os juizados fazendários foram criados 

e instalados, dá conta das pressões isomórficas sofridas por ocasião dessa instalação: 

 

(...) eu acho que o nosso sistema de juizados fazendários ele não acompanhou 

assim o mesmo desempenho que nós tivemos no cível e no criminal (...) Eu 

afirmo que foi pelo seguinte: porque na verdade, os juízes dos juizados 

fazendários eles passaram a ordinarizar o processo dos juizados, que é o grande 

perigo que nós temos no sistema de juizados. É ordinarizar. Então o que que 

aconteceu? Aquilo que nós conseguimos combater conseguimos evitar tanto 
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no juizado cível quanto no criminal, nós não conseguimos no fazendário. No 

fazendário, os juízes do juizado fazendário ordinarizaram o rito. Veja que 

quando o desembargador Joaquim determinou – foi determinação! (...) Eles 

não queriam trabalhar com juízes leigos. Dr. Joaquim falou: - “Não, vocês vão 

tem que querer. Eu sou o presidente da COJES eu quero que coloque”. Então, 

veja que, na verdade, até esse problema nós tivemos. Os juízes dos fazendários 

não queriam trabalhar com juízes leigos (...). Infelizmente, esses juízes eles 

não tinham espírito de juizado, não sei dizer... Eles começaram a levar para os 
juizados fazendários aquelas mesmas preocupações que lá na vara de fazenda 

é importante, entendeu? Que lá tem que observar, mas o senhor tem que 

entender que no juizado fazendário nós estamos falando de um outro sistema 

jurídico. É uma outra coisa. Infelizmente começou-se a ordinarizar o rito. 

Os entes públicos também não ajudavam. Então nós tivemos culpa... sabe 

porquê? Veja bem: aí eu acho que nós falhamos. Volto a dizer ao senhor, desde 

que nós começamos a conversar aqui admito que nós falhamos nisso. Porque 

quando a gente chamava lá o Procurador do Estado, a gente não tinha que falar 

pra ele: Ah você faz isso, você faz.... Você tem que vir pra audiência, porque 

se você não vier você vai tomar uma revelia. Ah não, porque.... Nós fomos 

também contemporizando, entendeu? Então, nós falhamos. Porque nós 
tínhamos que ter falado pro Estado:  Estado, vem. Estado não ofertou a coisa... 

problema dele. Nós falhamos. Então... você quer ver uma outra questão que 

atrapalhou? Era o seguinte: o juizado foi criado eletrônico, os juizados 

fazendários foram criados eletrônicos e criados com cartório único. O que 

aconteceu? Foi uma sequencia de infelicidades. Quando nós criamos os 

juizados fazendários nós pegamos os funcionários que eram dos outros 

juizados. O que os juízes fizeram? Normalmente mandaram aqueles 

funcionários que eram não digo piores, mas que eram talvez um pouco 

problemáticos, entendeu? Queriam se livrar. Se livraram. Aí o que aconteceu? 

Essas pessoas quando elas foram pra lá elas também já se sentiram um pouco 

desprestigiados e tal, não tinham assim muita motivação, tá? E outro exemplo: 
o processo era eletrônico. Ele tinha que ser todo eletrônico. – “Ah não, mas pra 

citar o DETRAN, o DETRAN só aceita se for papel”. Aí os juízes pegavam e 

imprimiam pra mandar pro Detran. Eu falei: - “Não, porque eu sinto muito que 

o DETRAN quer papel, também quero papel, mas ele foi criado eletrônico, ele 

é eletrônico e ponto final (LIGIERO, 2019). 

 

Esse depoimento também revela que a ausência de um trabalho institucional tão 

intenso para os juizados fazendários quanto para os juizados cíveis facilitou o 

isomorfismo desses órgãos.  
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5. - CONCLUSÃO 

 

Em 2020 os juizados especiais cíveis completavam 25 anos do assentamento de 

sua pedra fundamental, a Lei n. 9099/1995. 

Essa pedra ou peça fundamental não foi encontrada pronta, derelicta. Ela mesmo 

foi o resultado de uma projetação que se iniciara durante o governo do General João 

Baptista de Oliveira Figueiredo e que foi pressionada por forças canalizadas no esforço 

de empreendedores institucionais como Hélio Beltrão, João Geraldo Piquet Carneiro, 

Kazuo Watanabe, Cândido Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, além de alguns juízes do 

Rio Grande do Sul. 

Essa peça foi forjada na legitimidade de acesso e efetividade, como instrumentos 

do exercício de uma cidadania que ficara em suspenso durante muito tempo. E que 

também deixou em suspenso a solução de muitos conflitos. 

Seu desenho foi inspirado nos juizados especiais de pequenas causas, que 

pretenderam inaugurar uma nova forma de prestar a jurisdição, com as seguintes 

características: 

a)  Competência para julgamento de causas cíveis de até 20 salários mínimos; 

b)  Criação opcional pela Justiça dos estados; 

c)  Acionamento por opção do autor; 

d)  Celeridade; 

e)  Oralidade; 

f)  Economia processual; 

g)  Simplicidade; 

h)  Informalidade; 

i)  Ênfase na conciliação; 

j) Dispensa de advogado; 

k)  Obrigatoriedade de comparecimento pessoal das partes; 

l) Vedação da intervenção de terceiros; 

m) Concentração de atos na audiência; 

n) Possibilidade de julgamento por arbitragem; 

o)  Recurso único; 

p)  Recurso julgado por turma de juízes de primeiro grau; 

q)  Irrecorribilidade da homologação de acordo ou laudo arbitral; 

r)  Execução no juízo cível. 
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Essas características respeitaram o desenho sugerido por Piquet Carneiro em sua 

palestra na Universidade de Brasília em 1981 para os futuros juizados de pequenas causas: 

oralidade, facultatividade, competência limitada, proibição de intervenção de terceiros, 

assistência facultativa por advogados, o funcionamento descentralizado e adoção do pacto 

arbitral (PIQUET CARNEIRO, 1981). 

Os juizados de pequenas causas tiveram pouco tempo para se estruturar. Mas 

fizeram sucesso suficiente para que a Constituição da República de 1988 os utilizasse 

como modelo para a criação dos juizados especiais cíveis, que foram projetados à sua 

imagem e semelhança na Lei nº 9.099/1995 e por isso seguiram as mesmas medidas de 

legitimidade. 

Uma síntese de suas características mostra poucas diferenças com os JPCs: 

 

a) Competência para julgamento de causas cíveis de até 40 salários mínimos; 

b)  Criação obrigatória pela Justiça dos estados; 

c)  Acionamento por opção do autor; 

d)  Celeridade; 

e)  Oralidade; 

f)  Economia processual; 

g)  Simplicidade; 

h)  Informalidade; 

i)  Ênfase na conciliação; 

j) Dispensa de advogado nas ações de até 20 salários mínimos; 

k)  Obrigatoriedade de comparecimento pessoal das partes; 

l) Concentração de atos na audiência; 

m)  Vedação da intervenção de terceiros; 

n) Possibilidade de julgamento por arbitragem; 

o)  Possibilidade de atuação de juízes leigos; 

p)  Projetos de sentença dos juízes leigos homologados por juiz togado; 

q)  Recurso único; 

r)  Recurso julgado por turma de juízes de primeiro grau; 

s)  Irrecorribilidade da homologação de acordo ou laudo arbitral; 

t)  Execução no próprio juizado. 
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A adoção de todas essas características na projetação nacional não é, contudo, 

suficiente para assegurar a identidade dos órgãos em efetivo funcionamento. 

A necessidade de garantir a observância dos fatores diferenciais dos juizados 

especiais foi posta em relevo pelos trabalhos já citados no primeiro capítulo (SADEK, 

2006; FALCÃO, 2007; CUNHA, 2004; e BODIN, 1996). 

Isso dependia de um trabalho institucional incessante. 

Em um primeiro momento esse trabalho foi realizado, facilitado, talvez, por um 

sopro de renovação vindo da redemocratização e das reformas processuais da década de 

1990. 

A formação dos juizados especiais cíveis ganhou impulso que não se viu na época 

dos juizados de pequenas causas e, assim, as pequenas mas relevantes diferenças foram 

aproveitadas e catalisadas pela redemocratização e pelas reformas processuais da década 

de 1990. 

Essas diferenças foram também impulsionadas pelas pressões internacionais pela 

reforma dos sistemas de Justiça, a partir das quais se sustentou que os juizados seriam um 

instrumento de canalização de demandas de segunda categoria.  

Não mais órgão de criação opcional pelos estados, os juizados puderam ser criados 

não apenas como um novo procedimento, mas como uma nova organização. No estado 

do Rio de Janeiro, a projetação destacou essa característica e vinculou o processamento e 

o julgamento das causas sujeitas ao novo procedimento a órgãos autônomos, com juízes 

e servidores especializados. 

Mais que isso, aproveitando as circunstâncias presentes no campo no momento da 

montagem de suas primeiras peças, o trabalho institucional realizado pelos juízes que 

integraram as primeiras gestões da COJES conseguiu dar à organização dos juizados 

especiais cíveis uma relativa autonomia operacional e administrativa. Com isso, as 

decisões referentes ao recrutamento, aperfeiçoamento, reprodução e auto reprodução das 

medidas de legitimidade prestigiadas na projetação estadual puderam ficar concentradas 

nas posições ocupadas por eles, reciclando o seu empreendimento institucional. 

A efetividade do processo era dar às partes o seu exato direito, ou seja, exatamente 

aquilo que teriam não fosse a resistência da outra: a linha telefônica prometida e não 

instalada, o desconto prometido no plano de fidelidade e que foi cancelado, a lanternagem 

do automóvel abalroado, a restituição de um pagamento indevido, o conserto do aparelho 

vendido com defeito, sem falar na reparação material e moral pelo desrespeito aos seus 

direitos. 
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Se essa efetividade pudesse ser entregue sem burocracias, sem dificuldades, se 

pudesse ser perseguida cm um mínimo de esforço, isto é, com baixos custos de 

informação, melhor. 

Eram essas as medidas de legitimidade que orientaram a projetação e a construção 

dos juizados especiais e o trabalho institucional realizado pelos juízes que participaram 

da sua construção no estado do Rio de Janeiro. 

Por sua vez, esse trabalho foi estimulado por circunstâncias que estiveram 

presentes no campo judiciário estadual pelo menos durante seus dez primeiros anos de 

existência: convencimento da administração, autonomia financeira do PJERJ, obtida em 

relação ao executivo estadual, possibilidade de realização de encontros para construção 

de redes e auto alimentação das percepções de legitimidade, intensificada com o controle 

da movimentação dos juízes e da composição das turmas recursais. 

Maria Tereza Sadek, no seu trabalho de 2006 sobre a evolução dos juizados 

especiais, concluiu que os principais problemas dos juizados eram a inexistência de 

órgãos e juízes especializados, de funcionários e conciliadores treinados e a baixa 

institucionalização, isto é, a grande dependência dos seus dirigentes (SADEK, 2006). 

Quanto ao primeiro e último pontos, os juizados fluminenses pareciam estar no 

caminho certo. Mas isso também não bastava. 

Naquele momento, o investimento dedicado à construção dos juizados especiais 

parecia ser recompensado com um reconhecimento em números. 

Os juizados recebiam um número cada vez maior de ações e que, mais para bem 

que para mal, conseguiam ser processadas em um tempo que era muito menor que o 

tempo de processamento nas varas cíveis, chegando a alcançar mais de 50% do total de 

ações distribuídas em toda a Justiça estadual, o que era um feito inigualado até então por 

outros judiciários estaduais. 

Nesse momento, tudo indicava que os juizados tinham vindo para abrir o 

judiciário para aqueles que nunca antes puderam levar suas causas a um órgão oficial de 

solução de conflitos. Ficavam para trás os planos de usar os juizados como vazão para as 

causas das varas cíveis. 

Nesse ponto, pouco importava os desígnios do sistema financeiro mundial 

internacional que teriam incluído os juizados de pequenas causas em seus planos de 

facilitação do fluxo de capitais liberando as varas comuns para as causas relevantes. 

A grande procura pelos juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro 

superou esses aspectos da sua ideação (se é que chegaram a ser itens relevantes da 



341 
 

projetação nacional) e pressionou a administração do Judiciário fluminense a investir 

neles. A partir daí, ironicamente, esse investimento passava a ser necessário para evitar 

que ao final das contas as causas migrassem para as varas cíveis, pois uma vez aprendido 

o caminho do Judiciário, os cidadãos não mais deixariam seus conflitos sem solução  

O reconhecimento em números dos juizados pode ter chamado a atenção para mais 

uma medida de legitimidade: a produtividade. 

Não bastava abrir uma porta de entrada. Tinha que haver espaço para o trânsito e 

sinalização de saída. 

E foi ela que tomou a organização dos juizados especiais cíveis de assalto com a 

introdução dos juízes leigos. 

Se inicialmente eles eram vistos como uma abertura para a democratização e para 

a proximidade com os cidadãos, os estímulos dados pela administração os levaram a dar 

mais celeridade às audiências e possibilitar a realização de um número maior de 

audiências por período. De um lado, isso permitiu que os juizados respondessem um 

pouco melhor ao incremento da demanda. Por outro, relegou a proximidade com o 

cidadão e a conciliação a planos secundários na estruturação dos juizados cíveis. 

Já destacada por Sadek como um fator essencial na reformulação do modo de 

prestar a jurisdição, a conciliação era uma característica essencial para a identidade dos 

juizados em relação à legitimidade de sua projetação. Ao enumerar as principais 

características do juizado, Sadek adicionou à oralidade, à simplicidade, à informalidade 

e à celeridade a busca insistente da solução conciliada e amigável do processo. Para que 

os juizados cumprissem sua finalidade e se tornassem “uma forma especial e nova de 

garantir direitos e solucionar conflitos, que possibilitasse a democratização no acesso à 

justiça”, era preciso mudança “tanto do cenário, como dos personagens” (SADEK, 

2006). Nessa linha, o cenário deveria ser inédito e o principal personagem deveria ser o 

cidadão. 

Quanto ao cenário, ao tomarem o mesmo palco dos juizados de pequenas causas, 

também ficaram incrustados no campo judiciário estadual, o que iria vinculá-los para 

sempre às forças e pressões ali atuantes. 

Quanto ao personagem principal, perdeu o protagonismo. O acesso foi uma das 

características desfiguradas pelos juizados fluminenses. Perdeu sua dimensão qualitativa, 

de proximidade, ficando reduzido a uma dimensão quantitativa, que se voltava apenas 

para a vazão das causas cíveis de menor complexidade. 
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A introdução dos juízes leigos retirou o contato entre as partes e o juiz togado. 

Essa terceirização das audiências serviu para ampliar a capacidade e a capilaridade dos 

juizados especiais e poderia ter prestigiado o acesso, o diálogo, a oralidade. Contudo, os 

juízes leigos não tinham tempo para isso. A audiência se transformou em uma etapa do 

processamento das causas, desperdiçando a oportunidade das manifestações orais. Os 

cidadãos deram lugar a autores com advogados audiencistas, a exemplo do que acontecia 

com os réus que, em sua maioria empresas, conseguiram ser representados por prepostos 

sem qualquer vínculo com elas. Tudo isso acabou com as vantagens da presença pessoal 

de todos à audiência. A audiência se reduziu a um: 

 

- “Tem acordo? 

- Não tem acordo. 

- Contestação, por favor. 

- Dr. Advogado do autor o que houve? 

- Não sei, doutor, vim aqui apenas para a audiência. 

– Sr. Preposto, o que o senhor diz quanto às alegações do autor? 

– Não sei, doutor, me desculpe, sou apenas preposto terceirizado. 

– Alguma prova? 

– Não. 

– Não. 

– Obrigado. Leitura de sentença marcada para daqui a 30 dias. Boa tarde.”. 

 

Um diálogo como esse virou rotina nos grandes juizados da Capital e do interior 

do estado do Rio de Janeiro, tornando a audiência dispensável. Ela só não desapareceu 

em razão do mecanismo de remuneração e controle das atividades dos juízes leigos. 

A terceirização dos juizados inaugurou um novo mercado para a advocacia, na 

função de audiencistas, isto é, advogados contratados apenas para participar das 

obrigatórias audiências de conciliação e instrução e julgamento, geralmente sem qualquer 

prévio conhecimento da causa ou contato com a parte. 

Não é preciso dizer que as remunerações são mínimas, normalmente calculadas 

por ato realizado. 

A presença dos advogados nos juizados especiais cíveis também foi incentivada 

pelo processo eletrônico, pois no mais das vezes eles estavam mais acostumados com os 

caminhos do sistema de processamento. 
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Em artigo publicado na Revista Conjuntura Econômica em 2007, Joaquim Falcão 

demonstrara preocupação com a pressão da OAB para tornar a presença dos advogados 

obrigatória, chamando atenção para a redução nos índices de acordos nas ações por eles 

patrocinadas em relação àquelas conduzidas pelas próprias partes (FALCÃO, 2007). 

Na pesquisa que fez sobre os juizados paulistas, Luciana Gross Cunha enfatizou 

a finalidade de democratização do acesso à justiça, por ela medida pelo valor e natureza 

das causas, pelo índice de conciliação e também pelo encaminhamento das demandas, se 

pela própria parte ou por advogado (CUNHA, 2004).  

Também nesse ponto a prática dos juizados fluminenses se desviava da sua 

projetação, que valorizou o acesso direto das partes ao sistema oficial de soluções de 

conflitos.  

Com a terceirização, as manifestações dirigidas ao juiz leigo e ao juiz togado 

passaram a ser são quase que geralmente escritas, anulando a oralidade.  

Nas varas cíveis, a audiência com o juiz é dispensável e as manifestações são 

escritas. O isomorfismo se insinua. 

A perda da proximidade abalou o acesso. 

A efetividade se tornou predominante. 

Mas a efetividade era também cultuada nas varas cíveis e pelos processualistas. 

Com as formalidades consideradas adequadas ao processo civil, ela também se fez 

presente nos juízos comuns. 

Em razão das reformas do Código de Processo Civil que pretenderam dar mais 

eficácia à execução, pela primeira vez a lei dos juizados especiais cíveis parecia não ser  

tão especial assim. Alguns instrumentos trazidos pelas reformas superavam a 

modernidade da lei dos juizados e incentivaram a sua adoção pelos juízes especiais. 

Com isso abriu-se espaço para uma grande intrusão de normas do Código de 

Processo Civil na rotina dos juizados especiais cíveis. Essa pressão isomórfica foi tratada 

na linguagem jurídica como um problema de interpretação e aplicação normativas. 

Ainda é contida com o entendimento de que as regras do CPC somente se aplicam 

ao procedimento dos juizados especiais quando compatíveis com seus princípios, mas as 

pressões persistem e são reforçadas com o prestígio dos processualistas e do processo 

civil, que recrudesceram com os estudos do Novo Código de Processo Civil. 

O isomorfismo tende a ficar mais potente com o metamorfismo da legitimidade 

de efetividade, que pouco a pouco abandona a instrumentalidade do processo (como uma 

ferramenta de realização do direito do autor) para prestigiar a sua substancialidade, 
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transformando-o em um fim em si mesmo, que parece ter por principal objetivo a garantia 

de um contraditório absoluto. 

Outra força isomórfica importante é canalizada na abertura das vagas das turmas 

recursais para juízes de outras competências, o que põe em risco, pelo menos em tese, o 

trabalho institucional de construção e manutenção de uma rede de juízes e de 

entendimentos que respondia às legitimidades de acesso e efetividade da projetação. 

Talvez os juízes das varas comuns estejam ainda mais comprometidos com a nova lógica 

processual que modifica a percepção de efetividade do processo. 

Diante desse quadro, não seria exagero dizer que os juizados especiais cíveis do 

estado do Rio de Janeiro vêm se tornando a cada dia mais do mesmo, ou seja, mais órgãos 

que prestam a jurisdição de acordo com o código de processo civil e sua lógica garantista. 

Com isso, parecem estar destinados ao fim temido por Bodin (1996) e contra o 

qual já alertavam Mauro Cappelletti e Brian Garth: 

 

(...) muitos tribunais de pequenas causas tornaram-se quase tão complexos, 
dispendiosos e lentos quanto os juízes singulares (devido, particularmente à 

presença dos advogados e à resistência dos juízes em abandonar seus estilos de 

comportamento tradicional, formal e reservado) (CAPPELLETTI e GARTH, 

1988, p. 96-7).  
 

A tabela abaixo, que complementa a Tabela nº 1, ilustra a atuação das forças 

institucionais que vêm atuando sobre os juizados especiais cíveis e sua orientação 

isomórfica com base nos fatores diferenciais constantes de sua projetação no estado do 

Rio de Janeiro. 

 

TABELA 19 

COMPARAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DAS FORÇAS INSTITUCIONAIS 

SEGUNDO A MAIOR OU MENOR RELEVÂNCIA DE FATORES 

DIFERENCIAIS 

FATORES DIFERENCIAIS PROJETAÇÃO ACOMODAÇÃO 

Órgãos Autônomos ↑ → 

Juízes do sistema  ↑ → 

Autonomia (relativa) operacional e 

administrativa 
↑ ↓ 

Partes sem advogado ↑ ↓ 

Presença pessoal ↑ ↓ 

Audiência com o Juiz ↑ ↓ 

Oralidade ↑ ↓ 
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Informalidade ↑ ↓ 

Ênfase na conciliação ↑ ↓ 

Recursos julgados por turmas de juízes 

especializados 
↑ ↓ 

Legenda: ↑ maior relevância; ↓ menor relevância; → relevância semelhante. 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Os juizados especiais cíveis conseguiram se estruturar e durante um tempo até 

chegaram a influenciar as varas cíveis na busca por um processo mais efetivo, mas a 

atuação de pressões isomórficas vem fazendo com que se tornem cada vez mais 

semelhantes aos juízos comuns. 

Com isso, diversos aspectos que foram postos em relevo na sua projetação eram 

abandonados ou deixados em segundo plano. 

A manutenção dos juizados especiais como órgãos autônomos, com juízes 

especializados é essencial para a sua estruturação. 

Fora isso, a própria especialização dos juízes pode estar comprometida com a 

abertura para que juízes de outras competências e estranhos à rede construída nos 

encontros e enunciados atuem nas turmas recursais, trazendo com eles uma lógica 

processual que não privilegia as legitimidades de acesso e instrumentalidade processual. 

A perda da autonomia relativa da organização dos juizados com a diminuição da 

importância da COJES em razão da edição de regras nacionais quanto ao funcionamento 

dos juizados contribuiu para a ruptura dessa rede. 

Outra mudança trouxe a centralização e a uniformização. Foi o que se deu com o 

advento da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e do regime de recursos 

repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, bem como com as turmas de uniformização 

criadas especialmente para os Juizados Especiais pela Lei nº 12.153/2009. 

Com isso, formalizou-se a possibilidade de que os entendimentos dos juízes dos 

juizados especiais cíveis fossem uniformizados a partir do exterior do sistema. Essas 

providências encontram justificativa racional na configuração de nosso ordenamento 

jurídico que, apesar de prever uma jurisdição federativa, atende a um direito único, 

nacional. Por outro lado, ‘normalizam’ os juizados especiais em relação à Justiça comum, 

tolhendo parte de sua agilidade e sua capacidade de resposta às questões particulares das 

partes, sem falar de sua celeridade. Um exemplo: a determinação de suspender processos 

que versem sobre um mesmo tema a partir de Brasília para todo o país e até que o STJ 

aprecie a questão. 
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Em resumo, as forças institucionais atuantes no campo judiciário estadual podem 

colocar em xeque a identidade institucional dos juizados especiais construída a custo de 

um intenso empreendedorismo e trabalho de manutenção. 

Entre todos esses metamorfismos, gostaríamos de destacar aquele que afetou um 

aspecto da novidade dos juizados especiais que parecia ser muito importante na sua 

projetação e que chegou a ser destacada por vários juízes que participaram da sua 

construção no estado do Rio de Janeiro, mas que foi esquecido: a proximidade. 

A legitimidade de proximidade é ao mesmo tempo uma frustração e uma 

esperança para o sistema dos juizados especiais cíveis. 

Além das demandas de cunho substantivo e de âmbito genérico, intensificadas em 

países ainda em desenvolvimento como o nosso (como saúde, educação, saneamento, 

transporte e infraestrutura), a sociedade carece de atenção por parte do Estado para as 

necessidades particulares das pessoas. Trata-se de uma atenção que se traduz na presença, 

na interação e no cuidado dispensado a elas. Cada vez mais as pessoas requerem empatia 

e compreensão por parte de seus governantes e do Estado. 

Pierre Rosanvallon ressaltou a crescente importância de procedimentos mais 

transparentes, participativos e justos, independentemente do resultado obtido pelos 

cidadãos, favorável ou não. Uma vez tratadas com atenção e respeito, tendo conseguido 

apresentar seus argumentos e dialogar com os responsáveis por seu caso, mesmo não 

tendo seus requerimentos deferidos, as pessoas tendem a conferir legitimidade às 

instituições que assim as acolham179: 

 

No que refere a resultados, indivíduos e instituições entram no que é, 

potencialmente, um jogo de soma zero (uma decisão positiva para a instituição 

pode impor uma sanção negativa ao indivíduo). Porém, se formulada em 

termos de respeito e reconhecimento, o jogo é sempre ganha-ganha 

(ROSANVALLON, 2011, pos. 3891)180.  

   

Os princípios que inspiraram a construção do sistema dos juizados especiais cíveis 

nos parecem bem próximos dessa política de reconhecimento e atenção às 

particularidades. 

 
179 Nesse sentido, os estudos de Tom Tyler, Yuen J. Huo e Christopher J. Mruk (ROSANVALLON, 2011). 
180 “With respect to outcomes, individual and institutions are engaged in what is potentially a zero-sum 

game (a positive decision by the institution may impose a negative sanction on the individual). But if 

formulated in terms of respect and identity, the game os always positive-sum” (tradução nossa). 
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Naquele novo órgão encontramos um conjunto de diferenças em relação aos juízos 

cíveis comuns que foram ao encontro dos anseios que atenderiam ao tipo de legitimidade 

de proximidade. 

O primeiro deles era a dispensa de advogado. Em ações envolvendo valores de até 

vinte salários mínimos, as partes podem formular suas pretensões, argumentar e defender-

se sem estarem representadas por advogados. 

O segundo, a simplicidade do procedimento a ser observado, um procedimento 

concentrado, que reúne em apenas um único ato a defesa e a apresentação de provas 

(documentos, testemunhas etc.). Aliada a esta simplicidade, a dispensa de advogados 

empoderava cidadãos e conferia a eles um reconhecimento inédito: o de que são capazes 

de se dirigirem a um órgão do Estado diretamente, sem intermediários, sem que sua 

linguagem precise ser traduzida em termos esotéricos ou solenidades para que se faça 

compreender. 

Tudo isso é assegurado pela informalidade dos atos, o que não inibe nem afasta as 

pessoas, e instrumentalizado pela oralidade, uma inovação no processo civil nacional. É 

pela oralidade que se facilita a comunicação direta e precisa entre as partes e a realização 

do direito de petição. Por via dela é que as pessoas podem escutar diretamente o agente 

do Estado e, principalmente, se fazer ouvir, dignificando sua posição na sociedade. 

Poderíamos destacar ainda a gratuidade e a presença de conciliadores. Estes, ainda 

que preferencialmente estudantes ou bacharéis em direito, podem ter qualquer formação 

e vir de toda origem. Poderiam contribuir para a democratização do acesso dos cidadãos 

à Justiça ao torna-la ainda mais próxima deles em linguagem e comportamento (a 

audiência de conciliação é normalmente o primeiro contato presencial das partes com o 

órgão oficial da Justiça).  

Ao ensejar todas essas possibilidades democráticas, a projetação dos juizados 

especiais se revelaria instrumento de mais um experimento estratégico do Estado nas 

políticas de reconhecimento de seus cidadãos. Na medida em que entreguem atenção, 

cuidado e assistência às partes de um conflito, os juizados se tornam um importante 

instrumento de legitimidade do Poder Judiciário. 

Confrontadas com experiências de desprezo e indiferença pela crescente 

automatização de procedimentos e uniformização de decisões, um espaço de diálogo e 

transparência ganharia significativa valorização.  

Essa esperança pode parecer ingênua e vã diante de toda a história que contamos, 

mas em algum momento os juizados especiais também não eram mais que isso. 
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Os juizados especiais já foram medida de adequação para vários projetos. A sua 

institucionalização no campo parecia clara e definitiva, mas arrefeceu. Os juizados da 

fazenda pública no estado do Rio de Janeiro mimetizaram não os juizados especiais 

cíveis, mas as varas de fazenda pública e aboliram as audiências e com isso a oralidade. 

Por outro lado, ainda há forças heteromórficas atuantes no campo. A Justiça 

Itinerante canalizou e catalisa muitas delas, especialmente as pressões por acesso direto 

e informal. 

Recordemos o depoimento de Cristina Tereza Gaulia: 

 

A justiça sempre foi, quer dizer, o Poder Judiciário sempre foi muito 

hermético, isso é uma coisa que até hoje nós, alguns se ressentem mais que 

outros dessa característica do Poder Judiciário. Muito hermético, muito formal, 

muito assim, fechado do ponto de vista pessoal. Nós somos pessoas muito 

isoladas, ou pelo menos até pouquíssimo tempo atrás, éramos muito isolados 

da sociedade, de modo que eu acho que esse pensamento dos Juizados de 

Pequenas Causas, foi um pensamento muito inovador, porque na verdade, 

somente chegava à justiça as questões de alta indagação jurídica. E na verdade, 

e a gente vê isso até hoje, e cada vez mais agora com a Justiça Itinerante, os 

verdadeiros conflitos de cidadania, os verdadeiros conflitos de justiça social, 
ainda hoje, estão num lugar que não nos é muito conhecido. Então, eu acho 

que a ideia do legislador daquela ocasião, dos Juizados de Pequenas Causas, 

era justamente mostrar para o Poder Judiciário nacional, que para ser um bom 

juiz, para se fazer justiça num país tão enorme e tão diferenciado, eu nem vou 

falar desigual, mas diferenciado, porque as realidades são absolutamente 

distintas, que era importante a gente ter múltiplos olhares. E você não consegue 

ter múltiplos olhares, se você ficar sentado dentro do teu gabinete... então a 

saída, o encontro, a escuta renovada, mesmo que através de pessoas 

interpostas, que não tinham os mesmos, vamos dizer assim, hábitos, hábitos 

(ininteligível) da justiça em geral, porque o advogado também estava nessa 

família da justiça, grande família da justiça, os mesmos maus hábitos dos 
juízes, eram também os maus hábitos dos advogados. Então, quando você 

franqueia o gabinete do juiz, a sala de audiências para alguém vir falar outra 

língua, porque é uma outra língua, você na verdade acaba apreendendo uma 

realidade que você não conhece, e eu acho que essa foi a ideia desde lá de trás... 

(GAULIA, 2018). 

 

A uniformização de decisões a partir de Brasília é inevitável, já está presente. E 

talvez não seja de todo ruim. A uniformização de procedimentos e práticas de 

relacionamento com as partes é que não é. 

Se ainda houver alguma inércia do trabalho institucional, ela pode ser canalizada 

para dar mais atenção às partes que desejarem acessar os juizados especiais diretamente, 

sem intermediários. Elas podem ter um canal próprio de relacionamento com o juizado 

que reduza o custo de informação para deduzirem suas pretensões e para que sejam 

esclarecidas. Talvez o ambiente virtual seja esse canal. Se os cidadãos puderem ter acesso 

a informações interativas que lhes deem segurança para tomar decisões por si mesmos, 
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sem relega-lo ao desprezo e à indiferença, o acesso qualificado à Justiça possa ser 

resgatado e com ele a tão sonhada legitimação do Judiciário.  
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ANEXOS 

 

1. CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS EVENTOS RELACIONADOS À HISTÓRIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

Elaboramos a seguinte cronologia com base nos eventos que, a partir do conhecimento 

até aqui angariado em nossa pesquisa, consideramos mais relevantes para o processo de 

construção e consolidação institucional dos juizados especiais cíveis. 

As principais fontes desse levantamento são legislativas e normativas, especialmente, 

mas não exclusivamente, atos normativos de órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio 

de Janeiro, considerando o âmbito de nossa investigação. 

Procuramos descrever brevemente cada um desses eventos, de modo a orientar a 

realização das entrevistas e a compreensão do papel de cada entrevistado no que diz com os 

juizados especiais cíveis. 

 

CRONOLOGIA DE ATOS E EVENTOS RELACIONADOS AOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS 

DATA182 EVENTO Observações 

07.11.1984 Lei nº 7.824 Dispõe sobre os Juizados de Pequenas Causas (JPCs) 

03.11.1986 Lei nº 1.053 Cria os JPCs no estado do Rio de Janeiro  

31.12.1986 Resolução nº 07/86 - OE Autoriza o Presidente do TJERJ a implantar os JPCs nas 

Regiões Administrativas ou grupos de regiões da 

Comarca da Capital e nas Comarcas do interior do 

estado do Rio de Janeiro 

22.05.1997 I Encontro Nacional de Juízes de Juizados 

Especiais (posteriormente denominado FONAJE) 

realizado nos dias 22 e 23 de maio de 1997 e, 

Natal, Rio Grande do Norte 

 

09.01.1987 Ato Executivo nº 06/87 – TJERJ Implanta um JPC na Comarca de Nova Iguaçu 

05.08.1988 Ato Executivo nº 194/88 – TJERJ Implanta um JPC Na Comarca da Capital 

05.10.1988 Promulgação Constituição de República 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 

sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em 

lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas 

de juízes de primeiro grau (...). 

12.04.1989 Ato Executivo nº 159/89 - TJERJ Estabelece normas de julgamento nos Conselhos 

Recursais da Capital 

25.03.1991 Provimento nº 254/91 – CGJRJ Uniformização dos formulários estatísticos das 

serventias judiciais para adequação a sistema de 

informatização 

22.07.1993 Aviso nº 76/93 – CGJRJ Primeiros Enunciados – Juízes dos JPCs da Capital – 

Coordenados por Luiz Felipe Salomão 

27.09.1995 Lei nº 9.099 Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis (JECs) 

 
182 Quando relacionado a ato normativo, refere-se à publicação do ato, salvo indicação em contrário 
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29.09.1995 Ato Normativo nº 11/95 Transforma provisoriamente os JPCs em JECs 

08.12.1995 Resolução nº 13/95 - CGJRJ Remessa pela Secretaria dos JECS aos Ofícios de 

Distribuição dos feitos ajuizados nos JECs na Capítal 

16.12.1995 Aviso nº 26/96 - CGJRJ Enunciado da 2ª Reunião de Juízes Cíveis e de JECs 

para evitar o declínio de competência para JECs antes 

da publicação da lei estadual dispondo sobre JECs 

18.12.1995 Aviso nº 152/95 - CGJRJ Primeiros enunciados a respeito dos JECs pelos Juízes 

Cíveis e de JECs do estado do Rio de Janeiro 

22.05.1996 Lei nº 2.556 Cria os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no estado 

do Rio de Janeiro 

01.07.1996 Aviso 107/96 Comunica novo convênio com os Correios a respeito de 

AR’s  

26.07.1996 Ato Executivo Conjunto  03/96 – TJERJ/CGJRJ Instalação dos JECs na Capital com aproveitamento da 

estrutura material e administrativa dos JPCs existentes 

19.08.1996 Provimento 11/96 – CGJRJ -  Novo boletim estatístico 

06.11.1996 Ato Executivo Conjunto nº 04/96 – TJERJ/CGJRJ Instala os JECs do interior do estado do Rio de Janeiro, 

aproveitando a estrutura dos JPCs e os JECs adjuntos às 

varas 

06.11.1996 Ato Executivo Conjunto nº 05/96 – TJERJ/CGJRJ Dispõe sobre o funcionamento das Turmas Recursais 

(competência, composição e distribuição entre juízes) 

09.01.1997 Ato SN1/97 – CGJRJ Recomendação de fluxo de processamento nos JECs 

(Luís Fux) 

09.05.1997 Resolução nº 03/97 – CM Institui o Regimento Interno das Turmas Recursais 

08.07.1997 Resolução nº 05/97 – TJERJ Transforma Varas Criminais em JECRIMs 

16.07.1997 Provimento nº 29/97 – CGJRJ Vincula Contadores Judiciais a JECRIMs 

31.07.1997 Provimento 34/97 – CGJRJ Estipula a lotação ideal de serventuários nos JECs 

07.08.1997 Ato Executivo Conjunto nº 08/97 Remaneja os I, II, III e VII JECs da Capital e os vincula 

a um único núcleo de atendimento (BUSCAR 

REGULAMENTAÇÃO) 

22.08.1997 Aviso nº 08/07 – TJERJ Primeiros enunciados – reunião de juízes das Turmas 

Recursais 

17.10.1997 I Encontro dos Magistrados dos Juizados 

Especiais do Estado do Rio de Janeiro, realizado 

nos dias 17 e 18 de outubro de 1997, no Hotel São 

Moritz 

 

22.10.1997 Aviso nº 18/97 – TJERJ Publica enunciados do I Encontro dos Magistrados dos 

Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro, 

realizado nos dias 17 e 18 de outubro de 1997, no Hotel 

São Moritz 

23.12.1997 Ato Executivo Conjunto nº 18/97 - – 

TJERJ/CGJRJ 

Dispõe sobre horário de funcionamento dos JECs (09h 

– 19h) 

08.01.1998 Aviso nº 01/98 Servidores não podem atuar como conciliadores 

27.01.1998 Ato Regimental nº 01/98 - EMERJ Regulamenta o Curso de Iniciação da EMERJ 

08.02.1998 Ato Executivo nº 428/99 – TJERJ Designa membros da Comissão Estadual dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais – Atual COJES: Des. 

Thiago Ribas Filho, Des. Sergio Cavalieri Filho, Des. 

Luiz Fux, Luis Felipe Salomão, Ana Maria Pereira de 

Oliveira, Cristina Teresa Gaulia e, como suplentes, 

Cristina Serra Feijó e Joaquim Domingos de Almeida 

Neto. 

12.02.1998 Súmula nº 203/STJ Não cabe Recurso Especial contra decisão das Turmas 

Recursais dos JECS 

02.04.1998 Comunicado SN1/98 - TJERJ Comunica sobre pronunciamento de Thiago Ribas Filho 

na sessão do Órgão Especial de 30.03.1998: “(...) Em 

um momento em que o Judiciário busca se renovar, 

investe nos Juizados Especiais ‐ uma nova Justiça, sem 

maiores formalismos, por isso mesmo rápida, gratuita e 

possível de acessar em muitas questões até sem 

assistência de advogado (...)” 

20.04.1998 Resolução nº 04/98 - CM Determina o uso da toga pelos juízes de 1º grau, 

inclusive juizados 

05.06.1998 I ENCONTRO DE COORDENADORES E 

JUÍZES DAS TURMAS RECURSAIS DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS "Juizados Especiais ‐ 

Um Novo Tempo Na Justiça, realizado nos dias 

05 e 06 de junho no Hotel do Frade – Angra dos 

Reis 

 

08.06.1998 Ato Executivo Conjunto nº 16/98 – TJERJ/CGJRJ Institui a Comissão dos Juizados (COJES) com a função 

de planejar, supervisionar e orientar, no plano 

administrativo, o funcionamento e as diretrizes de todos 
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os Juizados Especiais e Adjuntos do Estado do Rio de 

Janeiro 

16.06.1998 Aviso nº 17/98 - TJERJ Publica enunciados do I ENCONTRO DE 

COORDENADORES E JUÍZES DAS TURMAS 

RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS "Juizados 

Especiais ‐ Um Novo Tempo Na Justiça, realizado nos 

dias 05 e 06 de junho no Hotel do Frade – Angra dos 

Reis 

18.09.1998 II Encontro de Juízes dos Juizados Especiais183, 

realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 1998, 

no Hotel Pierre, em Itaguaí. 

 

22.09.1998 Aviso nº 30/98 – TJERJ Publica enunciados do II Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais, realizado nos dias 18 e 19 de 

setembro de 1998, no Hotel Pierre, em Itaguaí. 

09.11.1998 IV Encontro de Coordenadores de Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Brasil – Atual 

FONAJE 

Local: Rio de Janeiro 

20.11.1998 Resolução nº 11/98 – CM Funcionamento das Turmas Recursais - Sessões 

26.11.1998 Aviso nº 44/98 - TJERJ Publica enunciados do IV Encontro de Coordenadores 

de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil – 

Atual FONAJE 

25.01.1999 Resolução nº 01/99 - CM Estabelece mínimo de 10 audiências diárias para juízes 

dos Juizados Especiais Cíveis 

25.01.1999 Resolução nº 01/99 - CM Número mínimo de 10 audiências por juiz 

05.02.1999 Ato Executivo Conjunto nº 09/99 – TJERJ/CGJRJ Institui a Comissão Estadual dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais e a Comissão de Jurisprudência das 

Turmas Recursais – Atual COJES 

17.03.1999 Aviso nº 62/99 – CGJRJ Comunica que cessa a atribuição da CGJ para 

orientação, supervisão e planejamento dos Juizados 

Especiais. 

06.04.1999 Aviso nº 19/99 - TJERJ Avisa que os juízes de Juizados Especiais Cíveis devem 

encaminhar as pautas de audiências de instrução e 

julgamento do mês de maio de 1999 até o dia 12 de abril, 

de modo a possibilitar a análise da necessidade de 

designação de juízes auxiliares. 

04.05.1999 Resolução nº 06/99 – CM CONSIDERANDO a inconveniência de acumulação de 

funções pelos Juízes de Direito, posto ensejar prejuízo 

do exercício de suas normais e diversificantes atividades 

jurisdicionais; CONSIDERANDO a existência 

deficitária de vaga, atualmente, na carreira da 

Magistratura, a exigir acumulação, nisso determinando 

a racionalização dos trabalhos para sua maior eficiência; 

CONSIDERANDO a pletora de Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais, coevamente, convergindo para 

problemas complexos com a designação de muitos 

Magistrados para nelas funcionar, inobstante o 

insignificante número de processos a serem examinados 

e julgados, tal em confronto com a massa de ações 

existentes, o que se encerra como trânsito em julgado da 

decisão de primeiro grau; CONSIDERANDO ser de 

todo plausível a condução dos jurisdicionados à paz 

social, o que se perfaz pela concentração de um menor 

número de órgãos julgadores dos recursos, mandados de 

segurança e "habeas corpus", este relativos à  

competência dos Juizados Especiais, a par de obstar 

maior discrepância jurisprudencial, CONCENTRA as 

Turmas Recursais na Capital, Campos dos Goytacazes e 

Volta Redonda.  

18.05.1999 V Encontro de Coordenadores de Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Brasil – Atual 

FONAJE 

Local: Salvador, BA. 

30.06.1999 Aviso nº 32/99 - TJERJ Publica enunciados do V Encontro de Coordenadores de 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil – Atual 

FONAJE 

 
183 Apesar da denominação, este foi o segundo encontro de magistrados que atuavam em juizados especiais cíveis.. 



372 
 

13.08.1999 I Encontro de Juízes dos Juizados Especiais e 

Adjuntos Cíveis e de Turmas Recursais, realizado 

nos dias 13 e 14 de agosto de 1999, no Hotel 

Atlântico Sul – Recreio dos Bandeirantes. 

 

18.08.1999 Aviso nº 40/99 - TJERJ Publica enunciados do I Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais e Adjuntos Cíveis e de Turmas Recursais,  

realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 1999, no Hotel 

Atlântico Sul – Recreio dos Bandeirantes. 

05.10.1999 Lei nº 9.841/99 Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento jurídico 

diferenciado, simplificado e favorecido previsto nos 

artigos 170 e 179 da Constituição Federal, podendo 

figurar como autora nos Juizados Especiais Cíveis 

29.10.1999 III Encontro de Juízes dos Juizados Especiais184, 

realizado de 29 a 31 de outubro em Angra dos 

Reis 

 

16.11.1999 Aviso nº 56/99 – TJERJ Publica enunciados do III Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais, realizado de 29 a 31 de outubro em 

Angra dos Reis – Consolidação de enunciados. 

24.11.1999 VI Encontro de Coordenadores de Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Brasil – Atual 

FONAJE - realizado entre 24 e 27 de novembro 

de 1999 

Local: Macapá, AM. 

01.12.1999 Aviso nº 60/99 - TJERJ Publica enunciados do VI Encontro de Coordenadores 

de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil – 

Atual FONAJE – realizado entre 24 e 27 de novembro 

de 1999. 

07.01.2000 Aviso nº 01/00 - TJERJ Avisa que, havendo nos feitos em tramitação 

condenação de prestadores de serviço ou produto, pela 

pratica de infrações das normas de defesa do 

consumidor, poderão, de oficio ou a requerimento da 

parte, oficiar ao PROCON para adoção das providencias 

administrativas cabíveis. 

10.05.2000 Provimento nº 12/00 - CGJRJ Normatiza procedimentos de distribuição, registro e 

arquivamento dos processos nos Juizados Especiais 

14.06.2000 Aviso nº 29/00 - TJERJ Publica enunciados do VII Encontro de Coordenadores 

de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil – 

Atual FONAJE. 

26.06.2000 19ª Reunião do Fórum de Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais da EMERJ 

Discute procedimento do JEC 

10.07.2000 Aviso nº 35/00 - TJERJ Exigência de capacitação de conciliadores – curso de 

conciliadores da ESAJ 

03.08.2000 Ato SN11/00  Publica pela primeira vez as estatísticas de processos 

recebidos e julgados nas Turmas Recursais 

16.11.2000 Aviso nº 324/00 Atendimento diferenciado no balcão. Havendo uma fila 

para os cidadãos desacompanhados e outra para os 

advogados, sendo designados dois Servidores e ficando 

cada um responsável por uma das filas, permanecendo o 

sistema de rodízio para o desempenho da atividade. 

24.11.2000 II Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis 

e Turmas Recursais Cíveis, realizado entre 24 e 

26.11.2000 em Conservatório, RJ. 

 

01.12.2000 Aviso nº 56/00 Publica Enunciados obtidos no II Encontro de Juízes de 

Juizados Especiais Cíveis e de Turmas Recursais Cíveis, 

realizado em Valença 

27.03.2001 Aviso nº 13/01 - TJERJ Publica enunciados do VIII Encontro de Coordenadores 

de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil – 

Atual FONAJE. 

06.04.2001 Aviso nº 36/01 – TJERJ Avisa que conciliadores estão proibidos de advogar 

perante o juizado onde atuam 

20.06.2001 Ata SN2/01 Reunião da COJES sobre impactos da Medida 

Provisória nº 2.148/02 (racionamento de energia 

elétrica) 

13.07.2001 Publicação da Lei nº 10.259/01 Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais no âmbito da Justiça Federal 

 
184 Esse foi o terceiro e último encontro de magistrados que atuavam em juizados especiais cíveis, sem a presença dos que atuavam 

nas turmas recursais. Desde 13.08.1999 a comissão dos juizados passou a organizar encontros que congregavam, os juízes dos juizados 

cíveis e os juízes que atuavam nas turmas recursais. O encontro de 13.08.1999 foi o primeiro encontro nessa modalidade. 
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20.07.2001 III Encontro de Juízes de Juizados Especiais 

Cíveis e Turmas Recursais Cíveis – realizado 

entre 20 e 22 de julho de 2001 em Angra dos Reis 

 

01.08.2001 Aviso nº 48/01 – TJERJ Consolidação dos Enunciados dos I, II e III Encontros 

27.08.2001 Ato Executivo Conjunto nº 20/11 – TJERJ/CGJRJ Cria o Núcleo de Acompanhamento dos Serviços 

Judiciais - NAQ 

23.11.2001 Aviso nº 55/01 - COJES 1ª Publicação da lista dos 10 maiores réus nos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro, conforme 

deliberação no III Encontro 

10.07.2002 Aviso nº 239/02 - COJES Recomenda aos juízes que entreguem cópia da ata da 

audiência para as partes 

05.09.2002 Ato Executivo Conjunto nº 35/02 – TJERJ/CGJRJ Faculta aos JECs adotarem o sistema “Expressinho”. 

Considerando o excessivo número de feitos que vêm 

sendo distribuídos diariamente nos Juizados Especiais 

Cíveis do estado do Rio de Janeiro; Considerando que o 

acervo de feitos em tramitação nos Juizados Cíveis, 

somado ao número de novos processos que ingressam 

mensalmente em juízo, contribui para dificultar o acesso 

à Justiça e retardar a prestação jurisdicional; 

Considerando que é possível identificar as empresas 

contra as quais se concentra número elevado de 

demandas; Considerando que, uma vez identificadas 

essas empresas, poderá ser adotado procedimento mais 

simples e ágil para a solução dessas demandas, 

assegurando melhor atendimento aos jurisdicionados e 

pronta solução dos conflitos; Considerando que já há 

experiências bem sucedidas com tal procedimento, 

envolvendo empresa de telefonia, nos Juizados 

Especiais de Niterói (Pendotiba), Campo Grande, 

Jacarepaguá e Centro (II JEC), com altos índices de 

conciliação e rapidez à Administração da Justiça 

13.12.2002 Aviso nº 634/02 - CGJRJ Expedientes e processos sobre Núcleos de Primeiro 

Atendimento dos JECs devem ser encaminhados À 

COJES 

16.05.2003 V Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis 

e Turmas Recursais realizado entre 16 e 18 de 

maio em Angra dos Reis 

 

03.06.2003 Aviso nº 16/03 Publica Enunciados do V Encontro de Juízes de 

Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais 

realizado entre 16 e 18 de maio em Angra dos Reis 

23.01.2004 Resolução nº 01/04 - CM Regula audiências e conciliadores nos Juizados 

Especiais 

11.02.2004 ATO SN7/04 Aprova o Projeto “Justiça Itinerante” e determina sua 

implantação conforme (contém justificativas) 

30.04.2004 VI Encontro de Juízes de Juizados Especiais 

Cíveis e Turmas Recursais realizado no Rio de 

Janeiro 

 

31.05.2004 Aviso nº 20/04 - TJERJ Consolidação dos enunciados jurídicos e 

administrativos dos encontros de juízes dos juizados 

até o VI Encontro 

06.12.2004 ATO SN47/04 Publica relatório da Juíza Cristina Tereza Gaulia sobre 

participação do TJERJ no evento “Dia da Ação Global” 

21.06.2005 Ato Executivo Conjunto nº 33/05 Institui a Comissão de Apoio à Qualidade dos Serviços 

Judiciais – COMAQ, sucedendo o Núcleo de 

Acompanhamento de Qualidade. 

13.07.2005 Lei nº 4.578/05 Dispõe sobre os conciliadores e juízes leigos no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

15.07.2005 VII Encontro de Juízes de Juizados Especiais 

Cíveis e Turmas Recursais realizado entre 15 e 17 

de julho de 2005 

 

18.07.2005 Aviso nº 357/05 – CGJRJ Divulga resultados obtidos pelos núcleos do Projeto 

Expressinho 

26.07.2005 Resolução nº 08/05 - OE Dispõe sobre o exercício das atividades dos juízes 

leigos no âmbito dos Juizados Especiais no Estado do 

Rio de Janeiro 

27.07.2005 Edital SN1/05 - EMERJ Publica Edital do I Concurso de Seleção para 

Designação de Juízes Leigos no âmbito dos Juizados 

Especiais no PJERJ 
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04.08.2005 Aviso nº 28/05 Publica Enunciados do VII Encontro de Juízes de 

Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais 

realizado entre 15 e 17 de julho de 2005 

30.11.2005 Ato Executivo Conjunto nº 87/05 – TJERJ/CGJRJ Atualiza regulamentação dos Núcleos de Primeiro 

Atendimento 

06.12.2005 Recomendação nº 01/05 - CNJ Recomenda aos Tribunais e outros órgãos do Poder 

Judiciário com atuação direta ou indireta sobre os 

Juizados Especiais a adoção de diversas medidas de 

aperfeiçoamento dos Juizados Especiais 

02.02.2006 Edital SN1/06 Publica Edital do I Concurso de Remoção de juízes 

leigos para as vagas que menciona 

30.03.2006 Resolução nº 14/06 - CM Regulamenta o auxílio nos JECs 

14.07.2006 VIII Encontro de Juízes de Juizados Especiais 

Cíveis e Turmas Recursais realizado entre 14 e 16 

de julho de 2006 em Angra dos Reis 

 

01.08.2006 Aviso nº 36/06 Publica Enunciados do VIII Encontro de Juízes de 

Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais 

realizado entre 14 e 16 de julho de 2006 em Angra dos 

Reis 

13.09.2006 Edital SN13/06 – TJ/EMERJ Publica Edital do II Concurso de Seleção para a 

Função de Juiz Leigo 

30.11.2006 Convocação nº 13/06 - TJERJ Convoca 33 juízes que menciona para atuar nas 

atividades do Dia nacional da Conciliação 

08.12.2006 Dia Nacional da Conciliação  

14.12.2006 Lei Complementar nº 123 Estatuto da Micro Empresa e Empresa de Pequeno 

Porte 

24.08.2007 IX Encontro de Juízes de Juizados Especiais 

Cíveis e Turmas Recursais realizado entre 24 a 26 

de agosto de 2007 em Angra dos Reis 

 

03.09.2007 Aviso nº 39/07 – TJERJ Consolidação dos Enunciados dos encontros de juízes 

de Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais até o 

IX Encontro 

05.10.2007 Ato Executivo Conjunto nº 10/07 Disciplina a instalação dos Postos Provisórios dos 

Juizados Especiais Cíveis nos Aeroportos Santos 

Dumont e Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim. 

05.10.2007 Ato Executivo Conjunto nº 154/07 – 

TJERJ/CGJRJ 

Instalação de Posto de Atendimento do XX Juizado 

Especial Cível – Ilha do Governador no Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro - Galeão 

28.01.2008 Edital SN3/08 – TJ/EMERJ Publica Edital do III Concurso de Seleção para a 

Função de Juiz Leigo 

09.05.2008 Lei nº 11.672 Cria o procedimento para julgamento de recursos 

repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - 

STJ 

16.05.2008 X Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis 

e Turmas Recursais realizado entre 16 e 18 de 

maio de 2008 em Angra dos Reis 

 

26.06.2008 Aviso nº 23/08 - TJERJ Consolidação dos Enunciados dos encontros de juízes 

de Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais até o 

X Encontro 

21.01.2009 Ato Executivo nº 105/09 Dispensa Thiago Ribas Filho da COJES 

07.04.2009 Edital SN02/09 – TJERJ/EMERJ Edital do IV Concurso de Seleção para a Função de 

Juiz Leigo 

28.04.2009 Resolução nº 06/09 - OE Regula o plantão judiciário e cria o posto avançado dos 

juizados especiais criminais em eventos esportivos 

21.05.2009 Aviso nº 258/09 - CGJRJ Avisa que não existe declínio de competência de 

Juizado Especiais Cível para Vara Cível, pois são 

sistemas que não se comunicam 

21.12.2009 Publicação da Lei nº 12.137/09 Altera o § 4o do art. 9o da Lei no 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais: “O réu, sendo pessoa 

jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 

representado por preposto credenciado, munido de carta 

de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício” 

23.12.2009 Publicação da Lei nº 12.153/09 Cria os Juizados Especiais da Fazenda Pública no 

âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 

e dos Municípios e as turmas de uniformização 

29.04.2010 Portaria nº 05/10 - EMERJ Designa Ana Maria Pereira de Oliveira para Vice-

presidência do Fórum Permanente de Juizados 

Especiais Cíveis  

06.07.2010 Lei Estadual nº 5.781/10 Consolida as normas sobre os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro e cria 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública no Estado do 
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Rio de Janeiro, criando o Sistema Estadual de Juizados 

Especiais – falar sobre a criação da turma de 

uniformização 

03.11.2010 Edital SN2/10 – TJERJ/COJES Edital do V Concurso de Seleção para a Função de Juiz 

Leigo 

11.11.2010 Resolução nº 06/2010 – CM Dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas 

Recursais e disciplina a Turma de Uniformização do 

Sistema de Juizado Especiais 

25.11.2010 Edital nº 1/2010 - CM Edital de seleção de magistrados para integrarem a 

turma recursal 

   

  INSTALAÇÃO DO PRIMEIRO JUIZADO 

ESPECIAL COM PROCESSO ELETRÔNICO 

17.01.2011 Resolução nº 02/11 - OE Disciplina o quantitativo dos juízes leigos, suas 

atribuições e número de audiências 

28.05.2011 Ato Executivo 2826/11 – TJERJ Institui a Coordenadoria dos Juizados Especiais 

Criminais em Eventos Esportivos 

13.07.2011 Ato Normativo 13/11 – TJERJ Disciplina o número máximo de audiências a serem 

realizadas por juízes leigos 

   

19.07.2011 Resolução nº 20/11 – OE Cria o Centro Permanente de Conciliação dos Juizados 

Especiais Cíveis da Capital 

13.12.2012 Resolução nº 14/12 - CM Dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas 

Recursais e disciplina a Turma de Uniformização do 

Sistema de Juizados Especiais. 

06.02.2013 Ato Executivo nº 524/13 - TJERJ Designa Ana Maria Pereira de Oliveira para a 

presidência da COJES e fixa a nova composição 

13.04.2013 Resolução nº 174/13 – CNJ Dispõe sobre a atividade de juiz leigo no Sistema dos 

Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal. 

14.05.2013 Ato Executivo nº 1.978/13 Institui a Comissão Judiciária de Articulação dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais em Eventos 

Esportivos Culturais e Grandes Eventos – CEJESP 

15.05.2013 Resolução nº 17/13 – OE Regulamenta o plantão judiciário e prevê o Juizado 

Especial do Torcedor  

06.06.2013 Resolução nº 20/13 – OE Cria o Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos 

11.06.2013 Ato Executivo Conjunto nº 26/13 – TJERJ/CGJ Vincula o Juizado do Torcedor à 2ª Vara Cível da Ilha 

do Governador 

31.01.2014 Edital SN1/14 – TJERJ/COJES Publica Edital do I Processo Seletivo para a função de 

juiz leigo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis do 

Estado do Rio de Janeiro 

17.03.2015 Lei nº 13.105 Código de Processo Civil (vigência em março de 2016) 

03.02.2016 Portaria nº 231/16 – COJES Institui Grupo de Trabalho para averiguar eventuais 

irregularidades na propositura de ações nos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro (extinto 

pela Portaria nº 1162/2017 – ver Aviso 10/2017 

30.03.2016 Resolução TJ/OE nº 09/16 Regulamenta o Grupo Mutirão de Audiências, no 

âmbito do sistema dos Juizados Especiais. 

20.05.2016 XI Encontro de Juízes de Juizados Especiais e 

Turmas Recursais Cíveis do Estado do Rio de 

Janeiro – Sala de Sessões do Tribunal Pleno – 

Fórum Central 

 

08.06.2016 Aviso Conjunto nº 15/16 – TJERJ/COJES Publica Enunciados do XI Encontro de Juízes de 

Juizados Especiais e Turmas Recursais Cíveis do 

Estado do Rio de Janeiro 

09.02.2017 Portaria nº 453/17 Designa Joaquim Domingos de Almeida Neto para 

presidir a COJES e fixa a nova composição 

24.03.2017 Portaria nº 1323/17 – COJES Designa Membros para compor comitê 

interinstitucional de estudo, prevenção e repressão a 

fraudes no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, 

Criminais e Fazendários do Estado do Rio de Janeiro 

13.06.2017 Aviso nº 10/17 - COJES Avisa aos juízes dos Juizados Especiais que deverão 

ser encaminhadas à Comissão cópias de todas as ações 

em que se verifiquem indícios, ainda que mínimos, de 

fraudes, de qualquer natureza, para esta Comissão 

possa efetuar o registro e mapeamento de suas 

ocorrências, no Estado do Rio de Janeiro, bem como 
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acompanharas medidas adotadas pelos respectivos 

juízos 

01.08.2017 Aviso Conjunto nº 12/17 – TJERJ/COJES Enunciados Fazendários 

14.08.2017 XII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais 

Cíveis e Turmas Recursais Cíveis – Auditório 

Nelson Ribeiro Alves – Fórum Central 

 

14.09.2017 Aviso Conjunto nº 14/17 – TJERJ/COJES Consolidação dos Enunciados Cíveis 

14.12.2017 Aviso Conjunto nº 15/17 – TJERJ/COJES Enunciados Fazendários 

25.09.2018 Ato Executivo  204/18 - TJERJ Cria Núcleo Permanente de Combate às Fraudes no 

Sistema dos Juizados Especiais (NUPECOF) 

31.10.2018 Lei nº 13.728 Altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para 

estabelecer que, na contagem de prazo para a prática de 

qualquer ato processual, inclusive para a interposição de 

recursos, serão computados somente os dias úteis 

17.05.2019 Ato Normativo Conjunto 01/2019 – TJERJ/COJES Regulamenta e estabelece critérios para designação e 

atuação dos Juízes Leigos junto aos Juizados Especiais e dá 

outras providências. 
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2. RELAÇÃO DOS ATOS DE CRIAÇÃO DOS JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSA 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

RELAÇÃO DOS ATOS DE CRIAÇÃO DOS JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS 

JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS ATO DE CRIAÇÃO/ANO 

Nova Iguaçu Ato Executivo 06/87 

Capital Ato Executivo 194/88 

Niterói Ato Executivo 209/88 

Volta Redonda Ato Executivo 260/88 

Nova Iguaçu (II JPC) Ato Executivo 08/92 

Campos dos Goitacazes Ato Executivo 115/92 

São João de Meriti Ato Executivo 116/92 

Saquarema Ato Executivo 343/92 

São Pedro da Aldeia Ato Executivo 329/92 

Araruama Ato Executivo 343/92 

Duque de Caxias Ato Executivo 351/92 

Resende Ato Executivo 354/92 

Juizado de Pequenas Causas do 

Consumidor 

Ato Executivo 794/92 

Laje Muriaé Ato Executivo 876/92 

Porciúncula Ato Executivo 877/92 

Bom Jesus do Itabapoana Ato Executivo 878/92 

Santo Antonio de Pádua Ato Executivo 880/92 

Petrópolis (I JPC) Ato Executivo 881/92 

Petrópolis (II JPC) Ato Executivo 882/92 

Natividade Ato Executivo 888/92 

Trajano de Morais Ato Executivo 918/92 

Santa Maria Magdalena Ato Executivo 919/92 

São Sebastião do Alto Ato Executivo 920/92 

Duas Barras Ato Executivo 921/92 

Sumidouro Ato Executivo 922/92 

Carmo Ato Executivo 923/92 

Bom Jardim Ato Executivo 924/92 

Cantagalo Ato Executivo 926/92 

Sapucaia Ato Executivo 925/92 

Barra Mansa Ato Executivo 1051/92 (tornado sem efeito 

pelo Ato Executivo 1140/92); Ato Executivo 

1155 

Piraí Ato Executivo 1052/92 

Barra do Piraí Ato Executivo 1053/92 

Três Rios Ato Executivo 41/93 

Paraíba do Sul Ato Executivo 42/93 

Teresópolis Ato Executivo 386/93 

Miracema Ato Executivo 660/93 

Mendes  Ato Executivo 760/93 

São Gonçalo Ato Executivo 859/93 

Arraial do cabo Ato Executivo 971/93 

Miguel Pereira Ato Executivo 1051/93 
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Paty do Alferes Ato Executivo 1016/93 

Italva Ato Executivo 1093/93 

Consumidor Faculdades Augusto 

Motta 

Ato Executivo 1191/93 

Nilópolis Ato Executivo 1124/93 

CIEP Presidente Joao Goulart Ato Executivo 1289/93 

Estácio – Rio Comprido Ato Executivo 1292/93 

Rocinha Ato Executivo 1336/93 

Itatiaia Ato Executivo 1349/93 

Macaé Ato Executivo 1373/93 

Quissamã Ato Executivo 1375/93 

Aperibé Ato Executivo 1378/93 
Fonte: elaborada pelo autor 
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3. RELAÇÃO DE JUÍZES NOMEADOS PARA A TURMA RECURSAL CÍVEL 

ESCOLHIDOS POR MEIO DOS EDITAIS nºs. 01/2010, 01/2012, 01/2014, 01/2016 e 

01/2018 

EDITAL 01/2010 
JUIZ CARGO 

ADALGISA BALDOTTO EMERY XXVII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA CAPITAL 

ALEXANDRE CHINI NETO I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NITERÓI  

ANDRÉ LUIZ CIDRA III JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NITERÓI 

ANTONIO AURELIO ABI-RAMIA 

DUARTE 

RJE 1ª GRUPO 

ANTONIO CARLOS MAISONETTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

ITABORAÍ 

BRENNO CRUZ MASCARENHAS 

FILHO 

IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

CAPITAL 

CLAUDIA CARDOSO DE MENEZES I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

SÃO JOÃO DE MERITI 

EDUARDA MONTEIRO DE CASTRO 

SOUZA 

III JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

CAPITAL 

FLAVIO CITRO VIEIRA DE MELLO II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

CAPITAL 

JOSÉ DE ARIMATÉIA BESERRA 

MACEDO 

I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

VOLTA REDONDA 

KARENINA DAVID CAMPOS DE 

SOUZA E SILVA 

XXVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA CAPITAL 

LIVINGSTONE DOS SANTOS SILVA 

FILHO 

VARA ÚNICA CONCEIÇÃO DE 

MACABU 

LUIS EDUARDO CASTRO NEVES 

 

RJE 1º GRUPO 

PALOMA DUARTE DOUAT 

PESSANHA 

I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NILÓPOLIS 

PAULO ROBERTO SAMPAIO 

JANGUTTA 

XVIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA CAPITAL 

RHOHEMARA DOS SANTOS 

CARVALHO ARQUE MARQUES 

III JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

SÃO GONÇALO 

RICARDO ALBERTO PEREIRA 

 

10ª VARA CÍVEL DE NITERÓI 

RICARDO DE ANDRADE OLIVEIRA XXII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

CAPITAL 

SIMONE DE ARAÚJO ROLIM 2ª VARA FAMÍLIA REGIONAL 

MADUREIRA 

SUZANE VIANA MACEDO 

 

5º JD 1ª REGIÃO JUDICIÁRIA 

EDITAL nº 01/2012 
JUIZ CARGO 
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ALEXANDRE PIMENTEL CRUZ I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

BELFORD ROXO 

AROLDO GONÇALVES P. JUNIOR II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NOVA IGUAÇU 

AYLTON C. VASCONCELOS 

 

RJE 1º GRUPO 

FERNANDA GALLIZA AMARAL 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO JOÃO 

DE MERITI 

ISABELA LOBÃO DOS SANTOS 

 

RJE 1º GRUPO 

JOÃO LUIZ FERRAZ O. LIMA XVIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE CAMPO GRANDE 

KEYLA BLANK DE CNOP XI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

PENHA  

LUCIA MOTHÉ GLIOCHE IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

CAPITAL 

MABEL CHRISTINA VASCONCELLOS XVII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D 

BANGU 

MARCELO RUBIOLI 2ª VARA CÍVEL REGIONAL ILHA 

DO GOVERNADOR 

MARCIA CORREA HOLLANDA 

 

1ª VARA CÍVEL DE NILÓPOLIS 

MARCIA MACIEL QUARESMA 

 

X JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

OLARIA 

MILTON DELGADO SOARES  

 

2ª VARA CÍVEL DE ITAGUAÍ  

PAULO LUCIANO TEIXEIRA II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

PAULO MELLO FEIJÓ I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

CAPITAL 

REGINA L. CHUQUER ALMEIDA I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NOVA IGUAÇU 

RENATA GUARINO MARTINS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

TERESÓPOLIS 

SIMONE FREITAS MARREIROS III JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NOVA IGUAÇU 

TULA CORREIA DE MELLO 

BARBOSA 

XV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

MADUREIRA 

VANESSA O. CAVALIERI FELIX 

 

2ª VARA CÍVEL DE NILÓPOLIS 

EDITAL nº 01/2014 
JUIZ CARGO 

ADRIANA MARQUES S. LAIA 

FRANCO 

1ª VARA CÍVEL DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES 

ALEXANDRE CHINI NETO I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NITERÓI 

ALEXANDRE CORREIA LEITE I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

PETRÓPOLIS 

CARLA FARIA BOUZO 

 

RJE 1º GRUPO 
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DANIELA REETZ DE PAIVA 

 

RJE 1º GRUPO 

EDUARDO JOSÉ DA SILVA 

BARBOSA 

 

XIV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

FLAVIO CITRO VIEIRA DE 

MELLO 

II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

CAPITAL 

JOANA CARDIA JARDIM CORTEZ 

 

2ª VARA CÍVEL DE ITABORAÍ 

JOSÉ GUILHERME VASI WERNER II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

BARRA DA TIJUCA 

JULIANA ANDRADE 

BARRICHELLO 

2ª VARA DE SEROPÉDICA 

LUIZ ALFREDO CARVALHO 

JUNIOR 

I JUIZADO ESPECIAL DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

LUIZ CLAUDIO SILVA JARDIM 

MARINHO 

II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

VOLTA REDONDA 

MARCIA CORREA HOLLANDA 7ª VARA CÍVEL DE DUQUE DE 

CAXIAS 

MARCIA DA SILVA RIBEIRO XXI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA CAPITAL 

NATASHA MACULAN ADUN DAZI 1ª VARA CRIMINAL DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES 

PALOMA ROCHA DOUAT 

PESSANHA 

I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NILÓPOLIS 

PAULO ROBERTO SAMPAIO 

JANGUTTA 

VII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA CAPITAL 

RAFAEL ESTRELA NOBREGA 2ª VARA CRIMINAL DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES 

RICARDO DE ANDRADE 

OLIVEIRA 

 

IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

RICARDO LAFAYETTE CAMPOS 4ª VARA CÍVEL DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES 

RODRIGO FARIA DE SOUSA 3ª VARA CÍVEL DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES 

SIMONE DALILA NASCIF LOPES RJE 1º GRUPO 

SIMONE DE ARAÚJO ROLIM III JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA CAPITAL 

VALERIA PACHA BICHARA 10ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA CAPITAL 

VANELE ROCHA FALCÃO CESAR 1ª VARA DE FAMÍLIA DE NOVA 

IGUAÇU 

EDITAL nº 01/2016 
JUIZ CARGO 

ALESSANDRA CRISTINA 

TUFVESSON PEIXOTO 

1ª VARA CÍVEL NOVA 

IGUAÇU/MESQUITA 

ALEXANDRE PIMENTEL CRUZ 

 

XI JUIZADO ESPECIAL DA PENHA 
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ANA PAULA CABO CHINI III JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NITERÓI 

ANTONIO AURELIO ABI-RAMIA 

DUARTE 

VARA INFÂNCIA, JUVENTUDE E 

IDOSO DE NOVA IGUAÇU 

CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES 

 

4ª VARA CÍVEL DO MÉIER 

CRISTINA GOMES CAMPOS DE SETA 

 

5ª VARA CÍVEL DO MÉIER 

EDUARDO PEREZ OBERG 

 

9ª VARA CÍVEL DA CAPITAL 

ELISABETH FRANCO LONGOBARDI 2ª VARA CRIMINAL DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES 

FERNANDA SEPÚLVEDA TERRA 

CARDOSO BARBOSA TELES 

RJE 2º GRUPO 

FLAVIA DE AZEVEDO FARIA 

REZENDE CHAGAS 

3ª VARA CÍVEL DE ALCÂNTARA 

ISABELLE DA SILVA SCISINIO DIAS 1ª VARA FAMÍLIA, INFÂNCIA E 

JUVENTUDE DE ITABORAÍ  

JOÃO FELIPE NUNES FERREIRA 

MOURÃO 

2ª VARA CÍVEL DE MADUREIRA 

JOÃO PAULO KNAACK CAPANEMA 

DE SOUZA 

RJE 1º GRUPO 

JULIANA BENEVIDES DE BARROS 

ARAÚJO 

RJE 1º GRUPO 

JULIANA CARDOSO MONTEIRO DE 

BARROS 

1ª VARA DE RIO BONITO 

JUSSARA MARIA DE ABREU 

GUIMARÃES 

RJE 2º GRUPO 

LARISSA NUNES PINTO SALLY 

 

RJE 2º GRUPO 

LEONARDO CARDOSO E SILVA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOÃO DE 

MERITI  

LUCIANA DA CUNHA MARTINS 

OLIVEIRA 

2ª VARA CÍVEL DE QUEIMADOS 

MABEL CHRISTINA CASTRIOTO 

MEIRA DE VASCONCELLOS 

18ª VARA CÍVEL DA CAPITAL 

MARCIA ANDRADE PUMAR 

 

RJE 1º GRUPO 

MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE 

MOURA FILHO 

29ª VARA CÍVEL DA CAPITAL 

PAULO MELLO FEIJÓ I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

CAPITAL 

RENATA TRAVASSOS MEDINA DE 

MACEDO 

I JUIZADO VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA, FAMILIA, CONTRA A 

MULHER DE SÃO JOÃO DE MERITI 

VELEDA SUZETE SALDANHA 

CARVALHO 

XXV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA PAVUNA 

EDITAL nº 01/2018 
JUIZ CARGO 
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ADRIANA MARQUES DOS S. LAIA 

FRANCO 

I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

BELFORD ROXO 

ANTONIO CARLOS MAISONNETTE 

PEREIRA 

XXIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA CAPITAL 

AROLDO GONÇALVES PEREIRA 

JUNIOR 

IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

CAPITAL  

ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES 

FERREIRA 

1ª VARA CÍVEL REGIONAL DA 

BARRA DA TIJUCA 

CINTIA SOUTO MACHADO DE 

ANDRADE GUEDES 

VII JUIZADO VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A 

MULHER 

CRISTIANE DA SILVA BRANDÃO 

LIMA 

 

1ª VARA CRIMINAL SÃO GONÇALO 

EUNICE BITENCOURT HADAD  

 

24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL 

FABIANO REIS DOS SANTOS I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SÃO 

GONÇALO 

FABIO COSTA SOARES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

CABO FRIO 

FLAVIO CITRO VIEIRA DE MELLO II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

CAPITAL 

GRACE MUSSALEM CALIL XV JUIZADO ESPECIAL DE 

MADUREIRA 

ISABELA LOBÃO DOS SANTOS XVII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

BANGU 

JULIANA ANDRADE BARICHELLO 

 

I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL MAGÉ 

LUCIANA SANTOS TEIXEIRA I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NILÓPOLIS 

MARCIA CORREA HOLLANDA 

 

47ª VARA CÍVEL DA CAPITAL 

MARCIA DA SILVA RIBEIRO XXI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

CAPITAL 

MILTON DELGADO SOARES II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL NOVA 

IGUAÇU/MESQUITA 

NATASCHA MACULAN ADUM DAZZI 

 

2ª VARA CÍVEL SÃO GONÇALO 

PAULO LUCIANO DE SOUZA 

TEIXEIRA 

I JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

NOVA IGUAÇO/MESQUITA 

PAULO ROBERTO CAMPOS 

FRAGOSO 

 

31ª VARA CÍVEL DA CAPITAL 

RAFAELLA AVILA DE SOUZA TUFFY 

FELIPPE 

RJE 1º GRUPO 

RENATA PALHEIRO MENDES DE 

ALMEIDA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL VILA 

INHOMIRIM/MAGÉ 

RICARDO DE ANDRADE OLIVEIRA IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

CAPITAL 
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RICHARD ROBERT FAIRCLOUGH JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

ITAGUAÍ 

SIMONE GASTESI CHEVRAND 

 

25ª VARA CÍVEL DA CAPITAL 
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4. RELAÇÃO DOS JUIZADOS EM QUE ATUAM OS JUÍZES LEIGOS  
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5. DATAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO NOS JECs 

 

DATAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO NOS JECs 

 

Ordem Juizado Especial      Data 

1° XII Juizado Especial Civel da Regional do Meier e das 

outras providencias (totalmente eletrônico) 
 

26 de julho de 2010 

2° I, II e III Juizados Especiais da Fazenda Pública da 

Comarca da 

Capital (totalmente eletrônico) 

 

10 de dezembro de 2010 

3°  II Juizado Especial Cível Regional da Barra da Tijuca 

(totalmente eletrônico) 

 

 

26 de janeiro de 2011 

4° I Juizado Especial Cível da Regional da Barra da 

Tijuca (totalmente eletrônico) 

 

20 de agosto de 2012. 

5° I Juizado Especial Cível da Comarca de Nilópolis 

(totalmente eletrônico) 

1 de outubro de 2012. 

6° II Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Iguaçu 

(totalmente eletrônico) 
 

14 de janeiro de 2013. 

7°  I Juizado Especial Cível da Comarca de Nova 

Iguaçu (totalmente eletrônico) 

11 de fevereiro de 2013 

8° XIII Juizado Especial Cível da Regional do Méier 

(totalmente eletrônico) 

 

02 de setembro de 2013 

9° I Juizado Especial Cível da Comarca de Teresópolis 

(totalmente eletrônico) 

 

25 de fevereiro de 2014, 

10° II Juizado Especial Cível da Comarca de Teresópolis 

(totalmente eletrônico) 

 

25 de fevereiro de 2014 

11° IV Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Iguaçu 

(totalmente eletrônico) 

15 de setembro de 2014. 

12° XXIX Juizado Especial Cível da Comarca da 

Capital (hibrido) 

 

24 de novembro de 2014 

13° I Juizado Especial Cível da Regional de Santa Cruz 
(totalmente eletrônico) 

 

26 de novembro de 2014 

14° Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Barra Mansa 

(hibrida) 

 

07 de janeiro de 2015. 

15° Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Campos dos 

Goytacazes (hibrida) 

 

07 de janeiro de 2015. 

16° X e XI Juizados Especiais Cíveis da Regional da 

Leopoldina (hibrida) 

 

13 de agosto de 2015 

17° XXV Juizado Especial Cível da Regional da Pavuna 

(hibrida) 

 

27 de agosto de 2015 
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18° XIV e XVI Juizados Especiais Cíveis da Regional de 

Jacarepaguá (hibrida) 

 

24 de setembro 2015. 

19° Juizados Especiais Cíveis do Fórum de Duque de Caxias 

(hibrida) 

 

28 de setembro de 2015 

20° Juizados Especiais Cíveis do Fórum da Comarca de 

Belford Roxo (hibrida) 

 

09 de outubro de 2015. 

21° Juizados Especiais Cíveis do Fórum Central da Capital 

(hibrida) 
 

14 de outubro de 2015. 

22° Juizado Especial Cível do Fórum da Comarca de Itaboraí, 

(hibrida) 

 

26 de outubro de 2015 

23° Juizados Especiais Cíveis do Fórum Comarca de 

Petrópolis (hibrida) 

 

06 de novembro de 2015. 

24° Juizados Especiais Cíveis do Fórum Regional de 

Alcântara da Comarca de São Gonçalo (hibrida) 

 

16 de novembro de 2015 

25° Juizados Especiais Cíveis do Fórum de Niterói e no 

Juizado Especial Cível do Fórum da Região Oceânica da 

Comarca de Niterói, (hibrida) 

 

23 de novembro de 2015. 

26° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de São 

Fidélis (hibrida) 

 

07 de dezembro de 2015. 

27° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Rio das 
Flores, (hibrida) 

. 

07 de dezembro de 2015 

28°  Juizado Especial Cível do Fórum da Comarca de Valença 

(hibrida) 

 

07 de dezembro de 2015 

29° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Paraíba do 

Sul, (hibrida) 

 

09 de dezembro de 2015. 

30° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Três Rios 

Areal Levy Gasparian (hibrida) 

. 

09 de dezembro de 2015 

31°  Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Volta Redonda 

(hibrida) 

 

28 de dezembro de 2015 

32°  I Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Friburgo 

(hibrida) 
 

11 de fevereiro de 2016. 

33° Juizado Especial Cível da Comarca de Cabo Frio (hibrida) 

 

18 de fevereiro de 2016. 

34° I Juizado Especial Cível da Comarca Macaé, (hibrida) 

 

22 de fevereiro de 2016 

35°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de São José 

do Vale do Rio Preto (hibrida) 

 

02 de março de 2016. 

36° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Sapucaia 

(hibrida) 

 

02 de março de 2016. 

37° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Guapimirim (hibrida) 

 

03 de março de 2016 
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38° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Queimados (hibrida) 

 

03 de março de 2016. 

39°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Japeri, 

(hibrida) 

 

03 de março de 2016. 

40° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Pinheiral 

(hibrida) 

 

15 de março de 2016 

41°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Porto 

Real/Quatis (hibrida) 
 

15 de março de 2016. 

42°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Itatiaia 

(hibrida) 

 

15 de março de 2016. 

43° Juizado Especial Cível da Comarca da Barra do Piraí, 

(hibrida) 

 

15 de março de 2016. 

44° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de São João 

da Barra (hibrida) 

 

16 de março de 2016. 

45°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Cambuci/São José de Ubá (hibrida) 

 

16 de março de 2016 

46°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Carapebus/Quissamã, (hibrida) 

 

16 de março de 2016. 

47° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Conceição 

de Macabu (hibrida) 
 

16 de março de 2016. 

48°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de São 

Francisco de Itabapoana (hibrida) 

 

16 de março de 2016. 

49° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Engenheiro Paulo de Frontin, (híbrido) 

 

17 de março de 2016 

50° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Mendes, 

(híbrido) 

 

17 de março de 2016 

51° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Piraí,  (híbrido) 

 

17 de março de 2016 

52° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Paty do 

Alferes, (híbrido) 

. 

17 de março de 2016 

53° eletrônico no Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca 
de Miguel Pereira (híbrido)  

. 

17 de março de 2016 

54° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Paracambi,  (híbrido) 

 

17 de março de 2016 

55° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Vassouras 

(híbrido) 

 

17 de março de 2016 

56° eletrônico no Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca 

de Mangaratiba (híbrido) 

 

18 de março de 2016. 

57° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Paraty 

(híbrido) 

18 de março de 2016. 
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58°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Seropédica (híbrido) 

 

18 de março de 2016. 

59° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Rio Claro 

(híbrido) 

 

18 de março de 2016. 

60° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Santa 

Maria Madalena (híbrido) 

 

21 de março de 2016. 

61°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Cantagalo, (híbrido) 
. 

21 de março de 2016. 

62° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Trajano de 

Moraes,  (híbrido) 

. 

21 de março de 2016 

63°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Bom 

Jardim, (híbrido) 

 

21 de março de 2016 

64° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Sumidouro (híbrido) 

 

21 de março de 2016 

65° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Carmo 

(híbrido) 

 

21 de março de 2016 

66° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Duas 

Barras (híbrido) 

 

21 de março de 2016 

67° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de São 

Sebastião do Alto, (híbrido) 
 

21 de março de 2016 

68°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Cordeiro/Macuco (hibrida) 

 

21 de março de 2016 

69° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Cachoeiras de Macacu (hibrida) 

 

21 de março de 2016 

70° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Bom Jesus 

do Itabapoana (hibrida) 

 

21 de março de 2016. 

71° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Miracema 

(hibrida) 

 

22 de março de 2016. 

72° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Natividade/Varre Sai (hibrida) 

 

22 de março de 2016. 

73°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 
Porciúncula, (hibrida) 

 

22 de março de 2016. 

74° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Italva/Cardoso Moreira (hibrida) 

. 

22 de março de 2016. 

75° Juizado Especial Cível da Comarca de Itaperuna, (hibrida) 

. 

22 de março de 2016. 

76° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Itaocara  (hibrida) 

 

22 de março de 2016. 

77°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Laje do 

Muriaé (hibrida) 

22 de março de 2016. 
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78° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Bom Jesus 

do Itabapoana (hibrida) 

 

21 de março de 2016. 

79° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Santo 

Antônio de Pádua/Aperibé (hibrida) 

 

22 de março de 2016 

80° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Iguaba 

Grande (hibrida) 

 

23 de março de 2016. 

81° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Rio das 

Ostras (hibrida) 
 

23 de março de 2016. 

82° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Casimiro 

de Abreu (hibrida) 

 

 23 de março de 2016 

83° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 

Saquarema (hibrida) 

 

 23 de março de 2016 

84°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de São Pedro 

d'Aldeia (hibrida) 

 

 23 de março de 2016 

85°  Juizado Especial Cível da Comarca de Araruama 

(hibrida) 

 

 23 de março de 2016 

86°  Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Armação 

dos Búzios (hibrida) 

 

23 de março de 2016 

87° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Arraial do 

Cabo, (hibrida) 
 

23 de março de 2016 

88° Juizado Especial Cível da Comarca de Itaguaí, (hibrida) 

 

23 de março de 2016 

89° Juizado Especial Cível da Comarca de Angra dos Reis 

(hibrida) 

 

28 de março de 2016 

90° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Silva 

Jardim (hibrida) 

 

04 de abril de 2016 

91° Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Rio 

Bonito, (hibrida) 

 

04 de abril de 2016. 
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6. ENTREVISTAS 

 

6.1. ROTEIRO GERAL DE ENTREVISTAS 

 

I – FORMAÇÃO JURÍDICA 

 

1.1. – Faculdade que cursou. 

1.1.2 – Alguma referência aos juizados (JPCs ou JECs)? 

1.2. – Formação deu mais ênfase ao direito material ou processual185? 

1.3. – Escolha pela carreira da magistratura. 

1.3.1. - Expectativas para a carreira antes de ingressar e ao tomar posse. 

1.4. – Atividade anterior ao ingresso na magistratura 

1.5. – Alguma experiência prévia com juizados (JPCs ou JECs)? 

 

II – INGRESSO NA MAGISTRATURA 

 

2.1 – Por que escolheu a magistratura estadual? 

2.2. – Via a magistratura como oportunidade para uma realização pessoal? 

2.2.1. – Como ser humano? 

2.2.2. – Em benefício da sociedade? 

2.2.3. – Pedir para o entrevistado desenvolver. 

2.2.4. – Via esses objetivos como possíveis de ser alcançados no estágio em que a Justiça 

estadual se encontrava? 

2.4.1.2. Juizados permitiriam o atingimento desses objetivos? 

2.3. – A carreira 

2.3.1. – Primeiras designações 

 
185 Direito processual é o ramo dos estudos jurídicos que estuda o papel e as normas do processo judicial 

destinado a regular os conflitos envolvendo a situação jurídica de alguém. Diz-se que o direito processual 
envolve direitos formais, pois se preocupa com a forma pela qual os conflitos são resolvidos pelo juiz, 

assegurando direitos a cada parte no processo. O direito material, por sua vez, envolve direitos de conteúdo 

substantivo, como os direitos de crédito, de vizinhança, de família, de sucessões, de consumidor e de 

cidadão, por exemplo. Enfim, todos os direitos que uma pessoa detém e que podem ser exigidos e 

protegidos. São esses direitos que, quando violados, podem levar seus titulares a discuti-los em juízo 

conforme as regras do direito processual. 
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2.3.2. – Grupos (pessoas com quem se identificava e projetos em comum) 

2.3.3. – “Adversários”. 

2.3.4. – Funções exercidas 

2.3.4.1. – Como chegou a elas? 

2.3.5. – O contato com o JPC/JEC 

2.3.5.1. – Como chegou a ele? 

2.3.5.2. – Chegou a associar aqueles objetivos ao ingressar na magistratura ao que poderiam 

ser realizado com os JPCs ou JECs? 

2.3.5.3. -  A experiência nos Juizados foi importante para a carreira? 

 

III – JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS 

 

3.1. – Participação nos JPCs (se for o caso). 

3.1.1. – Participação na criação/implantação 

3.2. – Impressão sobre o contexto em que foram criados/implantados no Rio de Janeiro. 

3.3. – Impressão sobre sua finalidade na época (para permitir a comparação com o projeto 

nacional dos JECs). 

3.4. – Seu funcionamento (lembranças, experiências, informações)  - procurar adaptar com 

o conhecimento da trajetória de cada entrevistado. 

3.5. – Nessa época havia algum juiz que, na sua opinião, se identificava com os juizados (de 

modo a buscar características profissionais associadas aos juizados)? 

3.6. – Visão do entrevistado sobre os JPCs (eficientes, céleres, importantes, cumpriam as 

finalidades que o entrevistado identificou). 

3.7. – Impressão do entrevistado sobre como eram vistos pelos demais magistrados e 

desembargadores. 

3.8. – Na opinião do entrevistado, cumpriram sua função? 

3.8.1. – Por quê? 

 

IV. – JUIZADOS ESPECIAIS 

 

4.1. – IMPLANTAÇÃO 

 

4.1.1 – Lembrança de onde estava quando foram criados/instalados os JECs? 

4.1.2. – Alguma participação na elaboração da Lei nº 2.556/96? 
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4.1.3. – Como via os JECs? 

4.1.4. – Finalidades que identificava no novo órgão. 

4.1.4.1. – Quais? 

4.1.5. – Finalidades que pode identificar no projeto nacional (há diferença entre o projeto 

nacional e o que o entrevistado vislumbrava para os juizados no Rio de Janeiro?) 

4.1.5.1. - Algo que o JEC poderia ter no estado do Rio de Janeiro que não teria sido previsto 

no projeto nacional? 

4.1.5.2. – Algo que teria a menos? 

4.1.6. – Diferenças/semelhanças com JPCs. 

4.1.6.1. – Algo não podia ser diferente dos JPCs? 

4.1.7. – Similitudes e diferenças com varas cíveis comuns. 

4.1.8. – Principais aspectos do JEC que devem ser garantidos 

4.1.9.2. – Algo que o entrevistado queira destacar. 

4.1.9.3. – Algo que o entrevistado faria diferente. 

4.1.9.4. – Deu ênfase na sua participação na administração dos JECs a algum aspecto que 

entendia ser essencial? (procurar adaptar com o conhecimento da trajetória de cada 

entrevistado) 

 

4.2. – CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

4.2.1– Alguma estratégia para a consolidação dos JECs? 

4.2.2. – Qual o papel da movimentação/designação de juízes para atuar nos JECS e na 

promoção e remoção para JECs 

4.2.3. – O entrevistado identificaria alguma política específica de fomento ao JEC? Quais? 

4.2.4. – Papel da COJES (função, competências, expectativas). 

4.2.4.1. – Como surgiu a COJES? 

4.2.4.2. – Funções do entrevistado na COJES (procurar adaptar com o conhecimento da 

trajetória de cada entrevistado) 

4.2.4.3. – Principal legado da COJES na visão do entrevistado. 

4.2.4.4. – O que precisava ser preservado para hoje dessa atuação da COJES na época? 

4.2.5. – Papel dos encontros de juízes (procurar adaptar com o conhecimento da trajetória de 

cada entrevistado e da análise do material do encontro na elaboração dos roteiros individuais) 
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4.2.6. – Turmas Recursais (órgão de julgamento dos recursos das sentenças dos JECs 

formados por turmas de 3 juízes de primeiro grau, preferencialmente oriundos dos juizados 

especiais) 

4.2.6.1. – Composição e competência 

4.2.6.2. – Descentralização x centralização 

4.2.7. – 1º Atendimento/NADACs 

4.2.8. – Número mínimo de audiências 

4.2.9. – Conciliadores (políticas, recrutamento, capacitação, controle) 

4.2.10. – Juízes leigos (políticas, recrutamento, capacitação, controle) 

4.2.10.1. – Implantação, resistências, apoios 

4.2.10.2 – Balanço das vantagens e desvantagens dos juízes leigos 

4.2.11. – FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) 

4.2.11.1. – Relação com FONAJE foi importante para consolidação? 

4.2.11.2. – Importação de experiências do FONAJE? 

4.2.11.2.1. – Relação de troca com o FONAJE (nós importávamos mais experiência de 

outros estados ou os outros estados costumavam copiar nossas experiências)? 

4.2.11.2.2. – Grupo escolhido para a delegação (como, critérios) 

4.2.11.2.3. – O que poderíamos exportar e importar hoje? 

4.2.12. – Lei 12.156/09 

4.2.12.1 – Sistema de juizados especiais conforme referido na L. 12.156 

4.2.13. Decisão do STF sobre controle das decisões do JEC pelo STJ 

4.2.14. – Uniformização 

4.2.14.1. – Súmulas vinculantes e Recursos Repetitivos 

4.2.14.2. – IRDR (qual foi o impacto para os JECs na sua opinião?) 

4.2.14.3. – Turmas de uniformização (qual foi o impacto para os JECs na sua opinião?) 

4.2.15. – Processo eletrônico (qual foi o impacto para os JECs na sua opinião?) 

4.2.15.1. – O processo eletrônico foi bom para assegurar mais acesso aos JECs ou criou mais 

dificuldades para as partes sem advogados? 

4.2.15.2. – Citar para o entrevistado a regra do TJERJ sobre a necessidade de juntar 

documentos no processo eletrônico até o horário da audiência, sob pena de não serem 

conhecidos e indagar sua opinião a respeito 
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6.2. TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS  

 

Neste anexo reunimos as transcrições das entrevistas sobre os juizados especiais 

realizadas pelo autor e que integram o acervo do Programa de História Oral do Poder 

Judiciário do estado do Rio de Janeiro. Este acervo é parte integrante do CCMJ –Centro 

Cultural do Poder Judiciário – Museu da Justiça186. 

Foi a disposição da direção do CCMJ e especialmente do Presidente da Comissão 

de Memória do Poder Judiciário – COMEMO, desembargador Ronald Valladares, que 

além de ter abraçado e incentivado o projeto, participou pessoalmente das entrevistas, que 

nos permitiu realiza-las e desde logo trata-las no acervo do Museu da Justiça. Gilmar de 

Almeida Sá é o responsável pelo Serviço de Acervo Textual e Audiovisual e de Pesquisas 

Históricas, que providenciou as transcrições e cuja participação na organização das 

entrevistas e de seus registros foi essencial para este trabalho. 

  

6.2.1. Entrevista de Thiago Ribas Filho 

 

Entrevista n º: 173 

Data: 24 de janeiro de 2018 

Local: Museu da Justiça Centro Cultural 

 

Entrevistado: Thiago Ribas Filho (Desembargador aposentado) 

 

Coordenador: Ronald dos Santos Valladares – (Desembargador) 

Entrevistador: José Guilherme Vasi Werner (Juiz de Direito) 

 

 

Entrevista 

 

RV: ... nesta programação que em que o Juiz Vasi Werner é o “chefe” e é o “comandante 

geral”, então, estou à disposição de todos, mas como anfitrião aqui da casa. 

JGVW: Ok, desembargador, eu que agradeço muitíssimo ao Museu da Justiça e 

principalmente ao Desembargador Thiago a oportunidade de fazermos essa entrevista, 

não só para a minha pesquisa pessoal, para o meu Doutorado, mas principalmente pela 

importância que eu atribuo a esse documento que vai surgir daqui,  pela participação de 

um dos personagens principais na história dos Juizados Especiais aqui no estado do Rio 

de Janeiro. Então é uma grande satisfação, uma grande honra poder está aqui, 

participando dessa pequena conversa com o Desembargador Thiago Ribas. E obrigado 

Desembargador Ronald, pela possibilidade de conduzir também esta entrevista. Nós 

 
186 Até o momento da conclusão deste trabalho, somente estavam concluídas as transcrições dos 

depoimentos de Thiago Ribas Filho, Cristina Tereza Gaulia, Joaquim Domingos de Almeida Neto e Flavio 

Citro Vieira de Mello. 
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preparamos um roteiro à moda do sistema de História Oral não só aqui do Museu, mas 

também do CPDOC (Centro de Documentação de História Contemporânea) da FGV, 

onde eu estou fazendo o Doutorado e já passei parte desse roteiro para o Desembargador 

Thiago, e gostaria então de tentar segui-lo aqui. Nossa pesquisa envolve descobrir se de 

fato houve no Rio de Janeiro uma visão diferenciada dos Juizados Especiais em relação 

ao projeto nacional, desde o projeto de Pequenas Causas que se iniciou em 1984 e por 

isso as perguntas são todas voltadas para o funcionamento, para como surgiram os 

Juizados de Pequenas Causas e os Juizados Especiais aqui no Rio de Janeiro e algumas 

perguntas são para contextualizar também a participação do Desembargador Thiago. O 

Desembargador Thiago já nos honrou aqui no Museu não é Desembargador Ronald, com 

duas entrevistas. Eu tive oportunidade de pesquisar esse riquíssimo material, e nessas 

entrevistas o Desembargador Thiago teve a oportunidade de falar sobre sua vida, sobre 

sua carreira principalmente. E não quero ser repetitivo, não vou envolver essas perguntas 

novamente, mas gostaríamos de perguntar questões relacionadas à atuação no Juizado 

Especial. Por isso que no roteiro, eu começo indagando como foi sua formação jurídica, 

se envolveu Direito Processual, se já se falava naquela época em questões de efetividade 

do processo ou de celeridade. Por favor, Desembargador Thiago. 

TRF: De início eu quero agradecer ao meu querido amigo José Guilherme Vasi Werner, 

esse convite. Achei que poderia colaborar um pouco com a minha experiência 

relativamente aos Juizados Cíveis e Criminais quando criados pela nossa lei em 1996, e 

pelo que direi aqui aos meus amigos. Muita coisa interessante aconteceu nesse período 

que deve ser e pode ser revelada, não é? Eu sou magistrado desde 1963, e o que... você 

perguntou sobre o, sobre o estudo da minha formação. 

 

JGVW: Isso. 

TRF: Sou magistrado desde 1963 e a minha formação na Faculdade Nacional de Direito 

de 50 a 54, foi voltada mais para o Direito Material, não para o Processual. Eu até diria 

que na minha turma da faculdade estudou um grande processualista nosso, José Carlos 

Barbosa Moreira, que evidentemente, estava na outra, na situação inversa à minha. Fomos 

muito amigos e realizamos alguma coisa depois que ele saiu da Procuradoria Geral do 

Estado, para ser magistrado pelo Quinto Constitucional. Eu quero dizer... vai perguntar 

mais alguma coisa ou eu vou direto? 

 

JGVW: Não, o senhor pode ficar à vontade, a ideia é deixar o senhor, as lembranças, 

fluírem mesmo... 

TRF: Tá. Eu quero dizer que pouco depois de ser eleito Presidente da... deixa eu começar 

tudo de novo. 

 

JGVW: Não tem problema. 

TRF: Não, não sou artista. 

 

JGVW: Não tem problema nenhum. 

TRF: Eu já falei, magistrado desde 1963 não é? 

 

JGVW: 63. 

TRF: Após empossado Juiz de Direito em 1963, havia um ambiente naquela época, de 

muita unidade, de muita união, o que nos fez a todos os 37 colegas que passaram no 

concurso, a ingressar na Associação dos Magistrados do Estado da Guanabara. 

Oportunidade em que tive grande interesse por conhecer um trabalho que vinha sendo 

executado no Rio Grande do Sul nos chamados Juizados de Pequenas Causas. Naquela 
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época, tive a ocasião de ser apresentado a um grande juiz de Mato Grosso do Sul, chamado 

Rêmulo Letteriello, de quem fiquei grande amigo, e ele tinha levado exatamente para esse 

estado de Mato grosso os pequenos juizados, os Juizados das Pequenas Causas. O que 

aconteceu? Convidei-o por diversas vezes para nas palestras que eram dadas às segundas-

feiras na parte da manhã aos nossos associados, para vir falar a respeito dos juizados e o 

que eles representavam. O interesse foi geral, de maneira que foi criado um clima que 

veio a ser mais valorado quando logo em seguida, foi feita a lei de 1995 criando os 

Juizados Especiais em âmbito nacional, a que se seguiu à lei de 1996, criando os juizados 

especiais no estado do Rio de Janeiro. Essa lei nossa foi uma das leis mais primorosas 

sobre a matéria, e ela já previa inicialmente a criação de 32 Juizados Cíveis e 32 Juizados 

Criminais. 

 

JGVW: Desembargador, se eu puder interrompê-lo, voltando um pouquinho, na fase 

ainda dos Juizados de Pequenas Causas... 

TRF: Sim. 

 

JGVW: Lembro que a lei de Juizado de Pequenas Causas é de 84... 

TRF: É. 

 

JGVW: 1984. Nessa época o senhor se lembra onde o senhor se encontrava, é, como juiz 

nos anos 80? 

TRF: Nos anos 80... 

 

JGVW: O senhor ainda não tinha sido presidente... 

TRF: Não, eu, eu... 

 

JGVW: Das associações... 

TRF: Não, eu fui presidente logo em seguida quando eu... 

 

JGVW: Presidente em 86 não é? 

TRF: É... 

 

JGVW: 86 e 87. 

TRF: Quando nós entramos, quando nós entramos o presidente da Associação era o 

Renato Maneschy, e ele é que me passou a... 

 

RV: O bastão... 

TRF: Eu não sei, o bastão para fazer essa presidência da Associação. 

 

JGVW: O senhor conta na sua entrevista que um dos seus primeiros trabalhos na 

Associação dos Magistrados, já na AMB, foi marcado pela luta contra a LOMAN. Contra 

ou pelo menos para não é, alguns aspectos da LOMAN não é, da questão das punições. 

O senhor se lembra dessas, dessa participação nessa época? 

TRF: É, simultaneamente com o ingresso na Associação dos Magistrados da Guanabara, 

nós entrávamos também para a Associação dos Magistrados Brasileiros, e desde cedo nós 

participamos e lutamos muito relativamente à determinados dispositivos que existiam da 

LOMAN, que não satisfaziam efetivamente à justiça, aos desembargadores e aos juízes 

em geral. 
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JGVW: E nessa, nessa época dos Juizados de Pequenas Causas nos anos 80, o senhor se 

lembra das suas primeiras impressões sobre esses juizados... 

TRF: Não, é... 

 

JGVW: É, os de Pequenas Causas. Porque alguns sustentam a história de que esses 

Juizados Especiais surgiram por uma iniciativa dos juízes do Rio Grande do Sul, do 

Guilherme Tanger Jardim e da própria Associação dos juízes do Rio Grande do Sul. O 

senhor se lembra quando que foi o seu primeiro contato ou quando ouviu falar pela 

primeira vez desses Juizados de Pequenas Causas? 

TRF: Eu só ouvi falar desses juizados depois que eu ingressei na magistratura. E eu fiquei 

bastante interessado evidentemente, por uma justiça nova, que agia com maior rapidez, 

gratuitamente e em benefício das classes economicamente menos favorecidas. A lei das 

Pequenas Causas é de 1984... 

 

JGVW: Isso. 

TRF: E foi logo em seguida é que veio a lei nacional dos Juizados Especiais de 1995. 

 

JGVW: O senhor acha que naquele estágio da justiça, do Judiciário, de como não é, as 

varas, as unidades da justiça comum funcionavam, o senhor acha que os Juizados de 

Pequenas Causas realmente poderiam prover maior acesso para as pessoas? 

TRF: Não, eu acho que... 

 

JGVW: Num processo diferenciado, num procedimento diferenciado... 

TRF: Não havia propriamente uma diferença muito grande entre a forma de agir dos 

Juizados de Pequenas Causas e dos Juizados Especiais. Estes evidentemente já eram mais 

aperfeiçoados diante da experiência que se tinha anteriormente. 

 

JGVW: Os Juizados Especiais Cíveis não é, eles foram criados pela lei de 95... 

TRF: É... 

 

JGVW: Mas antes... 

TRF: A lei previa 32 juizados... 

 

JGVW: Sim... 

TRF: Cíveis e 32 criminais... 

 

JGVW: Isso a nossa lei estadual, não é isso? 

TRF: É. 

 

JGVW: A nossa lei estadual. 

TRF: A nossa lei estadual. 

 

JGVW: Agora a lei dos Juizados, lei nacional, é de 95. 

TRF: É. 

 

JGVW: E a lei dos Juizados de Pequenas Causas é de 84. Nesse meio tempo, é, o senhor 

se lembra de discussões na própria constituinte sobre a necessidade de se preservar os 

juizados ou de se modificá-los para constituir alguma coisa nova, alguma justiça nova, o 

senhor se lembra dessas discussões... 

TRF: Eu... 
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JGVW: Principalmente na constituinte? 

TRF: É, eu confesso que ao ingressar na magistratura eu não tinha conhecimento da 

questão dos Juizados das Pequenas Causas, e só vim a saber de sua existência quando do 

exercício da magistratura... 

 

JGVW: Claro. 

TRF: Exatamente porque na Associação nós estávamos interessados em que isso fosse 

instalado e funcionasse verdadeiramente. Na constituinte, onde todos os juízes resolveram 

se unir em torno do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, 

Desembargador Odir Porto, de São Paulo, nós lutamos muito por uma justiça mais rápida 

e apoiamos bastante essa situação relativa aos Juizados Especiais. A luta que se travou na 

elaboração da constituinte foi muito grande, então as associações unidas à AMB, elas 

sempre mandavam representantes que na época da votação do capítulo Judiciário ficavam 

encarregados de esclarecer aos constituintes como funcionava o Judiciário, quais eram os 

problemas que existiam, as dificuldades. Houve casos muito interessantes porque a maior 

parte dos constituintes desconhecia, não eram formados em Direito, e desconheciam o 

que era o Judiciário. Uma das grandes conquistas que nós tivemos naquela época, foi da 

justiça estadual passar a ter uma independência que ainda não existe na justiça federal 

hoje. Naquela época quando nós éramos aprovados no concurso, o Presidente do Tribunal 

enviava para o Governador a lista para que ele promovesse, para que nomeasse os juízes. 

E até as próprias transferências de vara para vara, a escolha para varas da Fazenda Pública 

por exemplo, era feita, eram feitas pelo governador. De maneira que nós conseguimos 

naquela peleja lá com os constituintes, com a ajuda também até muita do nosso relator 

que era o Bernardo Cabral, nós conseguimos fazer com que ficasse determinado que o 

próprio Presidente do Tribunal após o concurso, faria as nomeações, e que as promoções 

e remoções seriam feitas no âmbito do Judiciário. 

 

JGVW: Isso foi uma grande vitória, não é? Para a magistratura na época... 

TRF: Foi uma grande vitória no sentido da independência. Ainda hoje qualquer juiz do 

Acre ou do Sul quando vai ser promovido, ele é promovido pelo Presidente da 

República... 

 

JGVW: Exatamente, o juiz federal. 

TRF: De maneira que isso é uma coisa que não é muito boa, que inclusive existem às 

vezes influência de políticos no sentido de favorecer a um ou a outro. 

 

JGVW: O senhor pessoalmente chegou a ir a algumas dessas, algum desses grupos, o 

senhor chegou a participar de algum desses grupos? 

TRF: Eu participei permanentemente... 

 

JGVW: Permanentemente... 

TRF: Porque eu era Presidente, eu era Presidente da Associação, então eu fiquei à direita 

do Odir Porto... 

 

JGVW: Sempre ótimo... 

TRF: Trabalhando muito e tinha surpresas às vezes, por exemplo, o Senador José Richa 

quando foi procurado, aí eu pedi a ele que nós tivéssemos uma entrevista sobre o 

Judiciário, me surpreendeu dizendo que não suportava o Judiciário. Eu levei um susto e 



402 
 

disse: “não entendi. Porque eu posso não gostar de alguma coisa da atuação do 

Legislativo, mas não posso dizer que... 

 

TRF: não gosto do Legislativo, os 3 poderes têm que funcionar”. “Não, porque o Paulo 

Pimentel que me sucedeu no governo lá do Paraná, eu contra ele ingressei com duas ações 

privadas que foram arquivadas”. Eu até disse a ele: “bom, não posso saber o que 

aconteceu sem conhecer os processos, mas as ações privadas ao contrário das públicas 

exigem que os advogados... 

 

JGVW: Deem andamento. 

TRF: deem andamento não podendo ficar paralisadas durante mais de 30 dias. Pode ser 

que essas ações tenham sido arquivadas pela incompetência dos seus advogados, mas 

mesmo assim ele não quis... 

 

JGVW: Conceder audiência... 

TRF: Nos dar audiência não”. 

 

JGVW: Que coisa, que coisa. 

TRF: Aí, eu não sei se isso deve entrar porque isso aí é uma brincadeira. 

 

JGVW: É. Mas lá... 

TRF: Mas nós lutamos muito lá não é... 

 

TRF: E eu fui testemunha também de determinadas situações interessantes, que não 

interessa dizer aqui porque, por exemplo, o, aquele advogado que era jornalista lá de São 

Paulo, veio falar com Odir Porto, que tinha sido convidado pelo Sarney para ser Ministro 

do Supremo, e que ele tinha a banca muito boa. Então, outra ele não queria e ofereceu ao 

Odir. O Odir Porto disse: “eu preciso de 48 horas para pensar”. 

 

JGVW: Que é isso... 

TRF: 48 horas depois, na minha frente, ele disse: “eu não vou, não posso aceitar. A minha 

mulher sofre de uma doença gravíssima”... 

 

JGVW: Olha... 

TRF: “E eu que devo ir assisti-la. Até a minha filha alugou um apartamento ao lado do 

meu”... 

 

JGVW: Para ajudar... 

TRF: “De maneira que eu não poderia ficar”... 

 

JGVW: Indo à Brasília... 

TRF: “Em Brasília e tudo”. E aí ele disse: “então eu vou nomear”, que era auxiliar dele, 

“ o Celso”... 

 

JGVW: Celso de Mello. 

TRF: O Celso de Mello. Era Promotor em São Paulo naquela época. 

 

JGVW: Olha. 

TRF: Essas histórias às vezes eu conheço, mas não interessa aqui não é. 
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JGVW: Não, é verdade, mas é um bom registro. Agora, nessas discussões lá com os 

constituintes, o senhor se lembra de alguma coisa específica quanto aos Juizados? Porque 

nas minhas pesquisas eu estava verificando que na época da constituinte, naquela 

subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, que foi a primeira comissão 

que passou a trabalhar lá na constituinte, o relator era o Plínio de Arruda Sampaio... 

TRF: É, de São Paulo. 

 

JGVW: E ele preparou um anteprojeto, e na discussão dessa subcomissão havia muita, 

muitas manifestações no sentido de se criar uma justiça popular, com inspiração nos 

Juizados de Pequenas Causas. O senhor se lembra de algum desses, desses aspectos, 

alguma questão dessas discussões? 

TRF: Não, não, não me lembro. Mas tenha certeza que o Plínio de Arruda Sampaio 

gostaria que criasse a justiça popular, ele era um esquerdista... 

 

JGVW: Sim. 

TRF: De primeiríssima... 

 

JGVW: Um dos fundadores do PT não é isso? 

TRF: Hein? 

 

JGVW: Ele foi um dos fundadores do PT. 

TRF: Era do PT: 

 

JGVW: Foi um dos fundadores lá. Bom, mas está ótimo Desembargador... 

TRF: Está ótimo nada, eu quero ver como é que vai sair... 

 

JGVW: O que eu queria, queria concentrar então... 

TRF: Quero ver como é que vai sair. 

 

JGVW: Não, vai sair muito bem como tudo o que o senhor fala. Eu queria concentrar 

então nos Juizados Especiais, agora sim nos Juizados Especiais da lei 9.099 a partir de 

95, a nossa lei aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua participação na 

nossa lei estadual que criou esses 32 juizados cíveis e criminais. Então, para começar, se 

o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque o senhor era o Presidente da 

Comissão de Legislação não é isso, na época? 

TRF: É. Eu fui Presidente da Comissão de Legislação e depois eu fui o primeiro 

Presidente da Comissão dos Juizados Especiais. 

 

JGVW: Isso. 

TRF: Então, o importante primeiramente na questão da criação dos Juizados Especiais, 

foi cortar essa expressão não é, de Pequenas Causas, porque era meio ofensiva à dignidade 

da população porque eram questões que eram consideradas menores, quando para a 

justiça, para o jurisdicionado a sua questão é sempre a principal... 

 

JGVW: É. 

TRF: Não é? De maneira que esse ponto eu acho que foi muito importante. O que 

aconteceu aqui especialmente após eu tomar posse em 1997, o que aconteceu na criação, 

no funcionamento dos Juizados Especiais, é que as primeiras vagas que foram oferecidas 

para serem preenchidas tiveram muito poucos candidatos. Como eu conhecia a maior 

parte dos juízes da associação, esse negócio todo, fui conversar com eles a respeito disso, 
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porque que não se candidatavam às vagas. Então eles me disseram sinceramente que o 

que acontecia é que tinham sido criados também, sido criadas também as Turmas 

Recursais que eram as que fariam a revisão de suas sentenças nas apelações. E então, com 

isso, os juízes dos juizados não seriam conhecidos dos desembargadores que eram os que 

faziam as escolhas para a promoção para desembargador. De maneira que foi um ponto 

interessante. E em razão disso, e por saber também que alguns desembargadores achavam 

que os juizados seriam uma justiça de segunda classe, nós resolvemos em 1997, nós 

resolvemos criar um boletim bimestral. Era um boletim bimestral que falava só em 

matéria de juizados que veio a se chamar por inspiração do Juiz Luis Felipe Salomão que 

trabalhava comigo, veio a se chamar Juizados de Pequenas Causas: Um Novo Tempo na 

Justiça. Então nesses boletins, nós falávamos da atuação dos juizados, apresentávamos 

algumas decisões dos juízes e também mostravam da agilidade que estava havendo nos 

julgamentos nessa área. De maneira que isso ajudou muito a que houvesse uma 

compreensão recíproca de juízes e desembargadores, a respeito da forma de melhor agir 

para o funcionamento desses juizados. Esse é um ponto interessante. Um outro ponto 

interessante também que eu gostaria de salientar, foi o relativo à questão da implantação 

dos Juizados Especiais nas comarcas do interior. Naquela época, o Tribunal sofria muito, 

primeiro com as pequenas verbas que lhe eram atribuídas e das quais nós fazíamos o 

recebimento em duodécimos... 

 

JGVW: Isso. 

TRF: Até o dia 20 de cada mês. Então, naquela ocasião, o que aconteceu foi que nós 

víamos a dificuldade que existia. Com o Governador... 

 

JGVW: Em 90 e... 

TRF: O nosso Governador... 

 

JGVW: 96, 97... 

TRF: É... 

 

RV: Brizola? 

JGVW: Foi o Brizola? 

TRF: Hein? 

 

RV: Brizola? 

TRF: Não, não, foi depois... 

 

JGVW: Garotinho? 

TRF: Não, foi antes do Garotinho. 

 

JGVW: O Moreira Franco? 

TRF: Não. 

 

JGVW: Marcelo Alencar? 

TRF: Marcelo Alencar. 

 

RV: Marcelo. 

TRF: Com o Governador Marcelo Alencar, nós fizemos um acerto para a gente resolver 

esses problemas e demos a partida para a feitura de um fundo de reserva neste Tribunal. 

Os primeiros trabalhos que foram feitos foram na gestão do Malcher que me antecedeu, 
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e comigo eles tiveram um grande andamento que se concretizou logo ao início da 

administração Humberto Mannes com o Governador Garotinho, quando o Fundo de 

Reserva foi criado. O problema que existia era exatamente o da falta de verbas para nós 

fazermos as instalações desses juizados. Então, eu quero lembrar aqui uma figura que foi 

extraordinária no apoio para a solução deste caso, que é a do meu Corregedor, Ellis 

Figueira. O Ellis Figueira era oriundo do estado do Rio de Janeiro e me disse que 

simultaneamente com a nossa eleição, os prefeitos haviam sido eleitos nessas comarcas 

no interior e que ele conhecia a maior parte deles. Então uma coisa que ele disse, foi que 

se eu quisesse nós poderíamos juntos ir ao encontro desses prefeitos para pleitear, e nos 

cedessem imóveis, prédios para fazer essas instalações... 

 

JGVW: Instalações. 

TRF: O que procuramos fazer com habilidade, conversando com eles e sendo muito bem 

recebidos dado aquele conhecimento anterior, e animando-os também dizendo que na 

época da inauguração dos juizados nós faríamos uma referência especial ao espírito 

público dos prefeitos que estavam lutando também pela instalação... 

 

JGVW: Pela instalação. 

TRF: De uma justiça mais rápida, gratuita em benefício dos menos favorecidos. 

 

JGVW: Muito bom. 

TRF: Foi um negócio muito interessante que aconteceu. 

 

JGVW: Agora, o senhor se lembra que na época dos outros juizados, dos Juizados de 

Pequenas Causas, não chegaram a ser instalados muitos aqui no Rio de Janeiro não é...? 

TRF: Eu não era... 

 

JGVW: Só depois da constituição não é? 

TRF: Eu não era juiz, não acompanhei, eu não tinha conhecimento do funcionamento de 

Pequenas Causas... 

 

JGVW: Sei. 

TRF: Dos Juizados de Pequenas Causas. 

 

JGVW: Agora, será que o senhor poderia dizer a sua visão, como é que o senhor esperava 

que funcionassem esses Juizados Especiais, de uma forma parecida com a das varas 

comuns, de uma forma diferente, como é que o senhor esperava não é, na instalação 

desses juizados que o senhor ajudou a criar, que eles funcionassem? 

TRF: É, nós esperávamos e foi conseguido que na época inicial do primeiro contato entre 

os acionantes e os acionados, que houvesse a possibilidade de fazermos acordos... 

 

JGVW: Conciliação. 

TRF: E isso, devagarzinho foi sendo conseguido, inclusive daquelas entidades que eram 

mais acionadas não é. Então essas assim, nós tínhamos contatos com seus dirigentes e 

procurávamos fazer com que esses acordos se realizassem. Com o aumento das ações, 

determinado tipo de ações, nós fazíamos até, nós tínhamos até uma equipe que fazia uma 

prévia antes da ação se instalar, e muitas vezes ali as coisas eram conhecidas. Um ponto 

muito interessante que aconteceu na nossa administração, foi que nós demos início a 

encontros semestrais em hotéis, em fins de semana, para que se debatessem assuntos 

relativos a cada seguimento. Exatamente foi o seguimento dos Juizados Especiais que nós 
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demos essa preferência. Nós convidávamos os juízes dos Juizados para que com suas 

esposas e esposos e filhos pequenos, participassem desses encontros e encontrava 

evidentemente um patrocínio, e então nós debatíamos os assuntos que eram mais objeto 

de divergência. Trocávamos ideias num encontro que começava na sexta-feira à noite e 

terminava domingo à tarde... 

 

JGVW: Isso. 

TRF: Então, eram encontros muito bons que depois até se estenderam no âmbito do 

cível... 

 

JGVW: Ao Juizados. 

TRF: Do criminal, das varas da fazenda pública. Então foi uma coisa muito interessante 

e que eu acho que foi inspiradora da criação do FONAJE. O FONAJE em termos 

nacionais, também passou a agir fazendo reuniões semestrais de todos os juízes de cada 

seguimento naquele, naquele... 

 

JGVW: Então as nossas reuniões foram, foram... 

TRF: Foram, foram um exemplo... 

 

JGVW: Foram pioneiras em relação ao FONAJE... 

TRF: Foram pioneiras, foram pioneiras. E ainda agora no ano passado, na 41ª reunião do 

FONAJE, houve a comemoração dos 20 anos de seu funcionamento. 

 

JGVW: FONAJE também era uma coisa muito interessante, porque se trocavam ideias 

entre os juízes dos juizados daqui e de outros lugares. 

TRF: Claro, evidentemente que a gente aproveitava as experiências que deram certo em 

cada um e afastávamos as coisas ruins que estavam acontecendo. 

 

JGVW: O senhor particularmente via alguma coisa que os nossos juizados deveriam ter 

diferente de outros estados? Porque o senhor é uma pessoa muito querida pela sua 

participação nas associações no Brasil inteiro. Eu particularmente tive a oportunidade de 

presenciar isso. E então, o senhor tinha muitos contatos e conhecimentos com juízes e 

magistrados em geral, de outros estados. O senhor tinha alguma coisa que o senhor achava 

que os nossos juizados deveriam se destacar em relação aos juizados de outros lugares? 

TRF: É, o contato com esses juízes dos outros estados e também desembargadores, foi 

muito interessante e evidentemente que determinados estados tinham uma movimentação, 

mais vida, mais movimento do que outros. Então, evidentemente que o Rio de Janeiro se 

destacou entre eles, como também se destacava São Paulo, Minas Gerais e alguns lugares 

onde também havia começado esse funcionamento dos Juizados de Pequenas Causas e 

dos Juizados Especiais. Aqueles do sul também eram, tinham muita eficiência, e aqueles 

também de Mato Grosso... 

 

JGVW: Mato Grosso. 

TRF: O Rêmulo Letteriello que ficou durante muito tempo ainda ajudando nesse serviço. 

 

JGVW: Ele foi Presidente da comissão de lá também não é? 

TRF: Foi Presidente da comissão de lá e depois ele foi Presidente do Tribunal... 

 

JGVW: É, eu cheguei a conhecer. 
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TRF: Na mesma época em que eu fui Presidente aqui. Havia um colégio de presidentes 

dos tribunais que também se reunia semestralmente e cada vez em um estado, para trocar 

ideias a respeito de determinados assuntos que, onde estava havendo dificuldades e onde 

tínhamos obtido sucesso, para essa troca de experiências valer e ser aplicada onde fosse 

do interesse de cada estado. 

 

JGVW: O senhor mencionou uma das características que o senhor achava que o juizado 

tinha que ter, que era a conciliação, não é, a possibilidade de se fazer acordo entre as 

partes. O senhor destacaria outras características que na sua visão fossem importantes 

para o juizado? 

TRF: O que aconteceu também foi que nós passamos quando do aumento bastante grande, 

nós passamos a fazer mutirões... 

 

JGVW: Mutirões. 

TRF: Então as audiências eram sempre marcadas na hora da distribuição, mas então nós 

fazíamos uma seleção de juízes e uma seleção de processos que tinham a mesma parte, 

era ré não é, para procurar uma solução. E isso funcionou também magnificamente. 

Fazíamos reuniões em que se julgavam 100, 150 processos... 

 

JGVW: Muitos processos. 

TRF: O que foi também de muito bom resultado. 

 

JGVW: E se o senhor me permite, queria falar um pouquinho da sua participação agora 

como Presidente da Comissão, da Comissão dos Juizados não é, o senhor esteve na 

Comissão durante 10 anos, mais até... 

TRF: 9 ou 10... 

 

JGVW: É, 10, foram quase 10 anos como Presidente da Comissão dos Juizados. Nessa 

presidência da Comissão dos Juizados o senhor tinha alguma visão de implantar um 

determinado tipo de juizado, o senhor tinha alguma estratégia específica para consolidar 

os juizados? 

TRF: A nossa preocupação sempre era em melhorar cada vez mais não é, e então era 

encontrar soluções. E essas soluções às vezes eram projetadas e resultado de sugestões 

dos próprios juízes que estavam vivendo no dia a dia, não era de quem estava na cabeça. 

Nós recebíamos as sugestões e evidentemente trocávamos ideias e víamos onde havia 

esse interesse. Isso era uma coisa muito boa. E logo depois que eu fiquei em quase 10 

anos na presidência da Comissão, nós tivemos sucessores de altíssima qualidade... 

 

JGVW: É, sem dúvida. 

TRF: Como as juízas Ana Maria Pereira de Oliveira, Cristina Gaulia, tivemos Flávio 

Citro, Joaquim Domingos... 

 

JGVW: Joaquim Domingos que agora é o atual presidente... 

TRF: E até muitos outros que também  eu não diria seus nomes porque senão, omitiria o 

de outros... 

 

JGVW: Claro, claro. 

TRF: De maneira que paro só por aí. 
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JGVW: Mas e na sua opinião qual era o principal papel dessa Comissão, da Comissão 

dos Juizados? 

TRF: O principal papel era exatamente, era o da unificação de ações, e fazer as coisas 

onde funcionavam bem serem adotadas pelos outros. E onde havia dificuldades, além de 

sugerir soluções procurava outras novas para os que ainda não existiam. 

 

JGVW: Na sua presidência lá na Comissão dos Juizados, a impressão pelo menos que eu 

tenho, é que muitas ações referentes aos juizados eram tomadas na Comissão sem muitas 

interferências da administração do Tribunal... 

TRF: Sim... 

 

JGVW: O senhor concorda com isso? 

TRF: Concordo, concordo. 

 

JGVW: Tinha uma liberdade muito grande... 

TRF: Tinha... 

 

JGVW: Com relação aos assuntos dos... 

TRF: Havia uma... 

 

JGVW: Juizados, mas... 

TRF: Havia uma, havia uma liberdade relativa de ações... 

 

JGVW: Relativa, claro. 

TRF: De ações não é, e que normalmente nos era comunicadas para verificarmos se 

deveríamos adotar de uma maneira geral. Era uma coisa muito boa. O ambiente que 

sempre existiu entre nós era o mais importante, e todos tinham o mesmo propósito de 

melhorar cada vez mais e de dar uma prestação jurisdicional que fosse boa e rápida. 

 

JGVW: O senhor diria que essa liberdade era importante e é importante para os Juizados 

Especiais em relação à administração? 

TRF: Eu acho que sim. Eu acho que deve haver essa, o que não se deve fazer é fazer as 

coisas às escondidas... 

 

JGVW: Claro. 

TRF: A gente deve ter ciência das novidades e procurar apresentá-las também aos demais 

para que chegassem à mesma conclusão ou não. 

 

JGVW: Por exemplo, as movimentações dos juízes dos Juizados sempre passavam pela 

Comissão dos Juizados, não é isso? 

TRF: É, relativamente. Em geral, havia um juiz auxiliar da presidência que era 

encarregado de dois em dois meses, de fazer as designações. E normalmente nós éramos 

da Comissão, convidados a opinar a respeito. 

 

JGVW: E em geral o senhor pode dizer se a administração respeitava essas sugestões de 

movimentações ou essas considerações da Comissão? 

TRF: Nunca soube que houvesse qualquer rejeição. 
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JGVW: Que bom, bom. Por exemplo, outro exemplo seriam as próprias Turmas 

Recursais. As designações para as Turmas Recursais era a COJES que fazia ou era a 

administração do Tribunal? 

TRF: Não, era a administração. Mas muitas vezes a própria administração nos consultava 

a respeito disso, e a gente acompanhava evidentemente, e via que quando as coisas não 

andavam muito bem relativamente a algum membro... 

 

JGVW: Membro. 

TRF: Da Turma Recursal e tudo, com jeitinho a gente fazia a substituição e movimentava. 

 

JGVW: E nessas sugestões que a COJES fazia para movimentação, para colocar um juiz 

num juizado ou colocar por exemplo, um juiz nas Turmas Recursais. Existia algum 

critério que a Comissão seguia...? 

TRF: Não, o critério era o da demonstração da qualidade do serviço que tinham e da 

expectativa que nós já tínhamos e relação a eles, porque as Turmas Recursais só 

interessavam aos juízes em razão da importância de estarem exercendo um cargo de 

segundo grau, porque eles não recebiam nenhuma gratificação por esse trabalho. 

 

JGVW: Mas existia algum tipo de juiz, algum juiz orientado de alguma maneira que a 

Comissão prestigiava na hora de indicar para um juizado especial ou para a turma 

recursal, algum tipo de vocação, alguma coisa assim que era considerada? 

TRF: Não, com o passar do tempo, o que aconteceu foi que quando os juízes deixavam o 

seu juizado não é, às vezes eram chamados para integrar as turmas recursais não é, era 

uma coisa natural, que já tinham uma experiência sobre a matéria... 

 

JGVW: Claro. 

TRF: E era valiosa não é. 

 

JGVW: Mas a comissão chegava a comparar a vocação de um juiz para o juizado com 

um juiz de vara cível que não poderia ficar naquele sistema diferenciado, alguma coisa 

assim? 

TRF: É, essa é uma situação, os juízes novos normalmente eles se apaixonam pelos 

juizados não é... 

 

JGVW: Verdade. 

TRF: É, porque gostam de decidir, e quanto mais decidirem não é, mais se, mais veem a 

sua vocação atendida não é. De maneira que aqueles juízes novos é que normalmente 

dirigiam os Juizados Especiais. Agora havia juízes que se apaixonavam e que gostavam... 

 

JGVW: É verdade. 

TRF: De ali permanecer e até pediam para permanecer. 

 

JGVW: Permanecer sempre. Na época o senhor também estava presidindo a Comissão 

dos Juizados, o Tribunal resolveu instituir a COMAQ... 

TRF: A COMAQ. 

 

JGVW: A Comissão de, que era a antiga NAQ não é? 

TRF: É. 

 

JGVW:  Núcleo de Apoio à Qualidade dos Serviços Judiciários. 
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TRF: É. 

 

JGVW: Isso significou alguma coisa para a autonomia da Comissão dos Juizados, o 

senhor lembra? 

TRF: Não, nunca houve problemas de choques. E quem ficou muito tempo na frente da 

COMAQ, foi um juiz muito valoroso que é o Paulo Gomes da Silva... 

 

JGVW: Isso, Paulo Gomes. 

TRF: Desembargador Paulo Gomes da Silva. De maneira que ele também sempre 

trabalhou muito em contato com a turma da... 

 

JGVW: Da Comissão. 

TRF: Da COMAQ... 

 

JGVW: Da Comissão dos Juizados... 

TRF: Da COMAQ não... 

 

JGVW: Da COJES não é? 

TRF: Da Comissão dos Juizados, da COJES. 

 

JGVW: Uma das coisas que o senhor fez na Comissão dos Juizados foi também dar 

incentivo às estatísticas não é, a apreciação das estatísticas dos juízes. Isso tinha alguma 

finalidade específica do...? 

TRF: Não, não. Normalmente o Tribunal já faz as suas estatísticas de todos os juízos não 

é. Agora, nós fizemos mais particularmente e contamos com o auxílio de funcionários 

também de alta qualidade. Um deles, o Fernando Ligiero. E nós fazíamos exatamente 

para ver as produções, fazer as comparações, porque que alguns juizados trabalhavam 

mais recebendo o mesmo número de processos que outros. Então, isso a gente fazia. E 

nos nossos encontros semestrais essas estatísticas eram sempre revistas. Uma pessoa que 

trabalhou muito nesse sentido, primeiro como Desembargador, depois até como 

Presidente do Tribunal, foi o Desembargador Sérgio Cavalieri... 

 

JGVW: Sérgio Cavalieri, isso. 

TRF: Ele era um apaixonado por isso daqui. 

 

JGVW: E o senhor particularmente, o senhor via nisso algo essencial para os Juizados 

Especiais? 

TRF: Não, achei que era um caso interessante em que até o conhecimento desses dados 

incentivava aqueles que estavam produzindo menos, a procurar agir mais e conseguir 

alcançar aqueles que estavam nas primeiras colocações. 

 

JGVW: Mas, então, o senhor acha que era importante para os Juizados assegurar uma 

certa eficiência ou eficácia não é? 

TRF: Exatamente, isso é essencial, em todos os setores é preciso que haja isso. 

 

JGVW: Eu não sei se o senhor hoje acompanha os Juizados Especiais, acompanha como 

é que eles estão funcionando. Mas o senhor poderia dizer se na sua opinião eles estão 

mais diferenciados em relação às varas da justiça comum do que já estiveram ou não? 

Não sei se eu me fiz compreender. 

TRF: Infelizmente, para mim, eu... 
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JGVW: Claro, é a sua opinião. 

TRF: Eu passei a não acompanhar mais diretamente depois da minha aposentadoria em 

2001. E não advogo, de maneira que apareço muito pouco aqui no fórum, apareço mais 

nos nossos encontros de juízes, inclusive em um almoço mensal dos aposentados a que 

comparecem 30, 40 desembargadores, de maneira que eu não tenho acompanhado. Mas 

a distância, eu estou sempre sendo ouvido e também indagando como é que andam as 

coisas. Pessoas que sempre foram muito ligadas aos Juizados às vezes aparecem aqui 

matando saudades como a Ministra Nancy Andrighi. No início ela trabalhou muito 

conosco aqui no Rio de Janeiro, que ela gostava de ver o trabalho que a gente executava. 

E ela tinha, era tão fanática pelos Juizados e queria naquela época até que se fizessem 

juizados de vara de família... 

 

JGVW: De família, é verdade. 

TRF: E resolveria os casos mais rapidamente. 

 

JGVW: Há até projetos nesse sentido não é. 

TRF: É. 

 

JGVW: Projeto de lei nesse sentido. 

TRF: Mas isso não foi conseguido. Eu não tenho acompanhado assim mais diretamente, 

embora esteja sempre ligado... 

 

JGVW: Ligado com os juízes. 

TRF: Aos nossos juízes daquela época. 

 

JGVW: E o senhor queria destacar alguma coisa com relação à sua atuação nos Juizados 

ou na Comissão dos Juizados? 

TRF: Eu quero dizer que nos Juizados como em todos os outros seguimentos que eu 

sempre trabalhei, eu sempre procurei fazer o melhor. E procurei sempre fazer me cercar 

de pessoas boas, eficientes, capazes. E foi isso que deu um resultado que aparentemente 

é atribuído a mim, quando o todo é que representa tudo aquilo que foi conseguido. Nós 

queremos sempre que os Juizados progridam, que hajam resultados cada vez melhores e 

isso é realmente necessário. E uma coisa que a gente acompanha e que vê sempre e 

quando a gente fala para os  novos administradores, presidentes, vice-presidentes e 

corregedores, é que devem cuidar especialmente com carinho desse setor que cresceu 

demais, quando o número de processos é bastante maior do que os da justiça comum... 

 

JGVW: Justiça comum, é verdade. 

TRF: De maneira que é uma necessidade que não abandonemos e deixemos de lado o 

setor dos Juizados Especiais. 

 

JGVW: É, esse, eu até ia, já estava me encaminhando para o encerramento que não quero 

cansar mais o senhor com as perguntas, mas... 

TRF: Cansado eu não fico, mas não sou bom... 

 

JGVW: Como não? 

TRF: Depoente. 
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JGVW: Claro que sim. Mas aí o senhor falou uma coisa que me leva a perguntar, fazer 

uma pergunta importante até para o interesse da pesquisa e acho que até para os registros 

aqui do Museu. Essa atenção que a administração do Tribunal precisa ter com os Juizados 

Especiais, o senhor acha que é possível se não houver uma separação ou pelo menos uma 

liberdade maior da administração dos Juizados em relação à administração do Tribunal 

como um todo? 

TRF: Eu nunca soube de choques entre... 

 

JGVW: Nem em outros estados? 

TRF: O comportamento da COJES e o comportamento do Tribunal, dos juízes auxiliares 

do Tribunal. E nos outros estados nunca tive também notícias de grandes problemas 

existentes, porque uma coisa boa que foi criada, tem que ser apoiada evidentemente, não 

pode ser desprezada. E de norte a sul do país a gente viu resultados extraordinários. Muito, 

muito, isso pode ser muito visto através de prêmios que foram dados aos Juizados 

Especiais no estudo dos componentes da Comissão do, da comissão não, do... 

 

JGVW: Do Projeto... 

TRF: Do Projeto Innovare... 

 

JGVW: Innovare, o senhor fez parte não é? 

TRF: Eu durante 5 anos eu fiz parte dos jurados desse... 

 

JGVW: Isso. 

TRF: Innovare. De maneira que ali eu também cuidava já com muito carinho dos 

trabalhos que eram feitos dos Juizados, onde se destacou muito o trabalho de uma juíza 

do Amapá, Sueli Pini, que começou a trabalhar indo de barquinho... 

 

JGVW: De barco não é, verdade. 

TRF: Para as outras, de uma comarca para outra e tal para procurar esses resultados. 

 

JGVW: Hoje ela é Desembargadora não é, Sueli. 

TRF: Ela é Desembargadora. 

 

JGVW: Eu a conheci pessoalmente também. 

TRF: Era uma, era também uma campeã de adoções, adotou 5 crianças. 

 

JGVW: É verdade, é verdade. Eu não vou fazer perguntas sobre a Comissão de Adoção 

porque não é o objetivo especificamente, mas eu sei também que o senhor já falou sobre 

isso nas outras entrevistas, que aliás, foi um grande trabalho que o senhor fez na Comissão 

Estadual Judiciária de Adoção. 

TRF: De generosidade sua. 

 

JGVW: Que é isso. Mas, mais é isso Desembargador, essa, acho que as perguntas 

principais que eu queria fazer eram essas, nossa preocupação com a questão da autonomia 

dos Juizados também, porque a partir de um certo momento, principalmente a partir da 

intensificação daqueles mecanismos de uniformização da jurisprudência não é, e hoje está 

no código, novo Código de Processo Civil, com IRDR não é, com as súmulas vinculantes, 

com a possibilidade dos tribunais reverem as decisões dos Juizados Especiais em 

reclamações não é. Cada vez mais  
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as decisões de Direito dos Juizados Especiais estão ficando parecidas com as decisões da 

justiça comum. Como é que o senhor vê essa situação, se é que o senhor concorda com 

isso não é. 

TRF: Não, não tenho conhecimento disso, mas é possível que alguns juízes queiram 

seguir mais a orientação dos Juizados, dos juízos comuns, numa expectativa até futura de 

acesso a um grau superior não é... 

 

JVW: O senhor acha que pode ter esse interesse? 

TRF: A um grau E isso agradar aos que estão fazendo essas escolhas para as promoções 

não é. Isso a gente tem que se cuidar muito para ter uma independência de não ser o que 

se diz, “Maria vai com as outras”. 

 

JGVW: Entendi. Mas aí não é só em relação aos Juizados, o juiz em qualquer lugar não 

vai... 

TRF: De uma maneira geral não é. 

 

JGVW: Pode ter esse interesse, é verdade. E para a autonomia dos Juizados o senhor acha 

que isso é prejudicial ou não? 

TRF: Não, eu acho que os Juizados têm que manter a sua autonomia, têm que manter a 

sua autonomia e agirem sempre no sentido de dar o mais ágil, uma mais ágil atuação para 

obter os resultados que são, que existem em todos os setores da justiça. Eu não sei como 

é que vai ser essa formatação aí. 

 

JGVW: Eu acho que está ótimo, eu acho que vai... 

TRF: Eu acho que vai atrapalhar muito. 

 

JGVW: Não, para mim foi muito valioso, vai ser muito rico para a pesquisa... 

TRF: Se você quiser... 

 

JGVW: Agradeço mais uma vez... 

TRF: Eu estudo mais e a gente vem fazer outra. 

 

JGVW: Não. Têm muitas perguntas que eu não fiz, mas aí... 

TRF: É, eu não sou muito falador não, eu sempre fui mais de escrever do que de falar, 

todo mundo que me conhece sabe disso. Depois vai ajeitar? 

 

RV: Nós ouvimos sobre fatos históricos importantes e fatos históricos é História e a 

Comissão da Memória do Tribunal de Justiça agradece muito essa colaboração do 

Desembargador, do ilustre Juiz Vasi Werner, no sentido de enriquecer o nosso acervo 

aqui de informações sobre o Poder Judiciário. Então, se é importante para ele nesse 

trabalho de pesquisa e nesse trabalho de investigação de dados para a sua tese, também 

será muito importante para os arquivos do Tribunal de Justiça manter todas essas 

informações que o Desembargador Thiago ricamente nos trouxe aqui nesse dia. 

TRF: Eu peço desculpas... 

 

RV: Estamos agradecidos ao Desembargador e ao Werner também por essa bonita sessão. 

TRF: É, eu peço desculpas por não haver treinado para fazer esse depoimento e quero 

elogiar aqui o Vasi Werner, que merece efetivamente isso, e especialmente por ele ter me 

colocado a notícia de que pensando inicialmente em fazer esse estudo para os Juizados só 

para sua tese de Doutorado não é, na Fundação Getúlio Vargas, que quando ele teve um 
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contato com a turma do Museu, ele chegou à conclusão que esse material deveria ser 

entregue e permanecer aqui. 

 

RV: Depois que... 

JGVW: Pela riqueza das informações. 

RV: Depois que servir aos estudos e à pesquisa dele fica conosco... 

TRF: Exatamente. 

 

JGVW: É isso aí, muito obrigado. 

RV: Mas o Desembargador é sempre eficaz não é. 

TRF: Que eficaz! 

JGVW: Vai direto ao ponto... 

RV: Ele não perde a forma. 

 

TRF: Deixa de conversa. 

JGVW:: Lembra de tudo. 

RV: Ele não perde a forma. 

TRF: Não, eu ando com a memória piorando, viu que eu esqueci o Marcelo Alencar. 

 

JGVW: Marcelo Alencar. 

RV: É. 

TRF: O Marcelo Alencar foi um grande Governador aqui no Rio. Porque ele foi 

Procurador, de maneira que... 

 

JGVW: Eu o conhecia. 

RV: Eu fiz... 

TRF: Ele conhecia... 

 

RV:  Eu fiz uma entrevista para os arquivos do Museu da Justiça aqui também com ele. 

TRF: Ele conhecia... 

 

JGVW: Ah, é? 

TRF: Ele conhecia o Estado. E então... 

 

JGVW: É, conhecia como funcionário. 

TRF: Isso foi muito bom. Então quando eu entrei, ele era cearense, como eu também sou 

cearense... 

 

JGVW: Então ele era conterrâneo. 

TRF: Saí com 3 anos lá do Ceará... 

 

JGVW: Conterrâneo. 

TRF: Saí com 3 anos, fui para Juiz de Fora para pegar a mineirice, depois vim para os 

cariocas para pegar a malandragem. Mas então... 

 

JGVW: Por isso ficou completo. 

TRF: É. 

 

JGVW: (ininteligível). 
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TRF: Mas então, Marcelo Alencar, eu elogio muito a ele e ainda telefono no Natal e no 

aniversário dele para a viúva dele, porque ele foi muito, muito amigo nosso. O Secretário 

da Fazenda dele era filho dele, era um pilantra. Então... 

 

JGVW: Ah, o... 

RV: Marco Aurélio... 

TRF: Então... não, não é o Marco Aurélio... 

RV: Não é o Marco, é outro. 

TRF: É, é outro, Marco Aurélio... 

 

RV: É outro? 

JGVW: É, Marco Antônio. 

TRF: Marco Aurélio ele deu o cargo de Ministro do Tribunal de Contas não é. Mas é o 

outro, o outro era terrível. Nunca ele queria repassar o negócio dos 20% do duodécimo 

para nós no dia 20. Sempre: “não, está difícil” e não sei o que, ficava todo mês. Aí, eu 

cheguei para o Marcelo Alencar e disse: “olha, eu quero me separar de vocês, porque isso 

não é possível, toda hora a gente vai brigar. Isso aí não...” 

 

JGVW: É todo mês isso. 

TRF: “Não tem mais jeito, esse troço aí não tem mais solução. Tem que criar um fundo 

de reserva. E nós estudamos isso e o melhor era dar independência para as custas 

judiciais”. Nós já tínhamos mandado fazer um cálculo, a gente via que era muito dinheiro 

e eles não tinham a menor ideia... 

 

JGVW: Eles achavam que era, que era... 

TRF: Não tinham a menor ideia do que era aquilo. E aí... 

 

RV: É, a gente tinha que ficar de pires na mão lá não é. 

 

JGVW: É, isso que foi a verdadeira autonomia do Judiciário... 

TRF: Não, e aquilo... 

RV: (ininteligível)... 

TRF: E aquilo ali então, era uma dificuldade danada. Mas ele sempre apoiou esse negócio 

todo. Ele em matéria de promoção ele me consultava, não dizia quem é que eu quero. Ia 

uma lista tríplice daqui não é, que mudou o sistema e tal, ia a lista tríplice... 

 

RV: Mas ele... 

TRF: E ele falava comigo: “há algum candidato que o senhor...” 

 

RV: Não decidia sem ouvi-lo. 

TRF: “Há algum candidato que o senhor não gostaria que exercesse (ininteligível)”. 

 

JGVW: Olha, que legal. 

TRF: Quer dizer, são coisas assim muito boas. Os funcionários pediam um aumento de 

um reajuste que no meio do caminho já tinha sido dado há muito tempo, e a Procuradoria 

não entendia nada daquilo. Então, o aumento seria para um grupo muito pequeno que os 

outros tantos já recebiam aquele negócio todo e tal. Era uma época que ia haver uma 

greve, a turma toda e tal. Uma vez eu cheguei para ele e disse: “ah, isso aí está terrível, 

não sei o que, nem os seus procuradores sabem quanto é nem quanto não é. De maneira 
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que eu preciso que você dê um percentual de aumento para os funcionários. Na mesma 

hora ele deu. 

 

JGVW: Olha aí. 

TRF: 15%. 

 

JGVW: Que beleza, realmente. 

RV: Sim. 

TRF: Então ele foi uma pessoa que... 

 

RV: Ele foi bem amigo do Estado. 

TRF: E ele tinha o Loretti trabalhando com ele, que o Loretti tinha sido Secretário de 

Justiça lá no... 

 

6.2.2. Entrevista de Cristina Tereza Gaulia 

 

 

Entrevista n º: 175 

Data: 10 de abril de 2018 

Local: Salão Nobre do Antigo Palácio da Justiça 

 

Entrevistada: Cristina Tereza Gaulia (Desembargadora da ativa) 

 

Coordenador: Ronald dos Santos Valladares – (Desembargador) 

Entrevistador: José Guilherme Vasi Werner (Juiz de Direito) 

 

 

Entrevista 

 

RV: Na condição de Representante da Comissão de Preservação da Memória do Tribunal 

de Justiça, eu estou aqui como anfitrião, ilustre Desembargadora Tereza Gaulia, porque 

a programação é do Juiz Vasi Werner, em uma nuance específica de tratativa sobre a 

história dos Juizados Especiais no estado do Rio de Janeiro. Mas eu digo, que tenho muito 

prazer em recebê-la mais uma vez aqui na casa, porque recentemente, Vossa Excelência 

deixou aqui conosco uma entrevista maravilhosa sobre a sua vida de magistrada. De modo 

que, eu tenho o prazer de recebê-la assim como Doutor Vasi Werner, e deixo a palavra 

com o nosso ilustre colega porque ele é que é o condutor desta assentada, vamos assim 

dizer, com a sua participação. Muito obrigado, e o Doutor Vasi Werner vai continuar. 

 

JGVW: Eu gostaria também de registrar aqui, meus agradecimentos ao Museu da Justiça 

Centro Cultural do Poder Judiciário, na pessoa do Desembargador Ronald, que tão bem 

me acolheram nessa minha empreitada, nessa pesquisa que eu estou procurando fazer 

sobre os Juizados Especiais, que é um ativo importantíssimo do nosso Tribunal, pelo 

menos na minha visão, do nosso Poder Judiciário, e queria agradecer principalmente à 

Desembargadora Cristina Gaulia, que na minha concepção, é um dos pilares da 

construção dos Juizados Especiais aqui no nosso estado, no Brasil, mas principalmente 

aqui no Rio de Janeiro, e queria ter, pedir a autorização, para se possível, fazermos essa 

entrevista na forma mais informal possível. 

CTG: Claro. 
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JGVW: Se Vossa Excelência... 

CTG: Com os princípios... 

 

JGVW: Se Vossa Excelência me autorizar... 

CTG: Dos Juizados não é? Tão... 

 

JGVW: Exatamente. Se Vossa Excelência me autorizar, tendo em vista também nosso 

contato anterior, trabalhamos juntos em algumas ocasiões, se isso for possível, seria 

ótimo. 

CTG: Com certeza... 

 

JGVW: Muito obrigado... 

CTG: Acho que uma vez juiz de juizado, sempre juiz pautado pela principiologia dos 

juizados, que é uma... 

 

RV: Uma formalidade... 

CTG: Principiologia de informalidade, de simplicidade, enfim... 

 

JGVW: Verdade. Então, Cristina, se me permite... 

CTG: Claro. 

 

JGVW: Muitas das informações que nós obtivemos para essa entrevista, foram tiradas da 

entrevista que você deu para o programa da memória do Poder Judiciário recentemente. 

E Cristina contou a história da sua vida, contou um pouco da sua herança germânica, dos 

pais, da sua infância, e, eu gostaria de perguntar algumas coisas sobre a sua formação 

jurídica. Sei, por essa entrevista e também por documentos já colhidos aqui, que a Cristina 

cursou a UFRJ... 

CTG: Sim, a Nacional de Direito... 

 

JGVW: Nos anos entre 75 e 80, Faculdade Nacional de Direito, como era conhecida não 

é? 

CTG: Exatamente. 

 

JGVW: E me lembro que você registrou, que esse curso estava um pouquinho descolado 

da realidade. Foi um curso na época da ditadura, um pouquinho descolado da realidade, 

e acho que é uma pergunta importante para os Juizados Especiais. Como é que você via 

esse curso? Era um curso voltado para a prática, voltado para a teoria, o curso de Direito 

na época? 

CTG: Interessante a pergunta, porque como eu disse na ocasião, não me lembro se 

exatamente com essas palavras, mas eu tive uma formação familiar extremamente 

politizada. Meu pai foi imigrante, veio para o Brasil muito cedo, e deu um tônus político 

à nossa educação doméstica. Eu estudei, por outro lado, também numa escola alemã, onde 

a gente tinha menos de religiosidade e mais de política. Então, quando eu chego na 

faculdade de Direito, em que nós tínhamos efetivamente muita teoria, e daí a expressão, 

uma faculdade que eu percebi, descolada da realidade, porque não se trabalhava a 

realidade da sociedade nacional, a realidade da sociedade que estava ali no entorno da 

Faculdade Nacional de Direito. Na realidade, o que se tinham, eram matérias éticas, de 

uma ética de louvor à nação, e não uma ética de compreensão da sociedade. O que para 

fins de um estudante de Direito criado por background político, foi meio um choque. Eu 

teria que aprender coisas, matérias, disciplinas, com as quais eu não conseguia lidar no 



418 
 

mundo da prática, no mundo que eu conhecia tão bem da minha própria educação 

familiar. Então, daí, esse descolamento, e que acaba impregnando o aluno do Direito, 

porque você mergulha num mundo de manuais, de retórica, disciplinas muito mais 

teórico-dogmáticas do que efetivamente práticas. E para sair disso, eu lutei bastante, 

porque eu acabei me conspurcando de uma certa forma dessa nova visão que eu fui 

adquirindo na faculdade de Direito. Então, foi meio por aí, foi difícil. Quando eu saí da 

faculdade, eu não era mais quem eu entrei. No entanto, todo o background que eu trazia 

familiar, estava presente dentro de mim. Então, foi meio que um choque até eu decidir o 

que que eu ia fazer profissionalmente. E foi aí que eu acho que eu fui desfazendo esse 

novelo que a faculdade na verdade, vamos dizer assim, ela enrolou o meu pensamento 

crítico, porque a faculdade foi muito pautada como eu já disse, numa retórica... 

 

JGVW: Sim. 

CTG: Que eu desconhecia totalmente. Então, levou algum tempo para eu sair desse 

novelo, desse emaranhado onde eu tinha me metido. E eu acho que eu consegui fazer isso 

a partir do momento que eu entrei no serviço público, já desde a época do Ministério 

Público, não sem muita dor, não sem muita luta, para não me deixar, enfim, vamos dizer, 

seduzir, deixar seduzir por essa zona de conforto, porque hoje eu acho que essa parte, 

vamos dizer, muito retórica, muito positivista, é uma zona muito confortável onde você 

não precisa lidar com o seu sofrimento do entorno. E, eu acho, que quando finalmente 

anos mais tarde as portas dos Juizados se abriram, é que eu falei: “gente, essa é a minha  

lei áurea”... 

 

JGVW: Olha. 

CTG: Esse é o momento em que efetivamente eu vou voltar a ser quem  eu era, quando 

eu entrei para a faculdade, sabendo unir um saber que eu agora adquirira, à maturidade 

que com o passar dos anos você adquire normalmente e, com aquele intuito de fazer 

alguma coisa em benefício de uma mudança efetiva na sociedade. Acho que é meio isso. 

 

JGVW: E essa sua opção pelos Juizados Especiais então, que você achou que seria 

realmente essa lei áurea, essa libertação, então você tinha uma visão específica, uma visão 

sua dos Juizados Especiais naquela época. 

CTG: É. 

 

JGVW: Você já conhecia alguma coisa dos Juizados Especiais? 

CTG: Na verdade... pois é, na verdade, eu comecei com o Juizado de Pequenas Causas.: 

Na época, inclusive, o Ministro Luis Felipe Salomão  compartilhava comigo e com o atual 

Ministro Saldanha também e com tantos outros, esse amor por essa fórmula diferenciada 

que foram no início, na origem, os Juizados de Pequenas Causas. E nós então, já naquela 

época, começamos a sair dos nossos gabinetes para fazer audiências em locais que não 

eram ainda os juizados como nós os conhecemos anos mais tarde, mas que nos obrigavam 

por exemplo, a ir até a rua Buenos Aires, numa associação comercial, e ali realizar 

audiências. Nos obrigavam a sair das nossas salas, dos nossos gabinetes e trabalhar no 

porão deste prédio do Museu, que foi justamente transformado numa sala de audiências. 

Então, assim, esse movimento de saída, começou na verdade com os Juizados de 

Pequenas Causas. Com a chegada da lei 9.099 de 95 alguns anos mais tarde, efetivamente, 

esse movimento de saída dos palácios da justiça, eu acho que se tornou uma realidade 

para todos os tribunais. Para alguns, de uma forma mais vagarosa, para outros, de uma 

forma mais acelerada como é o caso inclusive do Tribunal de Justiça do Rio, mas que nos 

obrigou justamente, a buscar outros (ininteligível), onde nós então íamos prestar 
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jurisdição. Então, nós começamos a prestar jurisdição nas associações de moradores, nas 

regiões administrativas, em shoppings centers, em pequenas lojas que o Tribunal foi 

alugando aqui e ali, como por exemplo, em Copacabana onde nós ficávamos rés do chão, 

onde a porta de entrada da sala de audiências do juiz, do gabinete do juiz de juizado, era 

a rua, exatamente, as pessoas tinham acesso muito mais franqueado, um acesso muito 

mais democrático. Então, eu acho que nós tivemos na história dos Juizados no Brasil, esse 

processo de caminhada que é um processo de amadurecimento, é como qualquer coisa na 

vida de qualquer um. Você não muda a realidade, nem a tua própria individual nem a tua 

profissional e muito menos uma realidade social da noite para o dia, é todo um processo 

de caminhada, e principalmente uma construção de redes, foi o que aconteceu. A minha 

chegada aos Juizados Especiais, também foi assim, eu digo que foi um golpe de sorte, 

Desembargador Ronald, porque na ocasião, o Tribunal disponibilizou então, a 

concorrência para três juizados: o primeiro, o segundo e o terceiro. Como nenhum dos 

juízes conhecia esse sistema ou o que ele viria ser ou o que ele poderia ser, e o juiz, ele 

tem uma característica, ele é muito desconfiado do novo, é uma particularidade nossa, a 

gente sabe disso, até os mais progressistas são desconfiados. Então, o que aconteceu, foi 

que o Tribunal abriu o edital  para o 1º Juizado Especial e, eu concorri sozinha. Na 

verdade, foi assim, a minha única remoção em primeiro grau por merecimento, porque 

ninguém concorreu comigo, então, eu ganhei a vaga por merecimento. Ela abriu por... 

pelo critério de merecimento, e eu entrei por essa porta sem que houvesse nenhuma outra 

pessoa para concorrer comigo. E foi muito interessante, daí, eu fazer esse paralelo com a 

lei áurea, porque na verdade, o 1º Juizado foi instalado, fora instalado lá no CACO... 

 

JGVW: Sim. 

CTG: No Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, no porão também, da Faculdade 

Nacional de Direito, de onde eu saíra alguns anos antes, e que foi literalmente num local 

de lutas políticas. Então, foi muito interessante porque o Tribunal então, alocou o 

Juizado... o cartório, a sala de audiências, gabinete, não havia. As salas de audiências 

eram, faziam uma duplicidade com o meu gabinete... 

 

RV: (ininteligível). 

CTG: Era tudo uma coisa só... 

 

RV: Era uma coisa só. 

CTG: É. E, nesse espaço ainda estavam: a Defensoria Pública e o escritório modelo da 

faculdade. Então, na verdade, foi uma conjunção de fatores que possibilitou que a gente 

tivesse uma interpretação muito progressista da lei que nascia. Da lei, não só da lei federal 

como também da lei estadual que acabara de nascer em 96, 1 ano depois... 

 

JGVW: Isso. 

CTG: da lei dos juizados... 

 

JGVW: Em maio de 96. 

CTG: Então, na verdade, essa conjunção de fatores, e hoje eu estou absolutamente 

convencida de que tudo é relevante para a construção da tua faceta profissional, e que as 

coisas, elas vão se unindo como num grande quebra-cabeças, onde aqui e ali tem uma 

lacuna, mas de repente vem a peça, e a peça, ela preenche aquela lacuna. Então, o local, 

as pessoas com quem você lida, tanto as pessoas com quem você lida no plano horizontal, 

como na hierarquia. Existem determinados momentos em que a hierarquia do Tribunal 

era muito progressista, gostava da ideia do novo, e se empenhou em implementar o novo. 
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E aí, uniu assim, a fome com a vontade de comer, chegou eu, concorrendo sozinha, indo 

para uma faculdade de Direito que tinha uma trajetória de luta, um histórico de luta. E 

todas as pessoas que trabalharam comigo naquela ocasião, eram pessoas que acreditavam 

nessa ideia, acreditavam nessa ideia ou porque estavam decepcionadas com o que já 

tinham visto e precisavam de um incentivo para continuar aí, a caminhada profissional 

ou porque eram jovens, e ao jovem, é mais fácil acreditar nas utopias. Então, foi uma 

conjugação de fatores assim, muito interessantes. 

 

JGVW: Ótimo. Você estava onde na época em que concorreu com os juizados? 

CTG: Eu estava... 

 

JGVW: Era titular já? 

CTG: Não, eu era titular da 2ª Vara de Família de Bangu. 

 

JGVW: De Bangu? 

CTG: É. Eu estava lá um dia, numa sexta-feira trabalhando depois de um feriado, porque 

era uma das varas com maior distribuição do Estado, e aí, me telefonou o Corregedor da 

época, e, ficou surpreso em primeiro lugar, de eu atender o telefone numa sexta-feira entre 

um feriado de quinta e um sábado, eu atendi então o telefone, e ele me chamou para 

conversar, nós conversamos na segunda-feira subsequente. E ele me convidou então, para 

ser Juíza Auxiliar para trabalhar juntamente com Luis Felipe Salomão, de modo a 

estruturarmos o Juizado Especial, porque ele já havia escutado que eu tinha uma 

participação ativa tanto nos Juizados... 

 

RV: Juizados de Pequenas Causas... 

CTG: De Pequenas Causas, como depois também nas Turmas Recursais que eu acabei 

integrando. Então, na verdade, foi assim, eu estava, eu era juíza da vara de família de 

Bangu, mas eu estava atuando como Juíza Auxiliar da Corregedoria. 

 

JGVW: Isso foi com o Desembargador Paulo Roberto Azevedo Freitas? 

CTG: Paulo Roberto, exatamente, Paulo Roberto... 

 

JGVW: Que você voltou depois aí à administração com o Desembargador Paulo Gomes... 

CTG: Exatamente, alguns anos mais tarde... 

 

JGVW: E depois na presidência com o Desembargador Thiago... 

CTG: Eu fui trabalhar também com o Corregedor da época, Desembargador Paulo 

Gomes, porque o Desembargador Paulo Roberto inclusive, ele faleceu... 

 

JGVW: Isso. 

CTG: Muito prematuramente, e acabou não levando o período de gestão... 

 

JGVW: (ininteligível). 

CTG: Adiante. Mas nesse ínterim, nesse pequeno intervalo de tempo em que eu tive a 

oportunidade de trabalhar ao lado dele, e, com o Luis Felipe construir a lei estadual dos 

Juizados, acabou que, como eu disse, o Tribunal abriu a vaga, concorri e ganhei. Então, 

assim que o Desembargador Paulo Roberto faleceu, eu voltei para a atuação em primeiro 

grau, mas não mais para a vara de família de Bangu... 

 

JGVW: Já direto para o JEC. 
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CTG: E sim para o Juizado que era lá no CACO... 

 

JGVW: Que ótimo. 

CTG: Na Faculdade Nacional de Direito. 

 

JGVW: Essa sua participação então nos Juizados de Pequenas Causas, além de realização 

de audiências informais, não é isso? Pequenas Causas que eu estou falando, voltei um 

pouquinho. 

CTG: Pequenas Causas. 

 

JGVW: Sua participação foi isso, não é, de realizar essas audiências? 

CTG: Isso, isso, isso. 

 

JGVW: E o Ministério Público, você chegou a participar de alguma coisa? 

CTG: Não, Ministério Público... 

 

JGVW: De alguma coisa em Juizados de Pequenas Causas? 

CTG: Não... 

 

JGVW: Não tinha nada com... 

CTG: Ministério Público, realmente eu não estava presente. Eu me lembro que quem 

estava muito presente... e, quem na verdade incentivou esse meu amor por essa forma 

nova de uma justiça deformalizada, foi o Defensor José Augusto Garcia. 

 

JGVW: Ah, sim, Garcia. 

CTG: O José Augusto trabalhava diretamente lá na rua Buenos Aires, onde eu fazia as 

audiências às terças-feiras, nós nos alternávamos, eram vários juízes, era 1 juiz por dia, e 

eu atuava às terças-feiras. 

 

JGVW: E era voluntário? 

CTG: Era voluntário, era voluntário. E aí, nós fazíamos audiência, audiências, e, eu me 

recordo que uma das nossas clientes mais comuns naquela época, era a TELERJ. 

 

JGVW: Ah, sim. 

CTG: Não é? Eu acho que ela veio depois também, vamos dizer assim, dando azo a todas 

as empresas de telefonia que lhe sucederam, continua sendo uma das nossas maiores 

clientes. 

 

JGVW: E nessa época dos Juizados de Pequenas Causas, pela minha pesquisa, estou 

falando dos Juizados de Pequenas Causas ainda... 

CTG: Sim, sim, sim. 

 

JGVW: Nessa minha pesquisa, eu pude perceber que na criação dos Juizados de Pequenas 

Causas o Tribunal investiu apenas em 3. Aqui, em 1, que em algum momento foi aqui 

nesse prédio... 

CTG: Isso. 

 

JGVW: E em Campos e em Volta Redonda, se não me engano. 

CTG: Isso. 
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JGVW: Mas, eram 3 juizados, aqui na capital só tinha 1. 

CTG: Isso. 

 

JGVW: E logo depois da lei 9.099 de 95, já com os Juizados Especiais, houve uma 

proliferação dos juizados... 

CTG: Um mundo. 

 

JGVW: O Tribunal investiu realmente. 

CTG: É. 

 

JGVW: Você tem condições de avaliar essa distinção, por que que os Juizados de 

Pequenas Causas não chegaram a ter, se for verdade isso mesmo, não chegaram a ter todo 

esse investimento que receberam os juizados cíveis, você tem alguma ideia, você pode 

falar um pouquinho sobre isso? 

CTG: Olha, eu acho que o marco diferencial, foi efetivamente a constituição. 

 

JGVW: Foi a constituição. 

CTG: A constituição que vem justamente com esse norteador de fortalecimento de 

cidadania. É diferente, é muito diferente quando você tem um sistema de justiça 

diferenciado que está só baseado na lei ordinária, mas tem uma constituição que na 

verdade está em desconformidade com essa lei ordinária. Quando vem a constituição de 

88, que é a constituição cidadã, ela vem com várias propostas de fortalecimento de 

cidadania. E nada fortaleceu mais a cidadania desse país, do que você dizer para uma 

parte que ela poderia vir ao seu juiz natural, sem advogado. Muito embora eu friso, como 

sempre eu frisei, não que o papel do advogado seja de só menos importância, 

absolutamente não, o advogado é um partícipe, é um ator de excepcional importância no 

sistema da justiça. Mas também, indubitavelmente, é verdade, quando uma lei diz: “olha, 

cidadão, você pode chegar para o teu juiz natural e contar a tua história, contar o teu 

conflito, expressar a tua dor”... 

 

JGVW: Diretamente. 

CTG: Você está fortalecendo essa pessoa, de modo a que ela passa a ter uma autoestima 

muito maior. Ou seja, até vinte salários mínimos, venham e contem-me os seus conflitos. 

Então, indubitavelmente, eu acho que a constituição é esse marco diferencial. 

 

JGVW: E na sua expectativa dos juizados na época, esse que seria realmente o ponto em 

que se deveria investir, nesse acesso? 

CTG: É, o que a gente percebeu, e assim, a gente está agora, muitos anos depois, num 

outro momento. Mas o que a gente percebeu, é que em primeiro lugar, faltava informação 

para a população. Muito embora essa porta tivesse sido aberta, as pessoas não tinham a 

coragem de ultrapassar o umbral deste portal. Que portal? O portal dos palácios da justiça. 

Esse encontro com o juiz era muito complicado para uma pessoa que nunca estivera 

dentro de um fórum, que não conhecia o vocabulário e que se sentia intimidada. Então, 

nós percebemos que em primeiro lugar, os juízes não estavam preparados para ouvir essas 

narrativas com a linguagem que a parte ia trazer, como tão pouco estavam preparados 

para a questão da simplicidade dos juizados, porque simplicidade é mais do que 

informalidade. A simplicidade, e eu dizia isso quando nós começamos a treinar os 

funcionários que depois foram ocupar seus lugares nos núcleos de primeiro atendimento. 

Eu dizia: “hoje, com base no princípio da simplicidade, o cidadão pode chegar na 

papelaria, comprar uma folha de papel almaço, pegar a sua caneta Bic e fazer seu pedido 
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para o juiz. E aí, nós esbarramos justamente com um pouco de preconceito dos próprios 

magistrados, porque eles diziam: “ah, mas, pera aí, e todas aquelas questões ligadas à, 

vamos dizer assim, à estruturação da petição inicial, o pedido, como é que vão ficar as 

provas”? Então, houve realmente um descompasso. Nós não conseguíamos dar o 

treinamento à população. Então, nós... e também não conseguíamos imediatamente num 

passe de mágica, tornar os juízes mais informais, havia o gap ali. E justamente, foi esse 

gap que nos levou, a Comissão dos Juizados Especiais que então foi criada, a pensar qual 

poderia ser uma fórmula alternativa. E aí nós optamos por construir essa ponte entre os 

cidadãos e os juízes, que foram os núcleos de primeiro atendimento, onde as pessoas 

iriam, contariam seu conflito, trariam as suas questões e teriam lá escutas atentas, que 

então reduziriam aquilo a termo, mas dentro de uma formatação particular que obedecesse 

as regras do Código de Processo Civil no tocante à questão das petições iniciais. 

 

JGVW: Interessante essa ideia de ponte... 

CTG: É, é ponte... 

 

JGVW: Ponte, um tradutor (ininteligível)... 

CTG: Exatamente, mas a gente precisava mesmo de tradutor. Se essa lei tivesse aparecido 

hoje, e aí, eu puxo um link para esse programa que eu também coordeno há muitos anos, 

de Justiça Cidadã que você conhece... 

 

JGVW: Claro. 

CTG: Já teve lá conosco, essas pessoas que são os alunos do programa Justiça Cidadã, 

que estão conosco há 15 anos, nós agora estamos levando a 32ª turma regular... 

 

JGVW: Olha, 32ª turma. 

CTG:  Da Justiça Cidadã. Essas pessoas de hoje, são exatamente aquelas pessoas de 

outrora, lá de 95, 96. Essas pessoas hoje com o nível de informação que vem da internet, 

com o nível de preparo que a gente oferece... 

 

RV: (ininteligível)... 

JGVW: (ininteligível)... 

CTG: Na Justiça Cidadã, e com... 

 

RV: São outras pessoas. 

CTG: São outras pessoas, são as mesmas, mas são outras. Essas pessoas viriam sozinhas, 

e, elas vêm sozinhas, elas estão vindo sozinhas. Então, se a lei tivesse entrado em vigor 

hoje, nós não precisaríamos ter construído essas pontes. Mas naquele momento, em 95, 

96, a construção dessas pontes foi necessária. E mais necessário foi, nós trazermos os 

alunos da faculdade de Direito. Eu acho que isso foi assim, a grande sacada do 

Desembargador Sérgio Cavalieri, isso aí, a gente tem que aplaudir muito essa iniciativa, 

por quê? Porque o aluno nos primeiros semestres do curso de Direito, embora ele se sinta 

importante, ele não está se sentindo tão importante quanto o advogado recém-formado, 

ele ainda tem aquela simplicidade da escuta, porque ele não tem todas as respostas. Um 

advogado recém-formado, ele é altamente beligerante, ele já quer resolver a questão 

daquela parte que está trazendo aquele conflito para ele. Mas o aluno que chega na 

faculdade, primeiro, segundo, terceiro semestres, ele quer estagiar, ele quer aprender, mas 

ele ainda não tem todas as respostas. Então, ele ainda tem uma escuta mais democrática. 

E foi isso que nós fizemos com o Desembargador Cavalieri, construímos esses núcleos 
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de primeiro atendimento onde havia alunos que ainda não podiam estagiar em escritórios 

de advocacia, porque estavam só iniciando o curso, não tinham carteira de estagiário... 

 

JGVW: Sim. 

CTG: Estavam sendo orientados ali dentro por um professor da universidade, com a qual 

na época, o Tribunal fez os convênios. Então assim, foi muito interessante essa ideia, essa 

ideia foi uma construção que na verdade foi levada para o resto do Brasil... 

 

RV: Sim. 

CTG: Os núcleos de primeiro atendimento, porque nós num primeiro momento, 

pensamos que esse, vamos dizer, atermadores, poderiam ser os nossos funcionários. Mas, 

nós sempre sofremos com a crise de falta crônica de funcionários... 

 

JGVW: É. 

CTG: Então, deslocar os funcionários do cartório, do processamento que era a função 

deles para ouvir partes, não nos pareceu uma boa ideia, e nem quando nós fizemos o 

laboratório funcionou... 

 

JGVW: (ininteligível). 

CTG: Então, essa ideia de trazer os alunos de turmas iniciantes, foi uma ideia muito 

saudável, muito salutar, e funcionou muito bem, tanto que funciona até hoje... 

 

JGVW: Até hoje. Essa iniciativa da qual você participou, teve uma participação 

fundamental, eu diria, foi até premiada... 

CTG: É, é verdade... 

 

JGVW: Foi até premiada pelo INNOVARE... 

CTG: É verdade... 

 

JGVW: Uma forma de... 

CTG: É verdade, porque a gente na verdade dava... 

 

JGVW: São registros importantes... 

CTG: Nós fazíamos reuniões de trabalho com isso, nós dávamos um treinamento para 

essas pessoas, porque eles não sabiam muito bem que que... 

 

JGVW: Claro. 

CTG: “Que que eu tenho que fazer? Mas eu não sei fazer uma petição”, me disse uma vez 

um aluninho desse, “eu não sei fazer uma petição inicial, ainda não estou dando Processo 

Civil”. “Não, não tem importância, nós vamos te dar um modelo e você só vai preencher 

a parte que diz, fatos, ou então, histórico, aí, você vai na verdade, fazer uma redação. Que 

redação? Como quando você estava na escola, e a professora na segunda-feira, dizia 

assim: “faça uma redação sobre o que você fez no fim de semana”. Aí, você pegava e 

fazia a redação do que que você fez no fim de semana. A mesma coisa vai ser no Núcleo 

de Primeiro Atendimento. A parte vai chegar, vai te contar uma história e você vai traduzir 

a história da parte em resumo para essa parte da petição inicial”. E o resto era o modelo, 

provas, porque tudo no juizado era muito rápido, muito econômico, tudo muito unido 

numa ocasião só, de modo que não era necessário muita sofisticação processual. 
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JGVW: Que legal. E, você pode dizer então se, vocês tinham então naquela época já a 

ideia de que para os Juizados irem em frente, para se consolidarem, era preciso também 

que o Tribunal tomasse certas iniciativas? 

CTG: Com certeza. 

 

JGVW: É, mas você, que que você pode dizer da sua visão sobre o que era aquele projeto 

nacional, mesmo que você queira voltar um pouco aos Juizados de Pequenas Causas, 

tinha uma ideia do que era um projeto nacional dos Juizados Especiais, e como é que isso 

precisava ser adaptado aqui nessas...? 

CTG: A justiça sempre foi, quer dizer, o Poder Judiciário sempre foi muito hermético, 

isso é uma coisa que até hoje nós, alguns se ressentem mais que outros dessa característica 

do Poder Judiciário. Muito hermético, muito formal, muito assim, fechado do ponto de 

vista pessoal. Nós somos pessoas muito isoladas, ou pelo menos até pouquíssimo tempo 

atrás, éramos muito isolados da sociedade, de modo que eu acho que esse pensamento 

dos Juizados de Pequenas Causas, foi  um pensamento muito inovador, porque na 

verdade, somente chegava à justiça as questões de alta indagação jurídica. E na verdade, 

e a gente vê isso até hoje, e cada vez mais agora com a Justiça Itinerante, os verdadeiros 

conflitos de cidadania, os verdadeiros conflitos de justiça social, ainda hoje, estão num 

lugar que não nos é muito conhecido. Então, eu acho que a ideia do legislador daquela 

ocasião, dos Juizados de Pequenas Causas, era justamente mostrar para o Poder Judiciário 

nacional, que para ser um bom juiz, para se fazer justiça num país tão enorme e tão 

diferenciado, eu nem vou falar desigual, mas diferenciado, porque as realidades são 

absolutamente distintas, que era importante a gente ter múltiplos olhares. E você não 

consegue ter múltiplos olhares, se você ficar sentado dentro do teu gabinete... então a 

saída, o encontro, a escuta renovada, mesmo que através de pessoas interpostas, que não 

tinham os mesmos, vamos dizer assim, hábitos, hábitos (ininteligível) da justiça em geral, 

porque o advogado também estava nessa família da justiça, grande família da justiça, os 

mesmos maus hábitos dos juízes, eram também os maus hábitos dos advogados. Então, 

quando você franqueia o gabinete do juiz, a sala de audiências para alguém vir falar outra 

língua, porque é uma outra língua, você na verdade acaba apreendendo uma realidade que 

você não conhece, e eu acho que essa foi a ideia desde lá de trás... 

 

JGVW: Desde lá de trás. 

CTG: Inclusive é muito engraçado, porque esse nome, criticando um pouco o nome, as 

causas, não eram pequenas, ao contrário, eram grandes causas, mas o legislador, com a 

sabedoria que lhe é peculiar, resolveu que a lei deveria se chamar Lei de Pequenas Causas, 

a 7.284. Então, assim, por quê? Para não assustar. Então vamos começar com uma lei de 

pequenas causas, depois da constituição, agora vamos lançar a ideia de um Juizado 

Especial, porque aí, as causas não eram mais pequenas... 

 

JGVW: Eram especiais... 

RV: Grandes. 

CTG: As causas eram especiais. E hoje, a gente trabalha com a Justiça Itinerante, e 

redescobre causas e mais causas, situações e mais situações que nunca tiveram nada de 

pequenas, nunca tiveram nada de especiais, ao contrário, são grandes causas relativas à 

cidadania, ligadas a grupos extremamente importantes que nós antes não enxergávamos... 

 

JGVW: Esqueciam. Que que você apontaria de diferenças entre os Juizados de Pequenas 

Causas e os Juizados Especiais, fora esse amadurecimento que permitiu que o nome se 

transformasse? 
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CTG: Eu acho que é a clareza. A coisa mais importante como eu já disse e vou repetir, a 

maior diferença foi a possibilidade de você, de ir sozinho, de você até 20 salários mínimos 

poder realmente ser o seu próprio advogado. Eu acho que essa foi a maior modificação. 

E, é claro que o sistema depois, foi muito mais estruturado, até para que não se permitisse, 

vamos dizer assim, a influência do Código de Processo Civil de 73 na época. Então, essa 

estruturação foi feita de forma muito inteligente, com algumas questões assim, de uma 

importância vital como por exemplo, não cabe intervenção de terceiros. Ou seja, todas as 

questões processuais que eram de dificílima compreensão para o público não letrado em 

Direito, foram mantidas do lado de fora. Ou seja, uma lei inteligente, uma lei bem 

construída, uma lei que estabeleceu os norteadores principiológicos no artigo segundo, 

mas depois, naqueles poucos artigos subsequentes, uma lei enxuta o que também é 

importante, mas naqueles poucos artigos subsequentes, efetivamente estabeleceu com 

clareza, aquilo que não podia acontecer nos Juizados Especiais para facilitar a vida de 

quem efetivamente ela pretendia privilegiar. Que se criasse um sistema totalmente 

processualizado, coitadas das partes que viessem sozinhas. 

 

JGVW: E você destacaria mais alguma coisa que fosse necessária que os Juizados 

Especiais, aí, Juizados Especiais já, se quiser, tivesse relação a esse juízo comum? 

CTG: Mais alguma coisa, como assim? Eu acho que foi ótimo... 

 

JGVW: Da sua visão desse projeto, você acha que esse projeto foi feito? 

CTG: Eu acho que o projeto foi ótimo, acho que manteve algumas questões que eram 

importantes de ser mantidas como por exemplo, se você quiser recorrer, aí, você tem que 

pagar custas. Essa gratuidade, ela ia até certo ponto para que não se permitisse a chicana... 

 

JGVW: Certo. 

CTG: Então, essa coisa de, na verdade, são dois sistemas, é um sistema híbrido, ele une 

algumas ideias inteligentes do processo civil comum, para que justamente não se, vamos 

dizer, extrapolasse a medida de fortalecimento de cidadania. Então eu acho, por exemplo, 

não pode ter perícia, claro, porque a questão tem que ser simples, a questão tem que ser 

simples não do conteúdo material, mas do ponto de vista da prova, não pode ser uma 

prova muito complexa... 

 

JGVW: Claro. 

CTG: Porque aí, obviamente naquele sistema simplificado, aquilo não vai caber. 

Conquanto, muito, não obstante, a causa pudesse ter uma relevância muito grande. É 

porque a gente tem a tendência a menosprezar por exemplo, uma causa de telefonia. 

Gente, superimportante, naquela época e hoje. Uma causa de luz, naquela época e hoje. 

Todas as outras questões que continuam vindo para os Juizados Especiais... 

 

JGVW: Até hoje, é verdade. 

CTG: Agora, o que o legislador quis no foco da simplicidade, era que a prova não fosse 

complexa, porque aí, obviamente, era impossível você concatenar aquilo com a economia 

processual e a celeridade, outros dois princípios do juizado. Então, eu acho que o 

legislador da Lei 9.099 de 95, foi um legislador extremamente inteligente, como outrora 

fora também o legislador... 

 

JGVW: Dos Juizados de Pequenas Causas. 

CTG: Dos Juizados de Pequenas Causas. 
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JGVW: Você teve... você escreveu uma obra na minha visão, muito interessante sobre os 

Juizados Especiais, que focava bastante no Princípio da Oralidade. 

CTG: É verdade. 

 

JGVW: Você acha que esse é um dos destaques também da lei? 

CTG: É, é um dos destaques. Essa foi a minha dissertação de Mestrado, assim como agora 

eu estou escrevendo a minha tese de Doutorado, também naquilo que eu estou, vamos 

dizer, embrenhada, porque é mais fácil você escrever sobre o tema que você conhece. 

Mas naquela ocasião, na verdade assim, eu ainda acreditava, talvez essa você possa dizer, 

que essa foi uma das minhas, vamos dizer assim, perplexidades, não decepções. Não uso 

a palavra decepção porque eu acho que foi um sistema muito bom, mas eu fiquei um 

pouco perplexa, que os juízes não conseguissem na verdade valorizar a oralidade. 

Rapidamente, na verdade, nós passamos outra vez para uma fórmula em que as 

contestações eram entregues por escrito, as audiências passaram a não acontecer, ou 

quando aconteciam elas eram simplesmente burocraticamente formais, tem acordo, não 

tem acordo. “Então, o senhor por favor, me entrega a sua contestação”. Eu me lembro que 

ainda, quando eu comecei nos Juizados lá no CACO, as contestações eram orais. “Ah, eu 

vou ler. Não, por favor, o senhor não vai ler. O senhor, por favor, resuma para que a parte 

autora conheça o conteúdo da sua contestação, que o senhor está contestando o que ela 

disse, a parte autora. E aí, eu vou tomar por termo aquilo”... claro que com o andar da 

carruagem, o aumento do número de audiências e de ações etc., isso foi se tornando difícil, 

e aí, entra sim, talvez uma vírgula, que você me perguntou há pouco sobre a questão do 

que que o Tribunal deveria ter feito, o Tribunal deveria ter investido não somente na 

localização dos juizados, e foi muito feliz em fazê-lo, como eu já disse, fora dos fóruns, 

mas deveria também ter, vamos dizer, investido em maior número de juízes que pudessem 

participar do novo sistema. Essa me parece  que foi uma falha do nosso Tribunal, no 

tocante ao sistema Juizados. Acabou se criando um número muito grande de conciliadores 

que os juízes não treinavam, e, ato contínuo, anos mais tarde, vêm os juízes leigos que 

meio que se tornam auxiliares do juízo, mas não com o treinamento dado também pelo 

juiz do juizado. Ou seja, não bastava aos conciliadores e aos juízes leigos terem um 

macrotreinamento genérico pela instituição. Na verdade, cada juiz de juizado deveria ter, 

vamos dizer assim, a gerência efetiva do juizado que ele coordenava... 

 

JGVW: Do pessoal. 

CTG: De pessoal. E na época do nascimento e na medida em que foi, vamos dizer assim, 

se descortinando esse aumento da quantidade de ações, eu penso que se o Tribunal tivesse 

investido mais no material humano, botar mais juízes, mesmo que fossem auxílios 

episódicos, um dia por semana o juiz vai dar... aí, você podia fazer uma pauta de 

audiências maiores onde o juiz estivesse presente e onde você pudesse então, preservar 

esta oralidade, que também existe no Código de Processo Civil de 73, e que tampouco a 

gente vê muito. Então, tem inclusive uma tese de Doutorado, de Mestrado, desculpa, uma 

dissertação de Mestrado da Professora Bárbara Lupetti, em que ela aborda essa questão 

da oralidade. E é muito interessante, ela fez uma parte da pesquisa empírica comigo, no 

gabinete, e as frases que ela coletou dos juízes a respeito do princípio da oralidade, são 

mais ou menos nessa linha. Eu sei que ela está por aí, mas eu ainda não a encontrei. Então, 

é mais ou menos isso. Como o juiz não valorizou essa conversa, esse tete-a-tete com as 

partes e não transformou em versão oral aquilo que passou a vir na forma escrita, mas se 

deixou na verdade influenciar pelo que já havia, ao invés de construir uma pauta nova, 

acaba que a pauta do antigo toma conta... 

 



428 
 

JGVW: Claro. 

CTG: Porque ela é mais fácil... 

 

JGVW: Mais conceitual. 

CTG: Ela é mais confortável... 

 

JGVW: Sim. 

CTG: É muito mais confortável: “ah, essa sua contestação, me dá aqui que eu vou juntar 

no processo”, ao invés de: “não, Doutor, eu não vou juntar. O senhor, por favor resuma a 

sua contestação. Eu sou todo ouvidos, tem aqui o tempo que o senhor quiser para ouvir”. 

Então, ele fala, a outra parte sabe o que que ele contestou, aí, você faz aquela... aí, sim, 

faz aquela tentativa de (ininteligível): “está ouvindo o que ele está dizendo? O senhor 

ouviu o que que ela respondeu”? Essa é que é a ideia da oralidade num sistema simples e 

informal, como da Lei 9.099 de 95, mas isso efetivamente não aconteceu. 

 

JGVW: Você acha que houve... você está falando nessas dificuldades que a própria, a 

própria atuação tradicional dos juízes impôs à consolidação dos Juizados, mas você acha 

que houve alguma resistência ou essa resistência era mesmo cultural? Você foi bastante 

gentil quando você falou que os juízes tinham medo de... na minha opinião, os juízes 

tinham medo de ir aos juizados porque não sabiam... 

RV: Coisa nova. 

JGVW: O que que ia acontecer... 

CTG: É, não sabiam como... “como é que eu vou lidar com isso”? 

 

JGVW: O Desembargador Thiago, só para fazer um comentário, o Desembargador 

Thiago, na entrevista que ele deu, e ele já falou isso muitas vezes, você deve ter ouvido. 

Ele dizia que ao conversar com os juízes sobre essa não inscrição nos processos de 

promoção, remoção para o juizado, ele ouvia dizer que ninguém queria ir para os juizados 

porque suas sentenças não seriam conhecidas pelos desembargadores, e portanto, eles não 

seriam conhecidos pelos desembargadores. E você foi mais gentil em dizer que havia um 

medo. Você acha que houve realmente uma resistência inicial aos Juizados? 

CTG: Eu acho que houve sim, uma resistência aos Juizados, e sim, eu acho que há uma 

resistência do Poder Judiciário e de todos os seus membros via de regra, isso inclui 

também servidores, isso inclui a grande família do Judiciário. Eu gosto de falar da grande 

família do Judiciário que inclui algumas que... 

 

JGVW: Claro. 

CTG: Malgrado não integrem o Judiciário, integram o Executivo... 

 

JGVW: São vistos. 

CTG: São também membros da nossa família: os defensores públicos, os promotores de 

justiça, os próprios servidores, eles têm, a gente tem uma dificuldade muito grande em 

receber uma proposta alvissareira de uma prestação jurisdicional nova, e dizer: “oba, era 

isso que eu estava esperando”, e aí, tentar construir uma coisa diferente daquilo que a 

gente está acostumado a fazer. Quer dizer, não é abrir mão daquilo que você vem fazendo, 

mas é adequar aquela, vamos dizer, lei, a uma realidade que caminhou. A realidade 

caminha mais rápido e nós ainda estamos fazendo a mesma fórmula de justiça que 

fazíamos há décadas ou séculos atrás. Então, há essa resistência sim, o juiz, ele é, vamos 

dizer, formado e forjado num proceder mais formal, num proceder mais fechado, mais 

conservador e, interpretações novas, só se as cortes superiores disserem que a 
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interpretação é assim. Quando na verdade, o juiz é o... o juiz de 1º grau é o primeiro 

intérprete da lei. Aquela lei chega ali, tem um princípio, gente, como é que eu posso 

adequar esse procedimento a esse princípio? Eu, como eu gosto das coisas novas... eu até 

costumo dizer, que assim, me chamem para desbravar uma floresta, que eu vou na frente 

e desbravo. E depois, quem vier atrás de mim, vai regularizando as construções, 

pavimentando as ruas e tal. Então, eu tenho uma certa facilidade em lidar com o novo, é 

uma característica minha, que eu sei que não é uma característica de todos. Mas, o que eu 

percebi na época e assim com uma certa dose de tristeza, é que as interpretações, e aí, eu 

estou indo para o FONAJE, na verdade, para o Fórum Nacional dos Juizados, porque era 

ali que a gente reunia os juízes que naquele momento... 

 

RV: Trabalhavam nisso. 

CTG: Os tribunais tinham indicado para trabalhar com a nova lei. E a gente ouvia de 

juízes de outros lugares do Brasil, colocações que assim, entristeciam muito. Tipo: “não, 

eu não... mas como assim, como eu vou receber uma petição inicial que foi escrita pela 

própria parte”? E aí, escrita, não estou nem falando da folha de papel almaço com a caneta 

não. Eu estou dizendo, já escrita com uma máquina de escrever ou com um computador 

Carta Certa ou na medida da caminhada da informática, com os novos requisitos e 

ferramentas da informática que estavam surgindo. “Como assim? Não, mas a parte leiga 

não vai saber, mas aí eu vou ter que dizer que a petição inicial é inepta. Não, colega, você 

não vai ter que dizer porque não é...”. Então, fazê-los compreender que era um outro 

momento, era difícil, mas nem todos, nem todos. Havia e sempre houve no Brasil, e agora 

a gente está vendo isso com a Justiça Itinerante muito, muito bem, sempre houve no Brasil 

juízes que querem efetivamente fazer a diferença para a sociedade. E ao quererem fazer 

a diferença, estão dispostos me parece, a alargarem o seu pensamento crítico, aquilo que 

eu faço e aquilo que eu posso fazer. Existe uma diferença, então vou tentar fazer melhor. 

A gente vê isso muito agora na Justiça Itinerante. Só para você ter uma ideia, nós temos 

3 colegas: a Lísia, a Cláudia Motta, o André Brito, que foram agora participar em 3 

ocasiões de uma iniciativa dos colegas de Roraima e do Amazonas, numa etnia chamada 

Waimiri Atroari que é uma tribo indígena, não, desculpe, é uma aldeia indígena, fica no 

meio da Amazônia, eles têm que andar, eles tiveram que andar todo dia 100 km, numa 

Picape 4 x 4 para chegar na maloca coletiva, sentar e atender as pessoas que queriam suas 

certidões de nascimento. Das certidões de nascimento, fazendo constar o sobrenome da 

etnia... 

 

JGVW: Olha só. 

CTG: Uma coisa totalmente inédita... 

 

RV: Isso ninguém sabe. 

CTG: Juízes do Rio de Janeiro prestando jurisdição em Roraima. Aí, dizem uns e outros: 

“ah, mas é só uma questão administrativa”. Mas, pensa nisso há 20 anos atrás. É uma 

questão administrativa, mas, manda os índios lá no RCPN para ver se o RCPN vai querer 

fazer... 

 

CTG: Então na verdade, quer dizer, esse movimento em direção ao novo, ele existe. E às 

vezes, assim, quebrar essa barreira é uma coisa muito interessante. Para isso, a gente, eu 

acho que precisa falar muito, a gente precisa muito de obras como essa que você vai 

produzir com o teu Doutorado, a gente precisa falar... 

 

CTG: Precisa contar essas histórias, precisa que as pessoas escutem essas histórias... 
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RV: Quanto mais divulga, quanto mais elas se espalham... 

CTG: E precisa principalmente na minha opinião, mudar um pouco a formatação dos 

cursos de formação, que é uma ideia da Escola de Formação Nacional... 

 

RV: Da ENFAM. 

CTG: Da ENFAM, agora, mudando técnicas pedagógicas, dizendo para o juiz formador 

de colegas: “olha, você tem que inovar, passa um filme, faz uma audiência simulada, bota 

o juiz para ser réu para ver o que que ele vai sentir”... 

 

CTG: Naquela audiência simulada, para sensibilizar um pouco o juiz para que ele 

efetivamente consiga compreender a sociedade onde ele está inserido. Isso vale para 

qualquer coisa. Essas técnicas pedagógicas alternativas não valem só para juizados, para 

justiça itinerante, para acesso à justiça, não, vale para tudo. Valem para uma questão de 

recuperação judicial... 

 

JGVW: Sim. 

CTG: Vale para uma questão de Direito Penal, uma questão de Direito de Família e tantas 

outras coisas, mas a gente tem que sair dessa inércia formal, teórico-dogmática, aí, eu 

volto lá para minha sala... de Direito na Faculdade Nacional de Direito, sair dessa posição 

que a gente, vamos dizer, acha que é a única possível, e tentar efetivamente fazer diferente 

com base na lei. Eu não estou dizendo que, evitar... 

 

JGVW: Claro, claro. 

CTG: Pelo amor de Deus, isso não é uma fala sobre ativismo... 

 

JGVW: Não é uma justiça séria... 

RV: Não é mesmo. 

CTG: Isso não é Direito alternativo, isso não é ativismo judicial, isso é simplesmente você 

interpretar as regras legais que existem hoje, de acordo com... 

 

RV: De acordo com o meio social, hoje é outro (ininteligível)... 

CTG: Os princípios da constituição... exatamente, e de acordo com a sociedade que está 

aí na sua porta, senão, você não consegue mudar nada. 

 

JGVW: Verdade. Você então reconhece, não quero te induzir a falar nada, só na minha 

compreensão, parece que você está reconhecendo que dentro do Judiciário têm juízes que 

são mais abertos do que outros. 

CTG: Mas é claro, como em todas as instituições. 

 

JGVW: No seu trabalho da Comissão dos Juizados, a Comissão dos Juizados começou 

em 98 não é? 

CTG: É. 

 

JGVW: 98. Desde o começo você participou da Comissão dos Juizados? 

CTG: Sim. 

 

JGVW: Você pode dizer que na Comissão dos Juizados havia uma estratégia que envolvia 

a criação dessa rede que você falou? Desse... 
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CTG: Eu acho que tinha. A gente ainda era muito, eu acho que nós éramos muito 

intuitivos, talvez a gente pudesse colocar isso. Eu acho por exemplo, que trabalhar com 

Joaquim Domingos, foi uma honra para mim. Ele é um cara também com uma cabeça 

muito aberta. Trabalhar, vamos dizer, junto com o Desembargador Thiago Ribas, foi uma 

das experiências assim, mais alvissareiras da minha vida profissional. Porque ao contrário 

do que se dizia de muitos desembargadores, “não, por serem mais maduros, são 

absolutamente conservadores”, o que não é verdade. Na verdade, essa colocação que você 

fez de, vamos dizer, serem mais cabeça aberta, isso é uma característica que independe... 

 

JGVW: É, da idade. 

CTG: Do lugar, da hierarquia que você ocupa e da idade... 

 

JGVW: É verdade. 

CTG: Você pode ter um progressista de 80 anos, e um sujeito extremamente conservador 

de 25. Tudo depende de como ele enxerga a realidade e de quais são os paradigmas 

educacionais, familiares, escolares, políticos, que o nortearam desde pequeno ou desde 

adolescente pelo menos. Então assim, eu acho que sim, havia uma visão extremamente 

progressista do Desembargador Thiago, dos membros escolhidos, juízes, membros 

escolhidos para integrarem a comissão do próprio Desembargador Sérgio Cavalieri, que 

queria efetivamente, vamos dizer, mudar o rumo das coisas, porque a Lei 9.099 era uma 

lei, ainda é hoje, uma lei de mudança de rumos, indubitavelmente. 

 

JGVW: Os primeiros membros da comissão eram 3 desembargadores, havia 3 

desembargadores na comissão: Desembargador Thiago, Desembargador Cavalieri e o 

Fux... 

CTG: Exato. 

 

JGVW: Logo recém-empossado desembargador... 

CTG: É, é, é. 

 

JGVW: E como juízes, o Luís Felipe Salomão, você, o Joaquim... 

CTG: É, isso, o Joaquim... 

 

JGVW: Eu acho que... 

CTG: E aí depois, veio a Ana Maria também... 

 

JGVW: Isso, isso. Então, você acha que a comissão tinha além da sua intuição, alguma 

estratégia nessa consolidação, e qual seria se existia, essa estratégia? 

CTG: Eu acho que a primeira estratégia, foi efetivamente multiplicar os Juizados, porque 

a gente percebia quando íamos aos encontros do FONAJE e, o Desembargador Thiago 

Ribas era um personagem extremamente relevante nos FONAJES, nessas reuniões do 

FONAJE que era o Fórum dos Juizados Especiais, a gente percebia que os outros estados 

da federação não achavam que era obrigação dos tribunais criar o sistema de juizados. 

Então, ao contrário de alguns estados que não queriam, que entendiam que não, “nós não 

temos que criar nada. Não, vamos botar sim o juiz da vara cível para acumular as causas 

de juizado”, o que era realmente o pior dos mundos. Então, me pareceu que o 

Desembargador Thiago, nessa luta por implementar a política dos Juizados Especiais, ele 

chegava com verdadeiro orgulho nos FONAJES que aconteciam a cada 6 meses e ainda 

acontecem hoje a cada semestre, e dizia: “abrimos mais os juizados”. Então, nesse 

primeiro momento, eu acho que havia a estratégia de multiplicar os juizados e 
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principalmente não se deixar amedrontar para fins de não amesquinhar o sistema, quando 

o Tribunal dizia assim: “não tenho sala”. “Ah, não tem sala, então vamos alugar um 

espaço, de repente na Avenida Nossa Senhora de Copacabana...” 

 

JGVW: Por um convênio. 

CTG: Exatamente. “Vamos alugar”. Ou seja, isso foi uma modificação gerencial 

administrativa do Tribunal, que antes também não acontecia. Antes, tudo acontecia dentro 

do prédio do fórum, no máximo, o prédio do fórum regional ou o prédio do fórum da 

comarca do interior. Mas na verdade, nada acontecia fora dos tribunais. Então, essa 

política de multiplicar os contextos geográficos me pareceu que foi muito importante, e 

era realmente com orgulho que o Desembargador Thiago dizia isso: “criamos mais 2 

juizados”. Aí, alguém de lá do Ceará diria assim: “eu ainda sou o único juiz de juizado, e 

só atendo na capital”. Ou seja, o interior todo desprotegido... 

 

JGVW: Fica desprotegido. 

CTG: E nós começamos a diversificar os juizados e implantá-los pelo estado todo. Então, 

acho que essa estratégia era uma estratégia muito presente. 

 

JGVW: Você tinha alguma função específica na comissão? 

CTG: Não, na verdade, depois que o Luis Felipe Salomão saiu, na verdade, ficamos eu e 

o Joaquim muito tempo. Ele, vamos dizer, pensando as coisas do JECRIM... 

 

JGVW: JECRIM. 

CTG: E eu pensando as coisas do JEC. A gente trabalhava muito também, com os 

processos administrativos de dúvidas que chegavam para gente, administrativos e 

judiciais, porque o juiz de repente, confrontar com determinada situação que ele não sabia 

como fazer, ele logo mandava uma consulta para a comissão dos juizados. E essas 

consultas, se eram cíveis, caíam na minha mão, e se eram da seara criminal, iam para a 

mão do Joaquim. Então, a função específica era meio essa, porque a comissão era muito 

estreita, não é? 

 

JGVW: É. 

CTG: Se o sistema já era estreito, e nós tínhamos todo um acúmulo de trabalho, claro que 

também os membros da comissão não eram muito valorizados, mas a gente tinha bastante 

encrenca para resolver com certeza. 

 

JGVW: E você já indicou que a comissão tinha aqui no Rio, aqui no Tribunal, um certo 

privilégio em relação ao que acontecia em outros tribunais. 

CTG: Com certeza absoluta. 

 

JGVW: E então a comissão tinha uma liberdade de... 

CTG: Tinha a liberdade... 

 

JGVW: Em questão de movimentação na escolha de juízes, você pode dizer... 

CTG: Eu acho assim, assim... eu diria o seguinte, a gente tinha muita liberdade de propor. 

 

JGVW: Sei. 

CTG: Nem tudo que a comissão propôs, obviamente o administrador que estava à frente 

do Tribunal, ratificou. Mas eu posso dizer que nessa época de construção, realmente o 

Desembargador Thiago tinha uma força política muito grande, tínhamos muito apoio do 
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Sérgio Cavalieri que na ocasião nem ainda era gestor do Tribunal, ele estava cuidando da 

informática, estava cuidando da EMERJ, mas ele era uma estrela claramente em ascensão, 

de modo que aquilo que nós propúnhamos e que o Desembargador Cavalieri, vamos dizer, 

achava razoável, ele ajudava, junto ao administrador geral do Tribunal. De modo que, eu 

acho que nós conseguimos realmente empurrar o sistema para frente com essas sugestões. 

Algumas as vezes tiveram que ser modificadas, alguns juízes, de repente, não eram o que 

a gente tinha de mais adequado, a gente... eu me lembro que a gente chegou a fazer 

algumas substituições porque o juiz realmente não queria. Concorria, ganhava, mas não 

era bom. Depois quando o sistema realmente se multiplicou muito, é claro que a comissão 

começa a perder muito, até porque quando o sistema se fortalece, quando ele se enraíza, 

que os juízes se empoderam da interpretação mais comum da legislação, a gente perde 

um pouco da capacidade de como ente administrativo, vamos dizer, impor determinadas 

ideias. A gente vê isso por exemplo, agora no Tribunal, com o GMF, com o Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do sistema penitenciário. Assim, é um grupo excelente, 

mas às vezes têm questões que são trazidas por exemplo, pelas defensorias públicas, a 

respeito de presídios, e assim, o Basílio diz: “olha, eu posso até sugerir, mas a minha 

sugestão não tem força, porque o juiz no plano do processo...” 

 

JGVW: Claro, exato. 

CTG:”  Vai fazer aquilo que ele entender”. Então, foi mais ou menos a mesma coisa nesse 

processo de caminhada dessa comissão. 

 

JGVW: E a comissão, pôde participar com alguma liberdade também na montagem das 

Turmas Recursais? 

CTG: Eu acho que sim. No início, a gente tinha turmas recursais que não eram como a 

gente gostaria que fosse. Na verdade, a ideia do Desembargador Thiago e assim também 

a minha ideia na ocasião, era que as Turmas Recursais fossem somente compostas por 

juízes que tinham estado em primeiro grau de jurisdição em juizado especial. Porque 

senão, você corta o sistema em duas metades. É a mesma laranja, mas fica uma metade 

para lá e a outra metade para cá. 

 

RV: É um embrião de uma especialidade... 

CTG: Exatamente... 

 

RV: Porque ele já tinha ali algum... 

CTG: Exatamente. Se você leva lá para cima... 

 

RV: Um treinamento para levar lá... 

CTG: Alguém que na verdade só atuou em vara cível, vai haver uma desconformidade 

total. Então, num primeiro momento, eu acho que a comissão tentou realmente compor, 

não sem misturar a Turma Recursal, porque você na verdade conquista pessoas para lutar 

ao teu lado uma implementação de um novo sistema. Também para essa finalidade, não 

é bom que você só traga os que já estão na verdade conscientes do seu papel. É 

interessante que você traga gente de fora do sistema, para que eles possam ser, vamos 

dizer, ambientados naquela nova forma. Ou até trazer, vamos dizer assim, conselhos 

pertinentes... sugestões pertinentes, entendeu? Eu sou absolutamente contrária a que você 

mantenha os grupos muito fechados. Eu acho que abrir os grupos e permitir o ingresso de 

quem quer que seja, que queira participar, é excelente. E como tudo, você de uma solução 

como essa, tem ônus e bônus. 
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JGVW: Claro. E havia então, uma preocupação em colocar no sistema dos juizados, 

pessoas que não impusessem resistência a essa construção? 

CTG: Não, não era questão de impor resistência. Era questão... eu achava que o sistema 

deveria ser aqueles que entrassem em primeiro grau, estariam naturalmente sendo 

treinados num sistema novo, e depois de algum tempo, passariam a julgar como 

julgadores de segundo grau... integrando um mesmo sistema. Mas enfim, essa perfeição 

era uma ideia que foi muito minha e que acabou não se tornando uma realidade, que as 

Turmas Recursais foram abertas a outros componentes que quiseram concorrer... e acabei 

eu mesma me convencendo, de que esse ingresso foi um ingresso positivo, e que muitas 

das pessoas com as quais eu tinha certa desconfiança, “ah, não vai ser um bom juiz de 

turma recursal, duvido que seja uma boa juíza de turma recursal”. As pessoas acabaram 

me surpreendendo, porque efetivamente as coisas que começam a aparecer, são coisas 

muito interessantes, e acaba se percebendo que é muito melhor você informalizar a vara 

cível, do que na verdade... você formalizar o sistema do juizado. 

 

JGVW: Depois a gente vai voltar um pouquinho para esse tema, mas se você quiser 

dizer... E hoje, como você vê essa... depois de tanto tempo, hoje na sua visão, eu sei que 

você está afastada já há algum tempo dos juizados, mas seu afastamento nunca vai ser 

definitivo, aquela... 

CTG: Claro. 

 

JGVW: Por tudo que você participou nessa construção. Mas, o que que você poderia dizer 

hoje dessa visão dos juizados, dessa construção, do que que ficou daquela época para 

hoje? 

CTG: Eu acho que o sistema dos juizados é um sucesso, muito embora eu tenha ouvido 

já várias opiniões de colegas dizendo que é um insucesso, nas não é. É um sucesso. E é 

um sucesso porque efetivamente, em primeiro lugar, criou-se uma fatia de um mercado 

de um trabalho para advogados excelente. Aquilo que no início a gente ouvia também 

muito de crítica, “nossa, até 20 salários não precisa ter advogado. Vão roubar nosso 

mercado de trabalho”. Hoje, a gente tem, do maior escritório de advocacia até o escritório 

de alguém que está começando, um fatiamento muito claro do mercado de trabalho da 

advocacia com a especialização em juizados especiais. Eu gosto muito dessa ideia, eu 

gosto de ver um grande escritório ou um grande nome na praça, tendo um departamento 

que cuida de juizados especiais, dando a oportunidade para advogados jovens, para 

estagiários de ingressar nesse sistema que é uma realidade de sucesso. Acho que as 

pessoas hoje, e isso eu também tributo ao sucesso do sistema, mas é claro que também 

pelas informações que a rede propiciou, elas continuam vindo sozinhas, mesmo que elas 

precisem do apoio do Núcleo de Primeiro Atendimento ou precisem contratar um 

advogado, elas sabem o que elas querem pedir, elas sabem como é que a coisa vai correr 

dentro do juizado. E é muito engraçado, porque às vezes nos corredores do fórum ou nos 

lugares assim mais insólitos, como por exemplo, o restaurante onde eu estou almoçando 

ou a academia onde eu malho, de repente eu estou ouvindo alguém dizer para um outro 

alguém, como é que foi uma determinada ação que ele ingressou no juizado, e dizendo 

para o colega ali da musculação ou para o companheiro de almoço ou de jantar, “olha, eu 

acho que se eu fosse você, eu entrava no juizado”. Ou seja, é uma mudança. Ninguém 

mais diz: “ai, não, eu acho que não, não, não vou”. Não, vai. Então, é sucesso. Agora, é 

claro que com o crescimento da máquina, a gente começa a ter abusos, isso é 

absolutamente inevitável. Mas aí, mais uma vez, a, vamos dizer, obrigação de conter os 

abusos, é do (ininteligível), é do Poder Judiciário. E eu acho que nós temos feito isso de 

uma maneira bastante razoável.  Eu não digo perfeita, mas eu acho que a gente tem 
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feito esse combate com a união de todos os juízes, hoje a internet facilita muito isso, a 

intranet facilita muito isso, um fica sabendo o que que o outro recebeu lá, 20, 30, 100 

ações, aí a gente já percebe que ali tem uma falcatrua qualquer se iniciando, a gente já 

sabe também, já conhece. E o juiz não é, o juiz não é criança. Você não fica 5, 10, 15 anos 

atrás de uma mesa de audiências lendo uma série de processos, ouvindo uma série de 

pessoas, você não é um bobo da corte. Você é maduro e você percebe com muita nitidez, 

quando eventualmente uma testemunha está mentindo, claro que não sempre, você não é 

perfeito. Mas você percebe quando a causa é uma causa que afinal, não tem nenhum tipo 

de fundamento, quanto o advogado está distribuindo 50, 50 ações porque é um golpe. 

Então, eu acho que assim, esse amadurecimento dos juízes com essa quantidade, foi um 

amadurecimento salutar, e ao mesmo tempo, aquilo que foge à linha da normalidade, 

como eu disse, é obrigação da administração judiciária cuidar para que aquilo não se 

perpetue. É claro, que vai vir sempre uma ideia nova, uma ideia boa, uma ideia ruim. Mas 

compete ao gestor, o bom gestor, vai fazer isso, vai antes da questão se disseminar, vai 

perceber, ali tem golpe. Então, vamos reunir os juízes e vamos falar como é que a gente 

vai se precaver com isso. 

 

JGVW: Você acha que os juizados hoje estão mais parecidos com os juízos comuns do 

que já foram ou não? 

CTG: É, eu acho que infelizmente agora com essa... isso aí, é um infelizmente mesmo, 

com a entrada em vigor do novo CPC, há uma tendência a que determinadas 

particularidades processuais novas venham realmente a influenciar os juizados. No 

próprio CPC, me parece, e aí, eu até escrevi um artigo sobre isso, de uma maneira um 

pouco infeliz, muito embora eu ache que o novo CPC trouxe muita coisa muito boa, 

mudou determinadas, vamos dizer, coisas que o CPC de 73 trazia, que eram realmente 

ultrapassadas, é uma lei alvissareira, é uma lei moderna, mas ao mesmo tempo, como 

tudo, tem os seus defeitos e algumas coisas como por exemplo, dizer que vai valer para 

os juizados, que na verdade, você agora tem que desconsiderar a personalidade jurídica 

dos juizados fazendo um incidente. Aí, você na verdade, faz um, você faz um mimetismo. 

A lei, não é mais a lei que nasceu, e também, não é o CPC novo. Então, fica uma 

miscelânea de ritos. Disso, eu não gosto, com isso, eu me sinto incomodada. Eu acho que 

isso realmente, vamos dizer assim, é ruim para o sistema. Mas enfim, eu acho que as 

coisas boas que existem no juizado ainda perduram. Muito embora, agora em 

determinados momentos a gente vai ter problemas, porque aquela parte que veio até 20 

salários mínimos, sozinha, quando chega na execução, de repente, tem que desconsiderar 

a personalidade jurídica, vai fazer o quê se não tiver advogado? Não sabe nem o que é 

isso. Então, assim, esse tipo de, vamos dizer, de ideia do CPC novo, eu acho que me 

incomodou um pouco, como naturalmente, vamos dizer, grande admiradora do sistema 

dos juizados. 

 

JGVW: O processo eletrônico também teria  dificultado essa vinda, esse... 

CTG: Com certeza, com certeza... 

 

JGVW: Essa vinda das partes, dessas partes. 

CTG: Com certeza, com certeza. Criaram uma alternativa, e eu acho que assim, é 

engraçado, porque quando, como diz o leigo, quando se fecha uma porta, se abre uma 

janela. Então, é engraçado porque na Justiça Itinerante, a gente ainda não tem processo 

eletrônico. Então, o que está acontecendo em várias justiças itinerantes que a gente tem 

no estado, é que algumas partes e alguns advogados estão dando entrada na Justiça 

Itinerante, porque a Justiça Itinerante tem competência para causas de juizados especiais. 
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Então quando a gente abre uma Justiça Itinerante em Aperibé, Varre-Sai, que não vai ser 

comarca nunca porque não se filiou à comarca na lei de emancipação, mas tem lá ônibus 

da Justiça Itinerante, as partes passam a dar entrada no ônibus da Justiça Itinerante. Então, 

são alternativas que vão sendo estabelecidas. 

 

JGVW: Interessante, isso eu não sabia, interessante isso. 

CTG: É, interessante, pois é. 

 

JGVW: Cristina, e os juízes leigos, que que você pode dizer deles? 

CTG: Olha, eu... 

 

JGVW: Até com essa feição de hoje dos juizados. 

CTG: É, eu gosto da ideia dos juízes leigos, era uma ideia que como eu disse, está na lei, 

a lei trouxe essa figura. O que eu não gosto, é você deixar o juiz leigo... 

 

RV: (ininteligível) por conta dele. 

CTG: Exatamente, por conta dele, sem um, vamos dizer, chefe atento. E o chefe do juiz 

leigo, é o juiz togado. Então, o juiz leigo, ele tem que andar na senda traçada pelo juiz 

togado, ele não pode fazer de um juizado onde ele está o quintal da sua casa. E isso, me 

incomoda um pouco porque às vezes, ou por um motivo justificado, pelo excesso de 

trabalho que realmente a quantidade é enorme, ou por um pouco de superconfiança 

naquele “longa manus” do juízo, o juiz, um pouco deixa de lado. “Não, eu tenho juízes... 

eu já ouvi isso, eu tenho juízes leigos muito bons”. E isso então, serve de uma certa forma 

como desculpa para o juiz togado não, vamos dizer assim, ser incisivo... 

 

RV: Ficar mais descansado. 

CTG: No cuidado. Ele lê, ele participa, claro, não estou dizendo que ele não leia, ele não 

participe das audiências e das sentenças, que ele eventualmente não troque figurinhas com 

seus juízes leigos, mas ele não está tão presente. E, eu me lembro, quando nós estávamos 

pesquisando o trabalho do juiz leigo para importá-lo ainda antes de termos os juízes leigos 

no quinto... 

 

JGVW: Você participou do grupo que ficou... 

CTG: Exatamente... 

 

JGVW: Que foi criado aqui... 

CTG: Nós, fomos eu, Ana Maria e Flávio Citro conhecer o trabalho... você também foi 

conosco até um certo momento... 

 

JGVW: Fui, fui, fui sim. 

CTG: Depois só que você partiu, e não nos acompanhou até o final. Na verdade, nós 

fomos a Porto Alegre onde havia várias juízes leigos, e já naquela ocasião, eu me ressenti 

um pouco. Nós entramos na sala do juiz togado, e era um ambiente “clean”, onde não 

havia nenhum processo, os processos estavam todos nos locais onde estavam trabalhando 

os juízes leigos. Ou seja, você já percebe daí, engraçado não é, só da maneira como ele 

arruma o seu ambiente de trabalho, que ele não está participando daquele sistema como 

gestor essencial. O gestor essencial, a figura essencial do sistema de juizados, é o juiz. 

 

JGVW: Sim. 
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CTG: Aliás, sim,  é a mesma coisa da Justiça Itinerante, como eu tenho dito hoje. Só que 

como a Justiça Itinerante não cria cargos, é o serviço que está no nosso CODJERJ como 

serviço, os juízes concorrem, a gente designa. Mas, se o juiz do dia para a noite resolve 

que não vai aparecer na Justiça Itinerante porque ele tem muito trabalho na vara dele, a 

gente substitui, porque ele não está... na verdade, prestando um serviço adequado...  

 um bom serviço. Então, essa é a vantagem nesse sistema mais aberto. 

 

JGVW: Na Justiça Itinerante, a sua participação também foi, é essencial... os juízes têm 

esse contato... 

CTG: Contato... 

 

JGVW: Direto... 

CTG: Diretíssimo... 

 

JGVW: Com as partes. 

CTG: Até mais direto ainda do que você possa imaginar. Porque em alguns momentos, e 

eu tenho visto, e nem vou falar do Rio de Janeiro, eu tenho visto isso muito no resto do 

Brasil, às vezes não tem defensor. 

 

JGVW: Nem o defensor tem. 

CTG: Aí, rapidamente o juiz designa algum advogado local como “ad hoc”, mas ele fica 

tomando conta. Ou então, quando não tem advogado mesmo, ele toma por termo... 

 

JGVW: Passa por cima. 

CTG: Ele toma por termo porque a parte está ali dizendo: “ele carregou meu filho para o 

interior da ilha, eu não tenho acesso”. E, você vai falar assim: “não, então vamos fazer o 

seguinte, quando o barco voltar daqui a 3 meses, a senhora por favor, descubra onde ele 

está que eu vou lá citá-lo”. Não pode, porque a mãe ou pai vão ficar sem ver o filho. 

Então, que que faz o juiz? Toma aquilo por termo, pega um oficial de justiça que está no 

barquinho, e, manda ele ir com a PM procurar, vasculhar a ilha, a ilhota para ver onde é 

que o pai levou essa criança, e traz a criança mesmo que não haja defensor. Quer dizer, é 

claro que a gente não quer quebrar o sistema, mas eventualmente, a necessidade de 

proteção do direito fundamental urge. E, se você não tem na verdade os personagens que 

integram aquela rede processual de sempre, aquela rede processual que está na lei, você 

não pode deixar descoberto um direito fundamental. A criança pode estar lá, morando 

numa maloca, toda mordida de mosquito, às vezes até doente. Eu dei aqui, um exemplo 

absolutamente real, que aconteceu numa dessas viagens que eu fiz no norte do Brasil, e 

mesmo essa história da maloca dos índios que eu disse. Na verdade, os juízes levaram 

seus laptops, Cláudia Motta botou o laptop debaixo do braço, sentaram na maloca e 

tomava por termo, diretamente falando para o indígena. Porque eles registraram em 5 dias 

numa primeira oportunidade, 1.280 indígenas 

 

JGVW: (ininteligível). 

CTG: 5 juízes trabalhando de segunda a sexta-feira. E agora, foram uma segunda vez 

porque a aldeia na verdade, tem vários pontos, e aí, é difícil dos indígenas chegarem... e 

foram outra vez uns 5 juízes, botaram lá o laptop debaixo do braço... 

 

JGVW: São territórios imensos? 

CTG: Só foram eles. Oi? 
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JGVW: Territórios imensos? 

CTG: Exatamente. 

 

JGVW: Territórios imensos. 

CTG: Exatamente. Então, assim, uma prestação jurisdicional, absolutamente fora do 

compasso de sempre, uma coisa absolutamente inédita, muito interessante. 

 

JGVW: Cristina, primeiro eu queria perguntar, eu não quero cansá-la, tá. Não sei se 

você... 

CTG: Não, não está cansando... 

 

JGVW: Está se sentindo muito cansada, está sentindo... 

CTG: Não, não, cansada eu não estou... 

 

JGVW: Não sei se você tem... 

CTG:  Eu só tenho um certo horário... 

 

JGVW: Exatamente, claro... 

CTG: Aí, a gente tem que pensar... 

 

JGVW: Eu tenho mais algumas perguntas... 

CTG: Então faça as perguntas, vamos acabar, acho que é 6:30, de repente, tem tempo de 

a gente acabar. 

 

JGVW: Está ótimo, obrigado. Também, se você achar necessário, a gente pode marcar 

uma outra ocasião... 

CTG: Não, eu prefiro realmente que a gente acabe, porque a minha tese de Doutorado 

clama por mim... 

 

JGVW: Também está... 

CTG: Então, eu estou com uma certa... 

 

JGVW: Mas então, por exemplo, nos juizados de hoje, não sei se você está acompanhando 

exatamente. Nos juizados de hoje, principalmente alguns deles que são eletrônicos, 

geralmente a parte vem por um escritório de advocacia... eu não estou dando isso como 

fato não... 

CTG: Não, não, não. 

 

JGVW: Só uma visão, se você quiser, pode até descordar. 

CTG: Claro, claro, claro. 

 

JGVW: Mas, as partes vêm por um escritório de advocacia, também um escritório que 

trabalha e não só para réus, mas para autores agora, escritórios especializados em atender 

autores... 

CTG: Então, expandiu-se... 

 

JGVW: Isso, isso... 

CTG: O mercado de trabalho ainda mais... 

 

JGVW: Expandiu-se ainda mais... 
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CTG: É, é. 

 

JGVW: o outro lado agora. 

CTG: É. 

 

JGVW: Via processo eletrônico, a parte ingressa com o pedido, é marcada a audiência 

como sempre foi. Na audiência, comparece então esse advogado da parte que muitas 

vezes ela nunca viu antes, do autor, comparece um representante do réu, um preposto que 

não é necessariamente empregado, aliás, quase nunca, empregado da empresa... 

CTG: Sim, é um preposto contratado. 

 

JGVW: Preposto contratado, com um advogado, que também contratado de um grande 

escritório que serve a diversas empresas, assim como esse preposto... 

CTG: Sim, sim. 

 

JGVW: E essa audiência, ela é presidida por um juiz leigo. 

CTG: Sim. 

 

JGVW: Que que você acha dessa configuração assim, a configuração que foi feita? 

CTG: Eu acho que a configuração, não é tão perniciosa assim, se no momento em que a 

parte autora disser: “agora eu quero falar”, o juiz leigo deixar a parte falar. Porque a 

questão da oralidade, ela tinha na verdade, essa alma, que era a parte vir a juízo, contar a 

sua história. Se vai haver um intermediário como nós desenhamos no passado, foi 

necessário um intermediário. Agora, houve necessidade de criar-se uma outra 

intermediação, por conta da quantificação. Porque a gente tem que na verdade, adaptar o 

sistema ao momento atual. A gente não pode ficar pensando no que aconteceu no passado. 

Então, a minha questão, de que agora seja pela internet, é maravilha. Porque a parte pode 

contratar um advogado, mas ela pode também acessar a internet e fazer sozinha. A minha 

questão, é só uma. Se no momento em que essa parte autora disser: “agora eu quero falar” 

ou “eu gostaria de falar” ou “eu posso falar”? Se não lhe for dada a oportunidade de falar, 

aí, estão quebrando o sistema. Aí, estão realmente, vamos dizer assim, dando uma 

punhalada no coração de um sistema que queria fortalecer a cidadania. E, o fortalecimento 

de uma cidadania, está na possibilidade da parte falar. Não importa se vai falar para o juiz 

leigo, para o conciliador ou para o juiz togado, mas ela tem que ter a oportunidade de 

falar. Se não a deixarem falar, aí realmente, é sentença de morte... 

 

JGVW: Para ver diretamente a sua opinião... 

CTG: É. Falar alguma coisa: “olha, ah, está bem, o advogado falou, isso que ele falou foi 

realmente o que aconteceu”. Ou então: “o que ele falou, não foi o que aconteceu”, 

entendeu? Aí, o juiz leigo não pode falar: “ah, mas a senhor está representada pelo 

advogado, a senhora não pode falar agora”. Não, tem que deixar falar. “Ah, não, mas aqui 

não tem depoimento pessoal da parte”. Tem que deixar falar porque não é questão de 

depoimento pessoal da parte, é questão da parte vir a juízo, e, na verdade, dentro de uma 

ótica de oralidade, expor as suas questões. Aí, seja ao conciliador, seja... o conciliador 

menos. Mas, seja ao juiz leigo, seja ao juiz togado. Se essa oportunidade não lhe for dada, 

não se tomar por termo aquilo que ela quer falar... e não vai ser toda parte que vai querer 

falar. Mas aquelas que quiserem fazê-lo, tem que deixar. 

 

JGVW: Você acha inevitável então, essa configuração atual por conta do volume? 
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CTG: Eu não acho inevitável, mas eu acho que é um dos caminhos, e é o caminho que o 

Tribunal resolveu seguir, resolveu trilhar, e eu não acho ruim não, porque realmente hoje, 

a gente tem até nas favelas, a gente tem cyber café, a garotada que eu vejo, que eu recebo 

na justiça cidadã por exemplo, eu recebo alguns aluninhos mais novos. Gente, a gente 

percebe claramente que eles se sentem muito confortáveis no mundo virtual. Então, eu 

acho que assim, se der para as pessoas entrarem, se elas tiverem o acesso, que entrem pela 

via virtual. A questão é, quando a parte estiver sentada, ela tem que poder falar. “Eu quero 

falar”. Aí, não pode mandar ela calar a boca, porque aí, quebra, aí, realmente, nada. 

Porque aí, nessa vontade da parte falar, de ela expor a sua questão, ela diz: “não, eu quero 

que o senhor escute a minha testemunha, ela vai dizer o que que aconteceu”. Aí é que está 

o coração da informalidade, da simplicidade e principalmente da oralidade. 

 

JGVW: Já encaminhando aqui para o encerramento, mas voltando um pouquinho no 

tempo, uma das iniciativas que o Tribunal tomou para essa construção dos juizados, não 

sei se você concorda com isso, na minha visão, foram aqueles encontros dos juízes que 

atuavam nos juizados. Eu me lembro que você tinha participação ativa nesses encontros 

também, nas organizações desses encontros. O que você pode dizer, existia alguma 

estratégia de consolidação por trás desses encontros? 

CTG: É, indubitavelmente existia. Mas, mais do que isso, eu acho que era uma proposta 

de uniformização do sistema, assim como hoje acontece ainda nos FONAJES. 

 

JGVW: Sim. 

CTG: Os FONAJES, nada mais foram do que uma tentativa de uniformização do sistema 

que eu acho que é necessário. País enorme, juízes diferentes, tribunais diferentes, 

populações diferentes, é bom que determinadas coisas aconteçam numa mesma linha. 

Então, os encontros eram para isso, troca de experiências de um sistema que nascia, um 

sistema novo, essa troca de experiências é muito saudável sempre. Eu, aliás, me ressinto 

um pouco, hoje estou no Tribunal, e já há muito tempo estou no Tribunal, 8 anos, a gente 

não se encontra para trocar experiências de determinadas questões que hoje me parecem 

muito importantes. Eu não estou falando da uniformização pelo CEDES de determinadas 

questões processuais. Não, eu estou pensando em coisas mais, menos pautadas na lei. 

Quer ver um exemplo? Indícios no campo da prova. Eu, se pudesse, organizaria um 

encontro de desembargadores para que nós discutíssemos os indícios. Que na verdade 

assim, são questões às vezes que aparecem, por exemplo, acidente de trânsito, o 

motociclista foi abalroado, enfim,  ele foi pivô de um acidente. Caiu no chão, moto toda 

arrebentada, o cara sangrando e o carro foi embora. E aí, você tem vários indícios de que 

efetivamente foi o carro que provocou o acidente, mas nenhuma prova. E aí, o 

motociclista às vezes meses depois, anos depois entra com uma ação, e cadê a prova? 

Responsabilidade civil subjetiva, ônus da prova pertence ao autor. Mas, o sujeito está ali 

caído, quase morrendo, como é que ele ia coletar alguma prova? Então, o que ele trouxe 

eventualmente no depoimento do JECRIM, de alguém que de repente não foi submetido 

ao contraditório, mas é a prova possível... 

 

JGVW: É, registro de ocorrência, boletim de ocorrência (ininteligível). 

CTG: Registro de ocorrências e tal, o cara foi embora, não ficou, não... o Brat lavrado 

pela polícia não pôde fazer constar o carro, que alguém depois deu a dica e falou: “olha, 

eu anotei, mas eu não quero ir a juízo. Eu anotei aqui a chapa do carro que fugiu”. E aí, 

foi o autor, procurou, acabou levantando pelo... então, assim, só um exemplo prático para 

a gente chegar a essa coisa dos indícios, a importância dos indícios principalmente num 

sistema como o dos juizados... 
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JGVW: É, em que as partes já têm uma dificuldade natural... 

CTG: Toda dificuldade probatória natural. E essa dificuldade, hoje como se abriu e se 

democratizou muito o sistema de justiça ordinário também, já agora saindo do sistema 

especial, você tem que na verdade valorizar determinadas coisas, que não fazem parte as 

vezes do nosso universo de conhecimento, mas que são importantes para as partes. 

Quando a parte diz: “olha, são 5 residências e é um relógio”. E aí o juiz fala: “mas, como 

assim? Por que que a senhora não foi na Light, por que todos os outros não foram na Light 

e pediram... 

 

JGVW: Para separar. 

CTG: Um outro relógio separado, entendeu?” É porque atrás disso, está que você precisa 

preparar, você precisa construir a casinhola, você precisa estar em casa quando os técnicos 

da Light vierem, depois a Light não quer ou a Ampla não quer instalar ali por que corre 

risco, enfim, questões que fazem parte dos conflitos que nós julgamos e que nós não 

conhecemos... 

 

JGVW: E a experiência chega. 

CTG: Mas indiciáriamente... exatamente, nos chegam, indiciariamente nos chegam. E aí, 

eu lembro de um autor que eu estou lendo, que é muito interessante, que é o Carlo 

Ginzburg... 

 

JGVW: Sim. 

CTG: ele fala muito dos indícios... 

 

E ele tem a tese... é, ele tem a tese de Doutorado dele que se chama Os Andarilhos do 

Bem, e que é muito interessante, porque ele na Idade Média, ele levanta os processos da 

inquisição, e percebe que dentro dos processos da inquisição, além daqueles que eram, 

vamos dizer, processados e julgados por serem supostamente bruxas ou hereges, havia 

outros tantos que eram também processados, alguns julgados e condenados e outros 

liberados, que eram justamente aquilo que ele chama de benandantis. Eram andarilhos do 

bem que andavam pelas colheitas, pelas áreas semeadas e abençoavam aquelas áreas... 

 

RV: Plantações. 

CTG: Semeadas, para que as colheitas fossem fartas e ricas. Mas que na verdade, usavam 

mais ou menos o mesmo procedimento que aqueles heréticos que eram considerados 

hereges pela inquisição. E aí, você, ele percebe de dentro desses processos, indícios 

inclusive de insegurança dos próprios inquisidores, porque eles não sabiam como é que 

iam enquadrar... aquelas pessoas, que as vezes saíam de madrugada, andavam pelos 

campos com ramos de erva-doce para... ou seja, o procedimento é igual ao da bruxa ou 

do herege. 

Só que eles não eram bruxas e hereges, porque toda a população que era chamada a 

testemunhar a favor deles, eles diziam: “não, ele era benandanti, a gente precisa deles”. 

Então, assim... E aí, o Ginzburg traça justamente essa diferença entre prova e indício. E 

essa questão dos indícios, eu acho que é uma questão com a qual nós juízes brasileiros, e 

de um modo geral, a magistratura de um modo geral, ainda não sabe trabalhar... 

 

JGVW: E aí... 

CTG: E aí, aquele artigo... 
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JGVW: Discussões sobre o tema... 

CTG: Exatamente... E aí, aquele artigo do Código de Processo Civil que diz que a 

experiência que você tem da, vamos dizer, daquilo e geralmente ocorre, deve ser 

considerada, você acaba não considerando, muito embora tem lá um artigo dizendo que 

você deva considerar... 

 

JGVW: Autorizando expressamente. 

CTG: Exatamente. Então, essas coisas são interessantes... 

 

JGVW: E aí, os encontros entre os juízes poderiam alavancar (ininteligível)... 

RV: Poderiam trazer luzes. 

CTG: Claro, claro. Porque a gente não precisa... 

 

RV: Melhor entendimento. 

CTG: A gente quando está entre amigos e entre companheiros de trabalho, colegas de 

trabalho, a gente não precisa ouvir, vamos dizer, o último grito sobre a intervenção de 

terceiros. Gente, não precisa. Para isso, a gente vai participar de um congresso de 

Processo civil, a gente compra um livro recém-saído de um bom processualista. Agora 

nos encontros, que era o que nós fazíamos no passado, eram justamente para essa troca 

de experiências, tanto que você vai se lembrar, nós tínhamos os grupos de trabalho... 

 

JGVW: Isso. 

CTG: Enfim, de onde saíam enunciados... 

 

JGVW: Enunciados... 

CTG: “Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado”. Ou seja, isso é uma coisa muito 

interessante também que o Tribunal criou naquela época pelo menos, e que era uma coisa 

que fazia com que o sistema amadurecesse. 

 

JGVW: Isso foi espelhado no FONAJE ou foi o contrário, ou surgiram mais ou menos 

discretamente? 

CTG: Não, eu acho que foi mais ou menos na mesma época, entendeu. Foi mais também, 

tinha essa linha. Até que ponto o FONAJE sofreu influência do Desembargador Thiago, 

e até que ponto o Desembargador Thiago e Desembargador Cavalieri influenciaram o 

sistema no Rio, é muito difícil de traçar esses limites muito rígidos. 

 

JGVW: A gente tinha muitos encontros não é? 

CTG: Tínhamos muitos encontros. 

 

JGVW: Tínhamos uma média de 2 encontros por ano... 

CTG: É, é... 

 

JGVW: Aqui no Rio pelo menos... 

CTG: Exatamente como o FONAJE, duas vezes por ano... 

 

JGVW: Como o FONAJE, exatamente (ininteligível)... 

CTG: Porque têm tribunais que nunca fizeram esses encontros entre juízes, até porque as 

vezes o tribunal tinha um juiz só de juizado, era ele se encontrando com ele mesmo, então 

não tinha muita opção. Então é isso. 
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JGVW: E essa troca de experiências no caso do FONAJE, aqui dos juízes que já atuavam 

no juizados daqui com os juízes de outros estados...? 

CTG: Eu acho que... 

 

JGVW: Se eu estivesse falando numa ideia de uma balança comercial assim, acha que 

seria, a gente exportava mais que importava, ou... 

CTG: Eu acho que a gente influenciava muito. Eu acho que a gente trazia ideias que, com 

o alargamento do sistema e a criação de muitos juizados... 

 

RV: Tinha um movimento maior, a gente ficava na frente... 

CTG: Exatamente, a gente estava à frente. E aí, a gente sempre trazia juízes novos que 

traziam novas ideias e espalhavam essas novas ideias. Eu acho que uma coisa que o nosso 

Tribunal tem que é extremamente democrático e muito bom, é que nós não somos um 

tribunal de fala única, onde só um fala. Em todos os grupos a gente tem mais de um. Não 

importa se a opinião de um seja menos relevante do que a de outro, menos técnica ou 

mais técnica, alguém é mais, vamos dizer, publica mais do que o outro, mas na verdade, 

nós não somos um tribunal de fala única, e isso já acontecia naquela época. Enquanto que 

outros juizados representados no FONAJE, vinham de tribunais de fala única. Por 

exemplo, o juizado, o sistema de juizados de São Paulo. Muito embora eu adore o Ricardo 

Chimenti, era sempre o Ricardo Chimenti que vinha. Então assim, aí, você fala: “puxa, 

discurso único”. E nós, não. Nós sempre trazíamos... 

 

JGVW: E um Tribunal enorme. 

CTG: Um tribunal enorme que não tinha juizado. Então, é muito interessante, porque 

quando nós íamos aos FONAJES a gente sempre levava o José Guilherme Vasi Werner, 

levávamos a Teresa Nara Vasconcelos, levávamos uma série de juízes que estavam 

chegando ao sistema e sempre dando a oportunidade de outros compartilharem... 

 

JGVW: Ah, mas é verdade. 

CTG: Daquela ambiência. É isso. 

 

JGVW: E, bom, então encerrando mais uma, só para concluir, Cristina, desculpa estender 

tanto assim... 

CTG: Diz o Capanema, quando você diz para concluir, é para concluir mesmo, senão, é 

propaganda enganosa. Diga lá... 

 

JGVW: Prometo, prometo. Você destacaria nesse processo inicial de construção dos 

juizados, aqueles primeiros momentos lá dos Juizados Especiais, a participação de 

alguém além desses que nós mencionamos aqui, o Salomão, o Fux, Desembargador 

Thiago? 

CTG: É, eu acho que o Cláudio dell Orto... 

 

JGVW: Cláudio dell Orto. 

CTG: Teve um papel fundamental. Cláudio foi um companheiro de primeira hora, 

inclusive na construção das Turmas Recursais, eu acho que Gilda Carrapatoso que agora 

está aposentada, também participou ativamente, a Maria Cândida que era... 

 

JGVW: Sim. 

CTG: Juíza de juizado... 
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JGVW: Também se aposentou cedo. 

CTG: Especial, que se aposentou também, lá de Niterói. Ou seja, nós tivemos realmente 

colegas, a Márcia Perrini... 

 

JGVW: Márcia Perrini. 

CTG: Eventualmente assim, composições discrepantes... 

 

JGVW: Sim. 

CTG: Mas não importa, foram colegas que efetivamente participaram dessa construção 

inicial. E, uma construção inicial como eu disse ao começarmos essa nossa conversa, ela 

é difícil porque você não tem em quem se espelhar. Então esses colegas que realmente 

trouxeram aportes novos nesse momento, mesmo que os aportes fossem importação de 

um sistema processual que naquele momento não era o mais adequado para a 

construção, são colegas que ajudaram a construir esse sistema no Rio de Janeiro. Então, 

eu acho que todos aqueles que participaram foram relevantes, inclusive e também 

principalmente, todos aqueles que atuaram como professores nos núcleos de primeiro 

atendimento, e os servidores. Eu acho que eu vi determinados servidores como 

Herculano... 

 

JGVW: Sim, o Herculano. 

CTG: Do 1º Juizado Especial, que foi meu responsável pelo expediente durante muito 

tempo, é de fundamental importância porque eles realmente estavam na trincheira... 

 

JGVW: Lógico. 

CTG: Eu acho que um sistema ele não se faz só com... 

 

JGVW: Claro. 

CTG: Personagem... 

 

JGVW: Juízes. 

CTG: E não com uma voz única de um interlocutor, mas na verdade, com essa construção 

de redes que eu acho que o Tribunal construiu muito bem. 

 

JGVW: Que bom. Desembargadora Cristina, muito obrigado... 

CTG: Nada. 

 

JGVW: Foi ótimo, acho que muito rico o seu depoimento, muitas coisas que poderemos 

guardar para sempre como exemplo. Muito obrigado. 

CTG: Que bom. Muito obrigada pela oportunidade. Desembargador Ronald, agradeço 

mais uma vez. 

 

RV: A Comissão da Preservação da Memória recolhendo todos esses frutos maravilhosos 

dessa conversa de hoje, vai aproveitar muito também a reunião de nosso Juiz Vasi 

Werner. Muito obrigada Desembargadora Cristina. 

CTG: Foi um prazer. 
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6.2.3. Entrevista de Joaquim Domingos de Almeida Neto 

 

 

Entrevista n º: 176 

Data:  

Local: Museu da Justiça 

 

Entrevistado: Joaquim Domingos Lopes (Desembargador) 

 

Coordenador: Ronald dos Santos Valladares – (Desembargador) 

Entrevistador: José Guilherme Vasi Werner 

 

 

Entrevista 

 

Membro da Comissão de Preservação da Memória do Tribunal de Justiça, neste ensejo, 

dia 20 de junho de 2018, como representante da Comissão da Memória do Tribunal de 

Justiça, eu tenho o prazer de dar as boas-vindas ao ilustre Desembargador Joaquim 

Domingos de Almeida Neto e ao ilustre magistrado, juiz Vasi Werner, que coordena este 

trabalho específico ligado às comemorações do aniversário de implantação dos Juizados 

Especiais no estado do Rio de Janeiro. Felicito os visitantes ilustres, mas aqui hoje, o 

chefe da sessão é o juiz Vasi Werner. De modo que, eu transfiro a ele a palavra, para ele 

conversar mais de perto com o Desembargador Joaquim, esse vulto muito relevante no 

início dos trabalhos nos juizados aqui no estado do Rio de Janeiro. 

 

JGVW: Desembargador Ronald, muito obrigado pela gentileza. Queria dizer que a honra 

é toda minha de mais uma vez, estar aqui participando e poder colaborar um pouquinho 

com esse valiosíssimo trabalho que o senhor coordena aqui no Museu da Justiça, junto 

com essa equipe maravilhosa de assessores, destacando aí a presença do Gilmar nesse 

trabalho de preservação da memória do Judiciário, através e por meio das entrevistas com 

essa metodologia da história oral. Nossa contribuição aqui, Desembargador Joaquim, é 

uma honra também, estar aqui conduzindo essa entrevista, Vossa Excelência que é 

atualmente o Presidente da Comissão dos Juizados Especiais aqui do Rio de Janeiro, e 

desde o início, Vossa Excelência participou dos esforços para a instalação, implantação, 

enfim, para a construção dos Juizados Especiais. Então, queria dizer que é uma honra 

muito grande para mim está aqui nessa condição de entrevistador, agradecendo mais uma 

vez toda a estrutura colocada à disposição pelo Tribunal, e, depois dessa introdução, peço 

a autorização de ambos os senhores para conduzir a entrevista de uma forma um pouco 

mais informal, um pouco mais simples. E, Desembargador Joaquim, a ideia de uma 

entrevista desse Programa de História Oral e especificamente da história oral dos Juizados 

Especiais aqui no Rio de Janeiro, é um registro espontâneo das recordações dos 

entrevistados acerca desse tema. Então, como havíamos combinado, a entrevista vai 

versar mais sobre os Juizados Especiais, mas, eu não posso deixar de fazer a construção 

de um contexto. Então, eu gostaria de iniciar a entrevista sem perguntas pessoais, mas 

apenas falando um pouco do seu ingresso na carreira da magistratura. Por que o Direito, 

depois, por que a magistratura? Vossa Excelência se formou em 85 na UFRJ, e logo em 

seguida, já passou para um concurso no Ministério Público e começou a atuar no 

Ministério Público. Então, por que esse interesse pelo Direito, como é que foi a sua 

formação na faculdade, na UFRJ? Por favor, fique à vontade para... 
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JDAN: Bom, primeiramente, eu queria agradecer ao Desembargador Ronald, José 

Guilherme, esse convite para vir aqui. O tribunal, a Justiça, funciona com base em alguns 

princípios que a gente está um pouco esquecido, estão se perdendo um pouco. Disciplina, 

hierarquia e história. A gente não pode esquecer desses fundamentos, porque se nós 

chegamos hoje e botamos num processo, vistos e etc. e seguimos, nós nem pensamos de 

onde vem esse vistos e etc.. Isso está lá na história, isso tem uma razão de ser. Então, é 

importante registrar e resgatar a história. Desembargador Ronald, esse trabalho feito aqui 

no Tribunal da Justiça, no Museu da Justiça, é realmente capital para manter a integridade 

da nossa instituição que eu sei que o senhor ama tanto quanto eu. E até por isso, continua 

aqui dando o seu esforço, num trabalho capitaneando, um trabalho maravilhoso que está 

de parabéns. E, meu querido amigo Zé Guilherme, essa provocação me deixa bem à 

vontade, de ser informal, ser simples, porque é um princípio de trabalho que a gente 

incorpora depois que passa pelo juizado, e nunca mais dele consegue se libertar. Isso 

ajuda muito a vida prática da gente. Eu, vim parar no mundo do Direito, não sei bem. Por 

vocação, por inclinação, por oportunidade. E, me vi com 17 anos entrando numa 

faculdade de Direito, e senti que os primeiros anos da faculdade de Direito com muita 

doutrina, aquela introdução à Ciência do Direito, aqueles conceitos muito vagos, são 

pouco estimulantes. Então, logo que eu entrei na faculdade eu procurei ter contato com... 

onde o Direito é fabricado realmente, que é dentro dos tribunais. E na época, não se 

cogitava de achar Direito em qualquer outro lugar, Direito achado na rua ou qualquer 

outra coisa. Era feito dentro do tribunal. E, comecei a frequentar o Tribunal, 

especificamente esse prédio aqui do Museu da Justiça onde tinha varas de falência, tinha 

o Tribunal do Júri que sempre foi a minha paixão, e, de lá para cá, nunca mais me 

desliguei desse prédio, nunca mais me desliguei dessa instituição. Realmente, saí da 

faculdade, ingressei logo no Ministério Público, não tive a experiência da advocacia, que 

eu acho que faz falta, faz muita falta a um juiz entender o que que é a dificuldade de uma 

pessoa que está do outro lado do balcão, precisando ganhar o pão dele do dia a dia, 

precisando pagar a conta do escritório, a luz, o gás, a água, o cafezinho que serve ao 

cliente, a secretária que atende, e que precisa do nosso trabalho para poder sobreviver. 

Então, acho que essa experiência me faltou, gostaria de ter tido, deveria ter tido, deveria 

ser obrigatório para todo o juiz para entender o outro lado do balcão também. Mas, tive a 

experiência de ser promotor durante 6, quase 7 anos, depois fiz concurso aqui para o 

Tribunal de Justiça de onde eu não saí mais, e por persistência, hoje estou Desembargador 

por ter ficado aqui o tempo suficiente para isso, sou Desembargador, e a administração 

atual, acho que, ou por falta de opção ou por reconhecer que eu era o juiz mais velho de 

juizado em exercício, resolveu me chamar para a Comissão dos Juizados. Hoje estou 

colaborando com a administração com muito prazer, porque é realmente uma matéria que 

me apaixona, é um sistema que me apaixona, do qual eu participei desde o início, desde 

antes do início da lei dos Juizados de Pequenas Causas, participo dele. 

 

JGVW: Pois é, essa experiência com os Juizados, o que o senhor tem a dizer? 

JDAN: Olha, começou ainda como... logo no início da carreira, como juiz de Juizado de 

Pequenas Causas. Juizado de Pequenas Causas desde a desburocratização, o Hélio Beltrão 

trouxe e começou a ser exercido de maneira quase que artesanal dentro do juizado. O 

primeiro juizado de pequenas causas, era aqui nesse prédio... 

 

JGVW: Isso. 

JDAN: Lá na senzala do prédio... embaixo do porão. O Ministro Luís Felipe Salomão era 

juiz de Juizados de Pequenas Causas aqui dentro, e era feito basicamente do esforço 
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voluntário dos juízes, que depois de fazerem suas audiências do dia a dia, ainda iam para 

um juizado que funcionava em pequenos alpendres ou qualquer canto que se encontrasse 

dentro dum fórum, funcionava um juizado de pequenas causas. E, o Rio de Janeiro, teve 

a cautela de apesar da constituição em 88, criar o Juizado Especial, esperar a lei, 

diversamente de outros estados que fizeram leis estaduais implantando os Juizados 

Especiais, aqui se esperou a lei 9.099, mantendo vivo o Juizado de Pequenas Causas até 

então. E, por coincidência, por vocação ou por até inteligência da administração, os juízes 

que trabalhavam nos Juizados de Pequenas Causas, foram aqueles que começaram a ser 

chamados para implantar os Juizados. E a implantação foi muito suave, muito tranquila. 

A gente chegou no cartório e tinha um ofício do corregedor dizendo assim: “olha, o senhor 

tem um mês para implantar o Juizado Especial, sua vara foi designada para ter um juizado 

adjunto”. Eu estava na época numa vara criminal em Nova Iguaçu e implantei o juizado. 

Mas por opção, eu também fui juiz que concorreu ao 1º Juizado Criminal que abriu como 

autônomo. Pera aí, eu me lembro que aqui no foro central, salvo engano, a primeira juíza 

a concorrer foi Cristina Gaulia, para o juizado cível... 

 

JGVW: Isso. 

JDAN: 1º Juizado Cível. E na mesma época, eu concorri para o Juizado Especial Criminal 

de Nova Iguaçu. Então, nós somos contemporâneos nessa fundação como titular de 

juizado, mas ela, obviamente que é... na época era até juíza auxiliar, estava auxiliando a 

Corregedoria, participou mais da criação estrutural do Juizado, eu mais na criação 

artesanal, dentro da minha própria unidade. E, de lá para cá, continuei no sistema e, estou 

até hoje. Hoje eu sou o desembargador do sistema dos Juizados, componho a turma 

recursal, a turma de uniformização eu estou presidindo, e, voltei a ser integrante do 

sistema... 

 

JGVW: Verdade. 

JDAN: No aspecto jurisdicional também, o que me dá muito prazer em fazer. 

 

JGVW: Nessa época dos Juizados de Pequenas Causas ainda, Vossa Excelência se 

formou em 85, a lei dos Juizados de Pequenas Causas é de 84 não é, devia ser uma 

novidade na época, não sei se foi muito comentado isso na época da faculdade... 

JDAN: Ela era... como a questão da mediação, também aconteceu isso, como o próprio 

Juizado Especial, aconteceu isso. Nesse início de criação de um sistema, ele era muito 

mal visto pelo profissional do Direito que nos dava aula. Então, ele era comunicado de 

uma maneira muito negativa para o estudante. Ele era visto quase que como uma forma 

de escapar da atuação da justiça regular, como uma justiça de segunda categoria. E 

quando na verdade, hoje a prática demonstra, ela é a Justiça de sobrevivência do 

advogado. Você vê a reforma trabalhista por exemplo, eu estava conversando com o 

presidente da OAB, ele disse que reduziu aqui no Rio de Janeiro em 33% a entrada de 

processos. Os advogados dos reclamados que achavam que a reforma trabalhista era ótima 

porque ia impedir demandas aventureiras, ia impedir demandas excessivas, hoje estão 

desesperados porque se não tem ação, não tem contestação. Então, o desemprego é de 

39% na entrada e 39% nas contestações. E esses advogados hoje em dia, estão 

sobrevivendo, os que sobreviviam da Justiça do Trabalho, de causas de menor potencial 

ofensivo, fatos menos complexos, nos Juizados Cíveis e Criminais. Hoje em dia, a 

advocacia já tem a percepção, e a magistratura também, graças a Deus, e em virtude disso, 

os estudantes que são alunos desses advogados já formados, com o sistema funcionando 

e rodando, têm uma percepção completamente diferente do que eu tinha na minha época 

sobre a lei. A lei era vista quase que como o filho feio. Ninguém queria, não se detinha 
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nas matérias, na formação acadêmica. Então, a maioria dos profissionais que se formaram 

na minha geração, foram atuar em Juizados de Pequenas Causas e Juizados Especiais, 

sem formação acadêmica sobre a matéria... o que aliás, foi ótimo, de certa maneira... 

porque a gente chegou lá... sem preconceito... sem ideias preconcebidas. Sem fórmulas já 

preconcebidas, nós criamos esse sistema, e eu acho que até em nível nacional, o Rio de 

Janeiro, essa opção que ele fez de criar o sistema dos juizados realmente como um sistema 

autônomo, foi um marco, divisor de águas para a Justiça do Brasil inteiro. 

 

JGVW: Esse é um tema que foi tratado aqui em algumas entrevistas que nós fizemos 

também, exatamente esse destaque com relação ao Rio de Janeiro ter criado juizados 

autônomos, Juizados Especiais autônomos. Agora, não sei se Vossa Excelência saberia 

dizer, os Juizados Especiais de Pequenas Causas, os Pequenas Causas, aqui no estado do 

Rio, foram criados inicialmente só 3. Aqui, e em duas comarcas do interior. 

JDAN: É. 

 

JGVW: Posteriormente só em 92, o ano que Vossa Excelência ingressou na magistratura. 

Posteriormente só em 92 é que o presidente na época, resolveu instalar novos juizados... 

JDAN: Era Desembargador Loretti que expandiu, mas colocou quase todos eles como 

adjuntos... 

 

JGVW: Quase todos eles como adjuntos? 

JDAN: É. Adjuntos às varas e não eram serventias próprias, não tinham serventias 

próprias. Tinha um funcionário destacado, eu por exemplo, tinha adjunto, eu era juiz 

regional de Nova Iguaçu, então, acumulava várias varas de lá, e tinha adjunto, salvo 

engano, a 1ª Vara Cível, que eu estava respondendo pela 1ª Vara Cível... tinha sido 

Desembargador, José Magalhães Peres, tinha sido promovido e ficou vaga a vara, e, eu 

fui assumir a vara. E tinha o Juizado de Pequenas Causas de Japeri... que hoje em dia é 

até comarca, mas foi a primeira incursão da justiça em Japeri. E era um galpão com telha 

de amianto, devia fazer uns 120° à sombra durante o verão em Japeri, e, a gente fazia 

audiência lá dentro com máquina de escrever, levava sua própria secretária quando ela 

queria acompanhar, e as partes ali, era tudo feito no improviso sempre. Mas, a gente tem 

que ter em mente que a gente vivia uma outra realidade, que o tribunal não tinha 

autonomia financeira, o tribunal ainda não tinha sequer autonomia administrativa de 

alterar órgãos, aquela permissão que depois foi dada pela Assembleia Legislativa de se 

fazer por transformação do Órgão Especial, não existia. Então, a criação de qualquer 

órgão jurisdicional era uma coisa muito difícil. Então, o tribunal teve a decisão sábia e 

possível na época de criar isso como adjuntos, e assim, foram feitos no estado inteiro. E 

eram... foi uma experiência maravilhosa porque eu cheguei lá como verdadeiro juiz de 

fora, que  não falava nem a língua local. É isso. E tive alguns problemas de me fazer 

entender pelas partes por causa disso, chegava com a linguagem jurídica num juizado que 

era de pequenas causas. É completamente... foi um choque cultural para mim e para as 

partes terem contato com aquela ave estranha chegando ali. E tinha até uma 

recomendação, que se fizesse a audiência de toga ou de capa... e lá a gente não podia 

fazer, porque se não as pessoas iam sair correndo... 

 uma coisa impensada. E... mas essa experiência foi importante. E aí, está a gênese de 

tudo que foi feito depois em termos de juizado. Foi quem participou dessa experiência 

que começou a formatar os juizados. Para vocês terem ideia, o Rio de Janeiro foi tão 

pioneiro, que a nossa comissão de juizados que é a primeira comissão, salvo engano, do 

Brasil, foi feita dentro da Escola da Magistratura. Então, ela foi feita porque nós tínhamos 

uma lei, que não existia nenhuma doutrina a respeito, que não existia nenhuma formação 



449 
 

acadêmica a respeito, e, Desembargador Cavalieri albergou isso dentro da Escola da 

Magistratura, e, para ser modesto, o Rio de Janeiro tinha lá nessa comissão: o Ministro 

Luiz Fux... 

 

JGVW: Verdade. 

JDAN: O Ministro Luis Felipe Salomão, Ministro Saldanha e salvo engano, Ministro 

Belizze também, como representante da presidência. Ou seja, todos os ministros do estado 

do Rio de Janeiro estavam lá na comissão... 

 

RV: Estavam lá nessa comissão. 

JDAN: Nesse órgão inicial da comissão dos juizados, que era um órgão acadêmico criado 

dentro da EMERJ, depois deu origem ao fórum dos juizados e à comissão dos Juizados... 

também o fórum dos juizados deve ter sido... 

 

JGVW: (ininteligível). 

JDAN: É. Deve ter sido o primeiro fórum estabelecido formalmente dentro da EMERJ, é 

uma coisa até a se checar, mas eu acredito que tenha sido um dos primeiros, com certeza 

foi. E saiu dali com a missão de desenvolver a parte acadêmica e a comissão dos juizados, 

a parte operacional já institucionalizada que teve como presidentes, Desembargador 

Cavalieri, Desembargador Thiago e depois Desembargadora Ana Maria, Desembargador 

Saldanha também, Ministro Saldanha... 

 

JGVW: Eram esses personagens que se destacavam então, já na época dos juizados? 

JDAN: Eram os que estavam lá no início... 

 

RV: Eles é que estavam lá... 

JDAN: Que voluntariamente iam para... 

 

RV: Formadores daquelas tarefas iniciais... 

JDAN: Não, a gente ia para... a situação era tão precária que em determinado momento, 

fui para dentro da turma recursal autuar processo para poder julgar. Estavam lá as pilhas 

de processos sem serem autuados, era processo de papel ainda, então, nós fomos lá autuar 

para poder julgar, e, foram feitos os primeiros mutirões, que era um julgamento. Mas aí, 

a outra parte da história a gente pode desenvolver daqui a pouco. 

 

JGVW: É... falar nisso, então ao que Vossa Excelência atribuiria a essa diferença que 

mencionou do sucesso dos Juizados Especiais Cíveis, em comparação com essa, vamos 

dizer assim, essa timidez dos Juizados de Pequenas Causas que... é exatamente essa 

questão da autonomia do Tribunal? 

JDAN: Primeiro que isso não é autonomia. A autonomia administrativa do Tribunal, deu 

possibilidade do Tribunal equipar os juizados e foi durante muito tempo prioridade das 

administrações e de administrações seguidas, a instalação digna dos juizados. Quando eu 

digo instalação digna, eu não falo só de prédio, muitas vezes a gente ia para dentro de 

shopping fazer juizado. Você deu oportunidade para um juiz certamente trabalhar. 

Trabalhou no aeroporto e em outros lugares... 

 

JGVW: Shopping do Recreio... 

JDAN: Mas... é. Mas, era ter equipamentos mínimos de sobrevivência para poder 

trabalhar. Era ter o papel lá dentro, era ter a instalação física feita pelo Tribunal, ter 
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computador. A informatização seguiu a evolução dos juizados, o primeiro sistema que o 

Tribunal fez efetivo... 

 

JGVW: Isso é interessante. 

JDAN: Que o Tribunal tinha um sistema de lançamento de dados que era praticamente de 

localização de processo, que não substituía a fichinha nas varas comuns. Mas para o 

juizado, ele fez o DAP, aquele sistema feito pelos juízes de juizados, então por isso, era 

tão querido dos usuários, que era um sistema realmente de acompanhamento de processo. 

Você podia ter a inserção de dados efetivos, que está na base da informatização toda da 

gente aqui. É, também o fato de ele ter recursos financeiros, possibilitou ao Tribunal de 

Justiça implementar de maneira organizada e sistêmica, a metodologia dos juízes leigos 

dentro dos juizados cíveis que foi um diferencial no Rio de Janeiro também. A gente 

apurou, e, eu viajei por causa dos juizados o Brasil inteiro, nos fóruns de juizados não 

existia nenhum tipo de regramento sobre o juiz leigo. Existia estados que o juiz leigo 

ganhava um cargo em comissão para fazer as audiências, você tinha 5 ou 6 juízes leigos 

que eram indicados pelo presidente do Tribunal. Então, eles chegavam, iam para o 

juizado, e o juiz não tinha nenhum tipo de ingerência sobre a nomeação, sobre a 

exoneração desses juízes leigos, certamente, causava um desconforto para o juiz. Como 

é que ele vai dizer para um juiz leigo, que ele não tem capacidade de recusar, dizer para 

ele: “esse seu projeto de sentença, não vou homologar, vou ter que fazer outro...”, ou 

então: “estou rejeitando, e, eu vou dar a sentença...” 

 

JGVW: É. 

JDAN: Então, essa vinculação do juiz leigo... o juiz tem que existir, e só existe no 

momento em que a forma de recrutamento é uma forma republicana, uma forma objetiva. 

Tinham estados que você tinha juízes leigos em alguns juizados, remunerados das formas 

mais diversas possíveis, e outros não tinham. Então você não tem uma estruturação de 

sistema de juízes leigos. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, graça à nossa possibilidade de 

remunerar o juiz leigo. E, também voltando àquela origem da Comissão dos Juizados que 

foi nascida dentro da EMERJ, foi feito com a mão-de-obra da EMERJ. Ou seja, aqueles 

candidatos ao concurso de juiz, sendo a preparação no estado da magistratura, eram os 

juízes leigos recrutados. Então, primeiro, eu não tinha mais problema ético do juiz leigo. 

Se ele almejava ser juiz, ele ia ter a conduta reta sempre. Ele jamais ia ter uma conduta 

que pudesse pôr em risco a probidade dele, se ele pretendia fazer um concurso para juiz 

em seguida. Era uma pessoa capacitada tecnicamente, que estava estudando para ser juiz. 

E foram os juízes leigos de melhor aproveitamento dentro do sistema dos juizados, 

obviamente... 

 

JGVW: Muitos passaram no concurso para a própria magistratura. 

JDAN: E faziam concurso interno. Obviamente houve uma posição da OAB, porque aí 

nesse tempo, a OAB já tinha noção de que o juizado era uma forma do advogado 

conseguir o ganha-pão dele do dia a dia, e o juiz leigo é também, uma forma de conseguir 

o ganha-pão. O advogado não fica impedido de advogar, mas trabalha no juizado... fica 

impedido só no sistema do juizado, mas trabalha e mantém a banca de advocacia dele 

para o resto da justiça, justiça comum, justiça trabalhista. Então, a OAB se opôs a isso, e 

conseguiu que se retirasse a exclusividade da Escola da Magistratura. É compreensível, 

mas em termos de ganho efetivo do Tribunal, foi muito ruim, criou alguns complicadores 

para a gente na época. Tanto que começou a existir uma coisa que não existia, atraso de 

projeto de sentença. É inconcebível, ainda mais que a gente tinha Desembargador 

Cavalieri como diretor geral da EMERJ. Então, um estagiário da EMERJ que tivesse 
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atraso de sentença, para o Desembargador Cavalieri, não seria nem aluno da EMERJ e 

nem juiz leigo. Então, eles mantinham isso rigorosamente em dia. A gente passou a ter 

esse problema quando se abriu para concurso universal para Advocacia, mas que a gente 

consegue contornar através de cobrança constante. Mas, era uma preocupação que o 

Tribunal não tinha, não tinha antigamente e passou a ter agora. E, pela decisão política 

continuada das administrações que se sucederam desde a época do Desembargador 

Thiago, que ele é salvo engano, 95 / 96, ou 94 / 95, é por essa época. 

 

JGVW: 96 / 97. 

JDAN: É, 96 / 97. Então, dessas administrações em diante, todas as administrações 

mantiveram esse foco nos Juizados Especiais, o que gera até algum ciúme da justiça 

comum. Mas, inegavelmente o Juizado da... por esse conceito de sistema dos juizados, 

ele dá alguns ganhos que hoje o Tribunal verifica que precisavam ser implantados também 

na justiça comum, como por exemplo, você ter uma comissão de juizados, você consegue 

ter alguma uniformidade de tratamento. Numa vara cível, você não tem nenhuma 

uniformidade, cada juiz é rei no seu... 

 

JGVW: Administra não é? 

JDAN: Na sua jurisdição, e, a própria administração não tem como ter um interlocutor 

para conversar com todos os juízes. Se eu tenho por exemplo, uma demanda de massa 

que ameaça explodir com a distribuição do juizado, eu tenho como, a administração 

percebendo isso, conversar com a comissão dos juizados e alertar os juízes. Nós temos 

que dar um tratamento para essa demanda de massa preferencial, para que ela não destrua 

o próprio sistema. Mas, se isso acontece numa vara cível, o Tribunal não tem nenhum 

interlocutor para falar, cada vara cível é uma vara cível. Então, hoje em dia já se sente a 

necessidade de se ter uma comissão de varas cíveis, uma comissão de vara criminal, uma 

comissão de vara de fazenda, de vara empresarial. Se eu tenho por exemplo uma 

liquidação... um processo como o da Varig, que um processo só daqueles é maior que o 

acervo de qualquer vara empresarial do país. São, sei lá, milhares e milhares e milhares 

de habilitações num processo daqueles. Obviamente eu tenho que ter um órgão 

centralizador... que a administração possa conversar e que possa dizer: “olha, vamos 

deslocar recursos para essa vara que recebeu essa recuperação judicial da Varig, e, dá 

uma atenção especial que merece porque tem um processo que tem o maior passivo que 

todas as outras... então, esse conceito de sistema que o juizado traz, hoje em dia já é 

sentido como necessidade para os outros órgãos da justiça. 

 

JGVW: Interessante, essa ideia de sistema também tem sido bem destacada nas 

entrevistas sobre Juizados Especiais. Vossa Excelência colocou bem o que precisaria para 

ser considerado assim. Agora, o senhor falou que na época da instalação dos Juizados 

Especiais, Cristina Gaulia foi a primeira que concorreu para um juizado aqui... 

JDAN: Cível. 

 

JGVW: O senhor primeiro concorreu pelo juizado criminal... 

JDAN: É, porque os outros juizados... foram criados por transformação. Os do centro 

foram criados por transformação. Então, já tinham titulares e foram criados por 

transformação. 

 

JGVW: Que concordaram em ir. 

JDAN: Não muito. Teve até caso de juiz, não vamos citar nome, mas que, contrariados 

em virarem juízes de juizados, pediram aposentadoria. E, porque efetivamente, existia 
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aquele preconceito de que o juizado era uma justiça de menor complexidade e, que as 

suas decisões não seriam conhecidas no Tribunal. E isso aconteceu efetivamente em 

vários juizados, e até recentemente nós tivemos um destacado membro da magistratura 

que disse numa reunião pública e, esse fato é público, que juiz de juizado deveria ser 

temporário, era para juiz no início de carreira. Eu, como era um velho de juizado, eu 

falei... eu me senti o próprio traste da justiça, mas eu superei o trauma e segui adiante. 

Discordo dele. O fato de ser uma causa de menor complexidade probatória não implica 

que ela tenha menor complexidade jurídica. Eu já julguei situações muito mais complexas 

no juizado do que numa vara cível. Agora estou vendo em uniformização de 

jurisprudência por exemplo, várias questões que são de uma complexidade jurídica muito 

grande, não tem complexidade probatória nenhuma, o fato está ali. 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: Mas a questão jurídica tanto é relevante, que gera divergência e gera 

uniformização. Se não fosse assim... E do Rio de Janeiro, como é que a gente combateu 

isso? E isso aí, a gente tem que render homenagem cada vez que vier falar de juizado, 

duas pessoas que foram fundamentais para isso: Desembargador Thiago Ribas e 

Desembargador Sérgio Cavalieri, porque a cada episódio de remoção ou promoção, em 

que um juiz de juizado estava envolvido como concorrente, eles tomavam a palavra no 

Órgão Especial, e eram dois ex-presidentes do Tribunal, por isso com respeitabilidade 

dos colegas... 

 

RV: Ininteligível). 

JDAN: E diziam: “olha, ele é um juiz de juizado, tem tal produtividade”, Desembargador 

Cavalieri então, adorava números não é...? 

 

JGVW: Tinha tudo à mão. 

JDAN: “Recebe...” sei lá... “1.600 processos por mês e mantém um acervo pequeno na 

vara, está julgando esse processo em 30 dias como manda a lei, tem um índice de reforma 

insignificante da Turma Recursal”. Então, eles prestavam essa dupla função: de 

estimuladores do sistema e de reconhecimento da função de um juiz que desempenhava 

a função idêntica à de um juiz de vara de fazenda pública, não tinha nada de menos 

importante naquela função. Graças a isso, no Rio de Janeiro nós não tivemos esse 

problema, tanto que, hoje em dia nós temos inúmeros desembargadores que saíram direto 

de seus juizados para o Tribunal de Justiça por promoção por merecimento. E aí, cito os 

dois mais... menos modernos, vamos ser assim, mais clássicos, não vamos dizer que nós 

somos antigos, porque têm determinadas coisas que não ficam antigas. Se você disser que 

A Ilíada é um livro antigo, é um absurdo, é um livro clássico. 

 

JGVW: Verdade. 

JDAN: Então, os desembargadores mais clássicos que saíram dos juizados, eu e Cristina 

Gaulia, fomos ambos promovidos por merecimento... 

 

JGVW: Direto do juizado. 

JDAN: E certamente, vemos... tivemos como... somos as provas vivas de que no Rio de 

Janeiro não houve preconceito contra juiz de juizado, graças à atuação desses dois 

magistrados queridos que, a gente tem que render homenagem sempre, são responsáveis 

por nós termos um sistema, que hoje tem 57% da demanda, 57% da demanda do tribunal 

está dentro do juizado. 
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JGVW: É, esse é um número impressionante. Isso se encontra em outros estados também, 

essa prevalência dos juizados? 

JDAN: Olha, em números sim, em números sim, com certeza. Até em números nacionais, 

mantém a mesma estatística. Mas em prestígio, em alguns estados, não. Eu tenho 

referência de que em alguns estados existia o preconceito. Hoje em dia, não, porque até 

os juízes de juizados... na minha geração de juizados, implementaram os juizados, nem 

que seja por antiguidade, estão chegando ao tribunal. E chegam ao Tribunal, obviamente 

a gente foi... comunica: “olha, juiz de juizado também é juiz como outro... ele fez 

concurso igual...” 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: “Não entrou pela janela aqui, é juiz, tem motivo para estar aqui, foi escolhido de 

acordo com as regras da constituição, igual... e poderia estar numa vara cível, num 

juizado, vara de fazenda ou vara criminal ou no Tribunal do Júri”. Mas, naquele momento 

inicial, foi importante que não se tivesse esse tipo de preconceito até para estimular que 

se concorresse para o juizado. Mas, havia sim esse medo e, nos primeiros concursos de 

remoção, os juizados não eram muito procurados, hoje em dia eles são disputados a tapa. 

 

JGVW: É verdade, na época era assim. E, Vossa Excelência pode dizer com relação a 

essa ideia de sistema, a gente sabe que a parte da lei 9.099 referente aos juizados cíveis, 

não tem nada a ver em origem, nem história, em elaboração, com a parte dos juizados 

criminais. Esse sistema conseguiu homogeneizar as duas... esses dois lados do juizado, 

juizados cíveis e juizados criminais? 

JDAN: É, a história da legislação é interessante... porque pegou um projeto de lei do 

Nelson Jobim... um projeto de lei do Michel Temer que, estavam caminhando 

paralelamente, juntaram os dois, fizeram a lei dos juizados... 

 

JGVW: Isso. 

JDAN: E, eles têm até coisas repetidas. Em vez de ter uma parte geral que se refere aos 

dois e, as partes especiais mais reduzidas, eles repetem a parte geral dos dois. E, o juizado 

de fazenda, vem como uma terceira lei já, da 12.153. E aí, curiosamente, ele reconhece o 

sistema lá na terceira lei dizendo assim: “olha, aquilo que a gente fez em 95, juntando 

com essa, é um sistema”. Dá um nome de sistema por quê? Porque os juízes já tinham 

transformado em sistema. Como os juízes de juizado se sentiam muito, tinham medo de 

se sentirem órfãos, eles se uniam. E aí, se criou o primeiro fórum nacional, que hoje em 

dia você tem: FONAVID, FONAJUC, FONAMEC, são todos cópias da ideia inicial do 

FONAJE, que era o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. E, ali no Fórum dos 

Juizados, como juntava juiz do juizado cível e criminal, nós éramos o, pelo Brasil a fora, 

digamos, o final da cadeia alimentar da justiça. E, para nos proteger, nós nos uníamos. 

Então, nós ali, através desse debate nacional, já criamos o sistema que foi reconhecido 

depois pela lei. Então, por causa dos juízes, o sistema de juizados nasce 

independentemente de ter essa denominação na lei e de ser reconhecido. Só é reconhecido 

depois... 

 

JGVW: (ininteligível). 

JDAN:  Porque já existia pela lei 12.153, que aí, ela vem sistematizar a Turma Recursal 

que não é sistematizada na 9.099, ela vem tentar criar essa história de uniformização de 

jurisprudência. Hoje em dia até se debate se ela é aplicável ao juizado cível ou não, Mas 

que eu acho que, eu não combato ela não. E, é... mas, por essa nossa vocação para 

autoproteção, o sistema é muito refratário à influência das outras leis, às vezes até 
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indevidamente... repelir o Código de Processo Civil por inteiro só porque é o Código de 

Processo Civil, eu acho que é uma visão torta, ela é a lei de processo. Então, no que ela 

não for incompatível com princípios do juizado, eu tenho que aplicar. Se eu aplico ela no 

Código de Processo Penal no que ela não for incompatível com o sistema do Processo 

Penal, eu não vejo porque não aplicar no juizado. Mas, a gente tem essa visão refratária 

e, nós criamos o conceito de sistema muito antes da lei. Por essa autodefesa, acabou se 

estruturando num sistema único. 

 

JGVW: O papel do FONAJE foi importante nessa conceituação? 

JDAN: É, foi fundamental, porque de alguma maneira a gente refreou um pouco o instinto 

que os juízes têm de criar: “esta é a minha vara, aqui não se aplica tal lei, aqui o código 

tem tal leitura”. Juiz tem livre apreciação das provas, a liberdade de avaliação de mérito 

dele é absoluta. Mas, ele tem livre convencimento, ele não tem livre procedimento. 

Procedimento é da lei, deveria ser um só para todo mundo, senão, vira loteria a justiça. 

Num juizado anda de uma maneira, no outro anda de outra. Como é que o advogado vai 

conseguir se virar dentro do sistema como um todo? Isso aí, o FONAJE ajudou a refrear 

um pouco esse ímpeto e a criar vigas mestras para o sistemas: respeito à Oralidade, essa 

grande contribuição do FONAJE, a gente bater todo dia no respeito à Oralidade, que a 

gente tem a tendência a formalizar o processo... a banalizar o processo, a ordinarizar e o 

FONAJE bate muito pelo princípio da Oralidade máxima. Então, no trabalho dos 

princípios gerais, o FONAJE teve esse caráter agregador e deu para o Brasil inteiro, a 

visão do que deveria ser o juizado e, trouxe para cada juiz a experiência de outros pontos 

de vista. É extremamente enriquecedor, eu, juiz, nascido e criado na zona sul do Rio de 

Janeiro, educado numa universidade federal, aluno do Colégio Pedro II que era o colégio 

padrão do Brasil na época, eu ter a visão de um juiz que me diz que lá na cidade dele, ele 

tem que celebrar um acordo civil entregando pandeiro de farinha. Eu descobri o que que 

é um pandeiro de farinha, que é aquela coisa de vime onde se peneira farinha... 

 

JGVW: Sei. 

JDAN: E o acordo era dar um pandeiro de farinha por mês para a família da vítima. E, eu 

ter que entender isso, isso é maravilhoso porque eu vou julgar o amazonense que vem 

para o Rio de Janeiro... e se ele me falar de um pandeiro de farinha, agora eu vou saber o 

que que é. Mas, na época eu não sabia. Essa experiência foi uma coisa fantástica e, tanto 

foi boa que todo mundo copia hoje, todo mundo quer criar seu fórum nacional... 

 

JGVW: Com relação ao Rio de Janeiro, nós copiamos esses encontros nacionais ou os 

encontros nacionais é que copiaram nossos encontros? O senhor sabe dizer isso? 

JDAN: Olha, o Rio de Janeiro sedeou o terceiro FONAJE. 

 

JGVW: A é? 

JDAN: O primeiro foi no Rio Grande do Norte... 

 

JGVW: Isso. 

JDAN: O segundo no Paraná, salvo engano, com Bacellar e, o terceiro foi aqui que o Luis 

Felipe trouxe para cá. E, é, foi até na Estácio, a Estácio sedeou o encontro, ali na rua do 

Bispo, no Campus da rua do Bispo. E a gente já realizava a essa época, os nossos 

encontros. Então, eu não sei quem influenciou quem. 

 

JGVW: Nosso primeiro encontro foi em 97 no Hotel São Moritz. 

JDAN: Foi, foi. 
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JGVW: Vossa Excelência participou? 

JDAN: Participei, participei. 

 

JGVW: Lembra de alguma coisa, alguma experiência desse encontro? 

JDAN: Olha, primeiro que... 

 

JGVW: Algum fato? 

JDAN: Foi... acho que foi a primeira vez que os juízes do Rio de Janeiro puderam sentar 

num fórum de debate com desembargador. A gente que é da geração mais antiga, existia 

um gap muito grande de comunicação entre os desembargadores e os juízes de primeiro 

grau. Eu duvido que um juiz de primeiro grau fosse bater no 

 Gabinete de um desembargador para indagar como concluía um acórdão. Era ruim fazer 

isso. Se a gente recebesse um pedido de informação de habeas corpus... e daí há uma hora, 

ligava para a assessora do desembargador, dizia assim: “olha, avisa para o desembargador 

que eu estou dando a sentença, eu vou mandar a informação junto com a sentença”. Era 

assim que a gente respondia habeas corpus. Então, existia... E naqueles encontros de São 

Moritz, pela primeira vez a gente esteve sentado ali, conversando com a gente na mesa, 

desembargadores que eram tidos como ídolos para a gente. Estavam ali e começaram a 

flexibilizar um pouco esse contato com a hierarquia do Tribunal e, estabelecendo para 

dentro dos encontros o princípio básico do juizado, que é o de Simplicidade e 

Informalidade. Então, eram discutidos todos os temas sem nenhum tipo de restrição, sem 

nenhum tipo de proibição. E, curiosamente, a gente tem que até voltar porque as pessoas 

marcam a história da gente... 

 

JGVW: Claro. 

JDAN: Então, a gente tem que voltar um pouco atrás. À essa época, o Desembargador 

Thiago por ter sido presidente da nossa associação e ser uma pessoa de muita influência 

na AMB, era uma liderança nacional. Então, a presença dele no encontro do Fórum 

Nacional dos Juizados, quase que importou a prática informal, o jeito informal do carioca 

ser para dentro do Fórum Nacional dos Juizados. Então, acabou sendo uma marca do 

FONAJE, como é que eu vou falar? Como é que eu vou criar o adjetivo? Carioquizar o 

Fórum. Então, o FONAJE tem um acento bem carioca. Ele é informal, é bem debochado, 

é tudo que o carioca é. Mas não deixa de ser muito sério, como nós não deixamos de ser. 

Nós somos informais, somos... mas, acho que é um dos lugares que mais se trabalha no 

Brasil, é o Rio de Janeiro. 

 

JGVW: É isso aí. E, nessa época lá dos primeiros encontros e da comissão dos juizados, 

Excelência já mencionou aqui que a comissão dos juizados começou na verdade na Escola 

da Magistratura e, eu tenho registros que vossa Excelência foi um dos primeiros membros 

da comissão, desde o começo já integrou... 

JDAN: cometeram essa imprudência. 

 

JGVW: A comissão dos juizados. Vossa Excelência saberia dizer se existia alguma 

estratégia da comissão para essa implantação dos juizados? 

JDAN: Olha, existia o... eu acho que, com certeza existia uma determinação muito grande 

dos nossos líderes de implantar. Isso era bem marcado. Mas, como isso foi muito 

marcante em mim, o primeiro contato que eu tive com o sistema do juizados foi esse 

ofício que eu encontrei na minha mesa: “oh, o senhor tem que instalar os juizados”, e, que 

eu fui desesperado para a Corregedoria perguntar como fazer. Aí, lá, estava a Cristina 
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Gaulia, já é minha amiga de, desde o tempo do Ministério Público, que me pegou pela 

mão, me levou no Salomão, que também era meu amigo desde o tempo que eu era 

Defensor Público. E os dois sentaram comigo, eu, apavorado: “que que eu faço? Não 

existe nada sobre o juizado criminal”, o juizado cível, ainda tinha o paradigma... 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: Das Pequenas Causas. O juizado criminal não tinha nada. Aí, eles me disseram 

uma frase que me marcou muito, e que determinou que eu ficasse no juizado para sempre: 

“Joaquim, justamente porque não existe nada, você pode fazer tudo”. E era o que a 

comissão vivia, não existia nada antes. Então, tudo que a gente fizesse ia ser o ponto de 

partida. 

 

JGVW: É verdade. 

JDAN: E ali, a gente conseguiu estabelecer as vigas mestras que estão perdurando até 

hoje. E eu digo assim, em Juizado Especial Criminal, a lei 9.099, se você fizer uma leitura 

do ponto de vista do Ministério Público, ela é uma lei voltada toda para o Ministério 

Público. Então, na verdade, eu tinha que pegar o termo circunstanciado e colocar na mão 

do Ministério Público e dizer: “decide o que que você vai fazer”. E eu ficar ali esperando, 

ele como um dos negociadores do processo, dá a movimentação nesse processo. Isso seria 

a morte do juizado. Nós teríamos como temos hoje: o Rio de Janeiro, ele fez aquela meta 

2 do CNMP que era julgar todos os crimes de homicídio até 97, e o Rio de Janeiro teve o 

segundo lugar negativo do Brasil. Arquivou 96% dos inquéritos, homicídios, que é o 

crime mais grave que pode existir. Então, se a gente tivesse entregado como deveria ser 

ao Ministério Público isso, a gente teria um novo destino para o juizado, estaríamos 

julgando prescrição em todos os casos. O que que a comissão fez? Não tem marco legal, 

tem um marco legal que como deve ser o juizado é muito principiológico, eu não tenho 

amarras históricas de como fazer, então vamos fazer do nosso jeito. Vai ser tudo 

judicialiforme desde o início. Então, registrou ocorrência, tem que acontecer a audiência 

independentemente da vontade das partes, é onde o juiz vai decidir. Ou seja, o processo 

não fica parado dependendo de processamento de delegacia e Ministério Público, vontade 

das partes, ele anda. Como a gente não tinha paradigma, esse passou a ser o paradigma 

do Rio de Janeiro. E como o Rio de Janeiro foi o primeiro estado que estabeleceu Juizado 

Especial Criminal efetivo, foi o paradigma do Brasil. Então, hoje o Brasil inteiro segue o 

que o Rio de Janeiro inventou naquela época, dentro do fórum, dos juizados. Era a 

Desembargadora Serli Biondi, Sirley Biondi... 

 

JGVW: Sirley Abreu Biondi. 

JDAN: Que era juíza de vara criminal, uma pessoa queridíssima também, era excelente 

juíza de vara criminal, não sei porque ela se perdeu pelos caminhos do cível, que está em 

câmara cível hoje, mas era excelente juíza criminal, pessoa muito sensível. Eu, e depois 

de algum tempo, veio se juntar Marcelo Anátocles e outros juízes da área criminal, mas 

a área criminal era campo fértil para improvisar. E no cível, aconteceu mais ou menos o 

mesmo movimento. Vamos estabelecer um rito que torne esse processo, impeça esse 

processo de parar, um processo de juizado é aquele processo que tem que andar o tempo 

todo. E aí, como o que se fez e se fez bem, serviu de paradigma para o Brasil. Passou a 

ser o procedimento do juizados criado... Hoje em dia, ninguém mais aventa a 

possibilidade de ser um processo, uma lei destinada ao Ministério Público. E na verdade, 

na essência ela é. É uma lei que busca inspiração no Ministério Público americano, em 

que o juiz fica lá impassível, ele traz o acordo e ele homologa, o juiz homologa. E é o que 
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viabiliza a justiça criminal americana funcionar. Se ele tivesse que processar todos os 

casos, eles estariam num caos pior que a gente porque eles encarceram muito mais. 

 

JGVW: Sim, sim. E havia alguma... quais eram as suas funções na comissão naquela 

época? 

JDAN: Até autuar processo... 

 

JGVW: Até autuar processo! 

JDAN: Até autuar processo a gente fez. A comissão dos juizados... a gente... tinha alguns 

focos de atuação mais marcados obviamente, Cristina, Ana Maria cuidavam da área 

cível... 

 

JGVW: Claro que a sua parte era criminal. 

JDAN: Eu cuidava mais da área criminal. Mas, inegavelmente a gente trabalhava em 

harmonia, até porque nós estávamos... ali naquela comissão realmente, estavam todos por 

amor à camisa. Amor à causa e, obviamente, não vou dizer nem temor reverencial, mas, 

admiração, quase idolatria pelos desembargadores que estavam dentro daquele processo, 

e antes de tudo, a oportunidade de participar de uma coisa nova. O prazer que dá a 

mudança, a criação, a inovação, você poder ver crescer um trabalho seu, é um salário 

emocional que não tem preço. 

 

JGVW: Qual era essa expectativa em relação aos juizados, tanto os cíveis quanto os 

criminais? Porque a doutrina discute se os juizados foram criados com a função de 

desafogar a justiça comum, ou se foram realmente criados com essa função de dar acesso 

à pessoas que antes não tinham como trazer os seus conflitos para julgamento. Qual era a 

expectativa dos juízes na sua visão? 

JDAN: É, a lei, traz essa mensagem que foi para desafogar a justiça comum mas, que é 

mentirosa. Nós, na verdade, não desafogamos a justiça comum. Hoje, eu reputo que a 

gente teve um erro de origem, foi não considerar a competência do cível, absoluta, que a 

gente possibilita o advogado fugir por uma vara comum quando isso interessa a ele, ou 

por questões de honorários ou porque a vara cível naquela localidade está funcionando 

melhor do que a vara do juizado. Então, a gente teve esse vício de origem. Mas, as 

demandas que estão no juizado e a população que a gente tem no juizado, tanto no juizado 

cível quanto no criminal, não estavam sendo desatendidas na vara cível, elas 

simplesmente não procuravam a vara cível. Então, a gente não tirou nenhum trabalho de 

lá de dentro, a gente pegou o que não era atendido realmente. E, eu acho que a gente não 

dimensionava, o legislador não dimensionava, nem a gente quando instalou os juizados, 

que o volume ia ser tão grande. Mas, a gente teve a rapidez de responder a isso e, adaptar 

o juizado para ele atender esse volume grande de... é porque... se você diz assim, ah, o 

juizado veio, no crime, por exemplo, resgatar uma litigiosidade que estava por baixo do 

tapete, que não era considerada e que por causa disso não era nem... era oculta. Isso 

também não é verdade,  se você comparar com a litigiosidade e litigiosidade que era 

atendida fora do juizado, ou seja, o maior potencial ofensivo, é o exemplo do homicídio... 

Ele também não era tratado. Então, não se apurava o maior potencial, não se apurava o 

menor potencial, não se apurava nada. Ou o de menor potencial... (...)  pode não dizer que 

ele é muito leve, muito brando, a pena alternativa não cumpre suas funções, mas, alguma 

resposta tem. E, acredito que no juizado cível aconteceu a mesma questão e, no juizado 

de fazenda, com certeza isso acontece. Juizado de fazenda, eu tinha... por exemplo, se eu 

estou vendendo um carro e aparece uma multa de que minha placa foi clonada, se eu 

quero entregar o carro, eu não ia nunca entrar numa vara de fazenda para questionar 
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aquela multa. Que que eu ia fazer? Eu ia pagar a multa, o Estado ia se beneficiar daquilo 

porque eu ia pagar... aquela placa... o carro infrator cometeu a infração e ele ia arrecadar, 

e, eu não ia questionar. Hoje em dia eu vou entrar num juizado. Se eu sou servidor público 

da Polícia Militar e tenho descontado meu fundo de saúde lá, ou imposto de renda sobre 

Auxílio Moradia ou sobre qualquer outra verba não tributável, isso dá R$17,00  por mês 

num contracheque. Eu ia entrar numa vara... qual é a vara de fazenda que eu ia conseguir 

um advogado, querendo gratuidade, fosse questionar isso 

 Para ganhar no final, honorários de 10% sobre R$17,00. Eu não ia ter isso e, eu não ia 

gastar R$1000,00 de advogado para receber R$17,00. Eu hoje, vou para o juizado... 

questionar isso. O número de processos é enorme. 

 

JGVW: Naquela época já se fazia controle na comissão, controle do desempenho dos 

juízes dos juizados? 

JDAN: Desde o início. 

 

JGVW: Desde o início? 

JDAN: Desde o início isso foi feito e, foi uma coisa que a gente comunicou para os outros 

estados, alguns adotaram isso, porque o controle foi estabelecido primeiro para verificar 

a demanda que entrava. Era o controle quantitativo da demanda que entrava. Mas logo 

em seguida, a gente verificou: “vem cá, se está entrando demanda e, um determinado 

juizado mantém o acervo estável, é sinal que aquele juiz está dando cabo da demanda. E 

um outro juizado que tem uma demanda menor, o acervo está crescente, aquele juiz tem 

algum problema”. Pode ser problema de falta de funcionário, pode ser problema de saúde 

dele, podem ser inúmeros problemas que a comissão pode tentar ajudar. Então, o controle 

foi feito mais a partir do controle inicial da entrada de processos e saída de processos. 

Passou a se fazer uma análise qualitativa daquela entrada e saída para verificar qual era o 

problema que estava impedindo ter uma produtividade comparativamente igual a de 

outros juizados, que a gente chamava de produtividade média dos juizados. E aí, passou 

a ser cobrado do juiz para possibilitar o juiz vir aqui explicar. “Eu não dei sentença esse 

mês, porque houve um desabamento de esgoto nas salas de audiências e tive que cancelar 

todas as audiências do juizado”. Ou seja, tem que ter uma intervenção pronta da 

administração para resolver isso. Ou então, “eu não dei sentença... eu não consegui atingir 

a produtividade média esse mês, porque meu cartório pegou Dengue e, eu pedi para a 

Corregedoria funcionário e não tinha”. Então o processo não era processado... 

, 

 

JGVW: Não chegava até... 

JDAN: Não chegava para o juiz dar a sentença. 

 

JGVW: Certo. 

JDAN: Ou um caso teratológico, “não dei a sentença porque eu sou um juiz ineficiente”. 

E aí, ele tem que ter o tratamento adequado da ineficiência. Eu sou um pouco mais radical 

do que os meus dois paradigmas... vocês já imaginam o que que é, não é, ser mais radical 

que o Desembargador Sérgio Cavalieri nisso... puxa... Eu acho que a gente pode perdoar 

qualquer defeito do juiz, até burrice a gente pode perdoar. Só não pode perdoar 

desonestidade e vagabundagem. Esses dois princípios são, esses dois pontos são... até 

porque, são insolúveis. 

 

JGVW: Verdade, são insolúveis. 

JDAN: É, o resto... falta de conhecimento técnico, ele se aprimora. 
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RV: É, vai aprendendo. 

JGVW: E essa gestão por números, foi algo que os juizados puderam utilizar desde o 

começo? 

JDAN: Usaram desde o início, e por isso, eu falei, o juizado foi o primeiro a ser 

informatizado no sentido de conseguir dados informatizados, porque se percebeu desde o 

início, que numa justiça que tem que ser célere e que distribui tantos processos, se você 

não tiver controle numérico, você se perde. Isso tem que ter desde o início. Um estoque 

da vara cível roda a cada três anos, o estoque do juizado roda a cada 180 dias. 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: Então é uma diferença brutal. A entrada da vara cível é muito lenta e, saída 

também é mais lenta ainda. Então, o estoque dela é crescente... O do juizado não, ele está 

sendo decrescente há vários anos. Inclusive o Tribunal de Justiça mantém o cumprimento 

das metas que o CNJ estabelece, graças aos juizados. No cômputo geral, o juizado além 

de receber 57% da demanda, consegue cumprir as metas todas dentro do juizado. 

 

JGVW: E agora como Presidente da Comissão dos Juizados que diferenças veria entre a 

comissão hoje e a comissão do que foi naquele, a comissão necessária naqueles primeiros 

momentos aí de instalação dos juizados quê...? 

JDAN: Olha, eu hoje tenho a felicidade de contar com a comissão, com juízes 

maravilhosos, juízes de juizados por vocação, juízes que integraram a comissão não por 

simpatia pessoal mas, por seu mérito pessoal, aliás, Vossa Excelência não quis integrar, 

eu chamei. 

 

JGVW: Não, não quis não, não pude... 

JDAN: Não podia. 

 

JGVW:  Só isso. 

JDAN: Eu entendi, eu entendi suas razões. Mas você era nome da minha primeira escolha 

para integrar a comissão, pela sua experiência, competência e seriedade profissional. Isso 

me ajuda muito no trabalho até porque eu tenho um déficit de experiência no juizado 

cível. Efetivamente, eu, como juiz, eu tenho pouco no juizado cível, eu tenho muito mais 

no juizado criminal. E, você deixar de ter atuado no juizado... eu, quando voltei para a 

comissão dos juizados, depois de passar três anos longe do sistema, quando fui... logo que 

eu fui promovido e fiquei com a informática do Tribunal, auxiliar da Desembargadora 

Leila... aliás, a Desembargadora Leila estava lá nas reuniões iniciais na EMERJ... 

 

JGVW: Ah, é verdade. 

JDAN: Porque o ponto... um dos pontos... um dos  diferenciais do Rio de Janeiro, que ao 

mesmo tempo que a gente criou toda a estrutura para juiz, a gente criou estrutura para 

serventuário. O serventuário de juizado foi o primeiro a ter treinamento na Escola de 

Administração, que era presidida pela Desembargadora Leila Mariano. Esse foi um 

diferencial brutal entre o Rio de Janeiro e todos os outros estados... 

 

JGVW: Ah, interessante. 

JDAN: Todo mundo que vinha aqui, queria copiar a Escola de Administração. E a gente 

dava aula mesmo para o serventuário, aula de Direito para o serventuário, aula de 

procedimento, fazia manual e, todos os... gerava (ininteligível)... 
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JGVW: Conciliadores também? 

JDAN: É, conciliadores realizavam. Tem um ciúme que, todo funcionário concursado 

que ia para o juizado era treinado antes. O da vara cível, não, tomava posse, ia para a vara 

cível e: “se vira aí, meu filho”. E o juiz tratasse de ensinar a ele no dia a dia. Então, a 

Desembargadora Leila, estava na comissão inicial, estava nas reuniões da EMERJ... 

 

JGVW: AMAERJ, da EMERJ. 

JDAN: E, participou... ela é... eu até recomendaria ouvi-la... 

 

JGVW: Tem nas gravações. 

JDAN: Enquanto diretora da escola, a experiência dela nessa formação dos conciliadores 

e dos juízes e dos serventuários pelos juízes. 

 

JGVW: Ótima sugestão. 

JDAN: Então, a gente tinha... a comissão hoje, conta com esses juízes que têm esse 

perfil... não gosto muito da palavra perfil não, falar vocação mesmo, tem amor pela 

camisa, e que estão lá para todo trabalho. Nós temos por exemplo, a implantação de um 

fluxo automatizado do juizado, seria um passo, um degrau adiante na informatização... 

onde a gente treinou, onde a gente testou, a gente viu todos os defeitos, foi dentro do 

juizado e daquele juiz que pertence à COJES. E eles trabalharam no dia a dia, era no 

cartório, vendo o que que dava defeito, relatando, informando. Então, administrar sempre 

foi muito fácil. O Presidente Milton, me permitiu ter uma comissão um pouco maior do 

que os outros tiveram. Minha comissão, botei quase todos os juízes de juizado do estado 

na comissão... brincadeira. Mas, tem um número bem maior de juízes e, eles têm ainda 

aquele fogo no olhar de querer criar coisas novas, que é um desafio. Que hoje em dia, 

acredito até que seja o motivador lá do Desembargador Thiago, do Desembargador 

Cavalieri no início. Era ver na gente, esse fogo no olhar, dizer assim: “vamos criar coisa 

nova, vamos deixar uma marca nesse novo tempo da justiça, deixar uma marca e, eles 

deixaram. Então, hoje o que que a gente faz? É tentar resgatar essa possibilidade de 

inovação, de evolução do sistema. É um sistema muito dinâmico que permite a evolução 

rápida e, que mostra resultado rapidamente. Se eu estabeleço um fluxo do juizado e boto 

um marco temporal, daqui a 180 dias todos esses processos estão dentro desse fluxo... o 

acervo todo vai girar nesse período. Então, esse é o desafio e é a motivação maior para os 

juizados, para a comissão dos juizados hoje. 

 

JGVW: O Desembargador Thiago falava que os Juizados Especiais serviriam também 

para resgatar a imagem do Judiciário. O senhor acha que isso tem acontecido? 

JDAN: Eu não sei se a gente resgatou. Mas que a gente mudou, mudou. Mas com certeza 

a gente mudou... com certeza hoje em dia, para um juiz dizer, indefiro por falta de amparo 

legal, ele tem que ter, digamos assim, muito estofo para dizer isso, porque as pessoas 

assimilaram muito mais fácil do que nós juízes essa realidade da lei 9.099 e da lei 12.853, 

já está incorporada no dia a dia da... hoje em dia, é normal você escutar uma reclamação 

do comércio, o consumidor dizer: “olha, sim, oh, não vou perder meu tempo com você 

não. Vou procurar meus direitos no juizado”. Então, isso já está incorporado como 

patrimônio do cidadão. Então, nessa medida, a gente mudou a feição. Não sei se 

resgatamos, mas mudamos. Que mudamos, mudamos. 

 

JGVW: Isso é bom. Bom, queria que Vossa Excelência falasse um pouquinho sobre essa 

experiência no FONAJE. Vossa Excelência foi o Presidente do FONAJE por duas 

ocasiões não é? 



461 
 

JDAN: É. 

 

JGVW: 2.004 e em 2.011 não é? 

JDAN: Isso. Primeiro, foi... eu era vice-presidente da Sandra Silvestre, que foi para Timor 

Leste. 

 

JGVW: Pela ONU não é? 

JDAN: É, pela ONU, reconstrução de Timor Leste. Foi cedida pelo tribunal de lá de 

Rondônia e, aí, eu assumi metade do mandato dela e, no outro eu fui eleito para presidir 

o FONAJE mais recentemente, também acredito que pela minha persistência de estar lá, 

de ser um clássico, ficar lá tanto tempo... 

 

JGVW: (ininteligível). 

JDAN: A gente acaba participando desse... tendo a história oral, aquela que eu falei que 

é importante de a gente resgatar... 

 

JGVW: Doutor Joaquim foi a todos encontros no FONAJE? 

JDAN: Não, eu faltei... 

 

JGVW: Se não todos, quase todos? 

JDAN: Os dois primeiros eu não fui. Os dois primeiros eu não fui. A partir do Rio de 

Janeiro eu deixei de ir a um, porque estava viajando na época de férias e, aí, não pude ir. 

Nos outros todos eu fui e, é uma experiência incrível. O último foi agora no Amapá e, a 

gente teve a oportunidade de ver de tudo. De participar como conciliador em audiência... 

do juizado do SEBRAE, eu botei lá o Chini e o Ligiero para fazerem audiência, a Valéria 

Lagrasta que é de São Paulo... 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: Foi para o Bailique fazer Justiça Itinerante lá dentro, que nasceu dentro do juizado. 

Hoje em dia ela funciona com um... 

 

JGVW: Justiça Itinerante começou lá, não foi isso? 

JDAN: É, começou dentro do juizado, começou com os juízes de juizado que se 

dispuseram a ir para as localidades... 

 

JGVW: Com a Sueli Pini? 

JDAN: É, com a Sueli Pini, com o pessoal lá do Mato Grosso também, que iam às 

comunidades. Você pensar no Rio de Janeiro que você tem acesso... 

 

JGVW: Ao estado todo. 

JDAN: No estado todo, você não pensa muito em Justiça Itinerante. Mas aí, quando 

começa a se desenvolver dentro do juizado, você verifica que a uma hora do Rio, você 

tem uma localidade como Tanguá, em que as pessoas não iam porque a linha de ônibus é 

ruim para chegar até à sede do município, que era Itaboraí e, hoje, virou um município 

próprio. Não se justifica implantar mais uma estrutura de justiça integral lá dentro, com 

fórum, com serventuário e com toda a estrutura que a justiça tem que ter, (ininteligível) 

tem que sair daí de alguma maneira. Quando você vai por exemplo e, descobre que na... 

vamos falar aqui perto da Zona Sul, Rocinha, você vai para o Laboriaux, você vê que tem 

gente que não consegue descer para ir num juizado que funcionava ali embaixo em São 
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Conrado, naquele prédio Reinaldo De Lamares, então você vê que a Justiça Itinerante até 

aqui é necessária. E ela nasceu... 

 

JGVW: E lá então não é? 

JDAN: É, nasceu a partir dessa percepção e, foram os juízes de juizado que fizeram. Hoje 

em dia ela ganhou autonomia própria, ela está reconhecida constitucionalmente, cresceu, 

mas é um braço querido do juizado e, que muitas vezes continua sendo praticada pelos 

juízes de juizado, porque indissociavelmente você tem que ter Informalidade, Celeridade, 

Simplicidade para poder atingir aquela população. 

 

JGVW: Tem que ter uma cultura dos juizados? 

JDAN: Sim. 

 

JGVW: Não sei se você concorda. 

JDAN: Hoje em dia já existe. Já existe cultura do juizado e, já existe até reconhecido 

dentro da vida acadêmica a matéria de juizado. 

JGVW: Que que seria essa cultura do juizado? 

JDAN: Eu acho que é uma cultura que aplica a justiça mais em sentido amplo, com visão 

dos princípios do juizado. Ou seja, eu tenho... o mesmo código civil que eu vou aplicar 

na vara cível, eu vou aplicar no juizado. O mesmo princípio de Boa fé objetiva que eu 

vou aplicar numa vara cível, vou aplicar num juizado, mas, temperado pelo princípio de 

Celeridade, temperado pela possibilidade de julgamento por equidade, com possibilidade 

de eu trazer regra de experiência comum para julgar. Isso é ao meu ver, a cultura do 

juizado, é uma maneira de interpretar a lei. Infelizmente hoje em dia nas faculdades de 

Direito, se interpreta jurisprudência. Você faz compêndios e compêndios e compêndios 

de jurisprudência e, chega um concursando aqui sabendo se está de cor, acórdão que eu 

fiz, que eu nem me lembro mais e vai citar. Então, hoje em dia você... 

 

JGVW: Foram lavradas as situações específicas não é? 

JDAN: É, é. Até porque a gente não tem a cultura de precedente e de examinar a ratio 

decidendi, aquelas coisas que o americano faz para destacar do precedente qual é o 

fundamento jurídico, a gente não faz isso. A gente procura pesquisa só dada de 

jurisprudência pela internet e, cita acórdão destacando trechos que eu quero dar a 

interpretação. Quando na verdade, Direito se estuda é nos clássicos. Você estuda Direito 

Penal até hoje é no Nelson Hungria... 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: Você não vai estudar Direito Penal em um compêndio de jurisprudência. 

 

JGVW: É verdade. Essa cultura, será que a comissão dos juizados contribuiu para a 

formação disso, será que os encontros contribuíram para fornecer...? 

JDAN: Sim, ela estimulou e comunicou aos juízes: “olha, vocês quando vão elaborar 

enunciados, vocês estão fazendo uma jurisprudência ao inverso. Isso depende de estudo 

dos princípios do Direito”. Então, para você dizer como é que você vai aplicar tal instituto, 

você tem que conhecer o instituto. Então, você força essa reflexão. Embora tenha gente 

que gosta de fazer enunciado de atacado, hoje em dia a gente já tem a percepção que o 

enunciado tem que ser uma coisa muito bem elaborada. Você está comunicando uma 

reflexão sobre um instituto de Direito com base em princípios, na maioria das vezes, com 

base em princípios, não em textos para se ler. Até porque se ele for expresso em lei, eu 

não preciso de enunciado. 
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JGVW: E é o que foi aplicado não é? 

JDAN: É, é o que foi aplicado... 

 

JGVW: É o que já vem sendo aplicado por vários juízes. 

JDAN: É, é. E parte de uma dificuldade prática. Elabora o enunciado para resolver uma 

dificuldade prática que eu tenho no meu dia a dia, porque eu julgo de uma maneira x, o 

meu colega do lado julga de uma maneira y, a justiça se torna aleatória e eu, comento 

demanda. 

 

JGVW: E essa cultura em determinado momento por mais incipiente que fosse ainda, ela 

foi utilizada por exemplo, pela comissão para a movimentação dos juízes dos juizados, 

até para situações de remoção, escolha de membros da Turma Recursal? 

JDAN: É, para a Turma Recursal nós conseguíamos e, essa ideia partiu do Rio de Janeiro 

e hoje em dia está até na 12.153, um reclamo que era do juiz de juizado. No início as 

turmas recursais eram formadas com juízes de outras competências. A primeira 

formatação aqui no Rio de Janeiro, salvo engano, pegou juízes de vara de fazenda... 

 

JGVW: Isso, órfãos e sucessões. 

JDAN: Você vê juiz do processo mais formal... órfãos e sucessões e fazenda. 

 

JGVW: Isso. 

JDAN: Você pega o juiz do processo mais formal para julgar sentença de um juiz que 

tem que trabalhar com informalidade. Então, você tinha esse descompasso, você... como 

é que pode um juiz de fazenda entender que você julgou com base em aplicação do melhor 

Direito com regra de experiência comum... 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: Com decisão por equidade. Como é que pode caber isso na cabeça de um juiz de 

uma vara cível, uma vara de fazenda? Então, existia uma preocupação de que o juiz de 

turma recursal fosse juiz, ou do sistema ou que entendesse o sistema. Um dos... você pode 

ver isso por exemplo, quando você pega na Turma Recursal o Desembargador Mário 

Paulo, que foi juiz da Turma Recursal e, que criou uma expressão que é: “Desembargador 

do Povo”. Ele era uma pessoa, é uma pessoa maravilhosa, graças a Deus está vivo ainda 

e, muito alegre, muito irreverente... 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: E, por amizade do Desembargador Thiago e, porque Thiago conhecia ele e sabia 

que ele era uma pessoa totalmente informal, disse: “você vai ter que julgar na Turma 

Recursal para ajudar a ele”. Ele já era juiz de vara cível, estava sendo promovido a 

desembargador e, foi julgar... tanto que ele saiu da Turma Recursal para desembargador. 

Foi o primeiro, acho que foi um dos primeiros a sair, depois ele passou para 

desembargador. E, quando você cria essa noção de desembargador do povo, é isso aí, é o 

desembargador que vai julgar de pé no chão, vai julgar, não desmerecendo qualquer 

princípio de Direito, não violando a lei, mas, dentro de princípios que admitem a solução 

mais justa para o caso, que está lá escrita na lei expressamente, o que o juiz formal não lê 

isso, não consegue lê isso na lei. E aí, a partir dessa experiência a gente conseguiu 

implantar como princípio aqui no Rio de Janeiro, que existia a preferência dos juízes de 

juizado para integrar a Turma Recursal e, hoje é texto de resolução, é texto de lei. A 
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Preferencialidade fica reconhecida até pelo CNJ na resolução lá que Vossa Excelência 

ajudou... a trabalhar lá dentro. 

 

JGVW: A própria lei que criou os juizados fazendários teve essa... 

JDAN: É, teve a Preferencialidade. 

 

JGVW: Mas no começo, havia uma liberdade maior da comissão na indicação. Vossa 

Excelência poderia falar sobre isso, a comissão tinha voz nesses processos de remoção, 

de promoção de juízes e, até mesmo na indicação para as turmas recursais? 

JDAN: É, formalmente não, mas informalmente tinha, até porque os membros da 

comissão estavam no Órgão Especial pela hora da escolha e, sabiam apontar quem era... 

quem iria fazer um caos no juizado... e quem iria produzir. Isso eles tinham a noção 

perfeita. Na indicação da Turma Recursal, o sistema de livre escolha, deu certo enquanto 

você tem na comissão pessoas que entendem o juizado. Se eu tiver na comissão, um 

desembargador que nunca teve afinidade com o sistema ou que desconhece o sistema ou 

que despreza esses princípios, você pode ter uma escolha equivocada. E a gente também 

tinha uma facilidade muito grande na época, você não tinha nenhuma vantagem 

pecuniária por estar na turma recursal... nem ficava afastado da sua lotação. 

 

JGVW: Isso é importante. 

JDAN: Então, você... era um trabalho a mais, o que se fazia de graça, voluntariamente 

para o Tribunal e, que se fazia na base da amizade pelos desembargadores que nos 

chamavam. Isso acontecia muito no sistema do juizado que, até Desembargador Thiago 

ligava para dizer: “olha, eu preciso que vá para a Turma Recursal, você é meu amigo, vai 

para lá”. Acredito que por isso, Mário Paulo tenha ido para a Turma Recursal, por 

amizade. E, era... na verdade, a gente fazia depois da audiência, começava 6 horas da 

tarde e, ia até 10 horas da noite julgando processo de turma recursal, processos físicos, 

vários mutirões. Então, naquele momento, era importante ter essa... como você está 

criando, moldando um sistema, era importante você ter essa flexibilidade da comissão, 

dar o tom político da Turma Recursal através da escolha. Obviamente, quando a Turma 

Recursal passa a ser atrativa para os juízes, eu tenho que estabelecer critérios mais 

objetivos possíveis para provimento dessas designações. Não são cargos, são 

designações. E, até hoje 

 Ainda não tem certeza científica, ainda continua em dúvida, se turma recursal tem que 

ser temporária ou deve ser cargo de provimento efetivo. Eu continuo refletindo sobre a 

matéria, têm prós e contras para um lado e para o outro. Se eu tenho uma escolha feliz, 

ótimo... 

 

JGVW: Claro. 

JDAN: Se eu tenho uma escolha infeliz, péssimo. 

 

JGVW: Ah, como tudo. 

JDAN: Então, a periodicidade me garante que mesmo uma escolha infeliz será passageira. 

E antiguidade, é antiguidade, acabou, não tem jeito. Por que que a gente temperou... essa 

objetividade, o que que tem que ter, qual a Preferencialidade do juiz do sistema? Ou seja, 

o juiz que passou pelo sistema, pressupõe-se que ele atendeu a parte com a angústia dela 

lá na frente dele numa audiência, sabe como é que funciona o sistema e sabe para que que 

serve o sistema dos juizados. Por exemplo, para ser mais apto a também numa instância 

revisora, manter o atendimento a real necessidade das partes e, não ao Direito, digamos 

assim, mais frio, mais técnico que pode ter num julgamento de uma pessoa que está 
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distanciada das partes. Eu vejo muito isso e sinto muita saudade do tempo de juiz, quando 

eu tenho que julgar processos no Tribunal, você... na verdade, você recebe a interpretação 

de uma terceira pessoa sobre um fato. Quer dizer, aí você vai ter o testemunho que já é 

uma interpretação sobre o fato, interpretado por uma outra pessoa que, vai chegar para eu 

interpretar. Hoje em dia a gravação audiovisual, até me permite algum contato ilusório 

com a prova direta. Mas, você tem esse distanciamento. Se é turma recursal, isso tem que 

ser temperado com observância dos princípios de Juizado Especial. Então, a 

Preferencialidade é estabelecida para adoçar um pouco a objetividade da escolha e, a 

gente mantém aqui no Rio esse critério bem marcado de composição majoritária de juiz 

de juizado, representação de juiz da capital e do interior para se ter na Turma Recursal 

uma diversidade que é muito interessante. Mas, é um desafio, cada vez que a Turma 

Recursal muda, o juiz que está chegando do seu juizado aprender a julgar em colegiado, 

que é uma experiência maravilhosa mas, muito difícil... Desembargador Ronald, deve 

lembrar disso quando foi de juiz para desembargador. Ele tinha o poder integral na sua 

vara, era o rei do pedaço e foi ser um terço da voz do julgamento. 

 

RV: É comum se dizer, que o juiz é juiz mesmo lá na vara... 

JDAN: É, porque é... 

 

RV: Que ele é sozinho. 

JDAN: É. 

 

RV: Ele é que tem que resolver todos os problemas ali... 

 imprimir a sua maneira de ser. 

JDAN: É. É, a gente depende do revisor, depende do presidente em pauta... 

 

RV: Lá já é um colegiado. 

JDAN: Da composição do colegiado. É um exercício muito gostoso, não vou negar não, 

é muito bom. Mas, a gente... 

 

RV: Acaba sendo também muito rico. 

JDAN: É. 

 

RV: Mais rico. 

JDAN: A gente tem que aprender... 

 

JGVW: Bom que exige bastante. 

RV: É, você tem que se amoldar. 

JDAN: Tem que aprender. 

 

JGVW: Tem que saber conciliar vários fatores. 

RV: É, é. 

JDAN: Mas os juízes, eles acabam rapidamente pegando isso e, até porque, a cultura do 

juizado é a cultura de trocar experiência. A gente faz muito encontro, se reúne etc.... então, 

ele acaba debatendo, discutindo e tendo já o hábito de tomar uma decisão que seja em 

prol de um sistema ao qual ele pertence, não da visão unilateral, pessoal dele. Visão 

pessoal, a gente bota em livro, escreve livro e, bota. 

 

JGVW: Vossa Excelência falou dessa intermediação das interpretações e, aí, eu queria 

fazer uma pergunta sobre os juízes leigos, porque os Juizados Especiais foram criados 



466 
 

para serem uma forma, um... muita gente diz isso, não sei se eles foram criados, é só mais 

uma das opiniões que dizem que os Juizados Especiais para dar acesso às pessoas 

diretamente ao juiz. Vossa Excelência pode dizer com relação aos juízes leigos nessa 

posição? 

JDAN: Eu vejo muito o juiz leigo como um auxiliar qualificado do juiz. Ele tem que ter 

a cara do juiz de juizado dele. Por isso na Comissão dos Juizados, isso já é uma prática 

que vem há muitos anos, a gente dá total autonomia ao juiz para gerir no dia a dia o juiz 

leigo dele. O juiz tem que ter primeiro, o gabinete dele aberto para o juiz leigo e, tem que 

saber tudo que o juiz leigo faz, desde o comportamento dele numa sala de audiência até 

o projeto de sentença, é obvio. Mas, ele tem que ter esse controle de tudo e, o juiz leigo 

tem que ser a cara dele. Se... eu não posso ter dentro de um juizado, do mesmo juizado, 

um juiz leigo dizendo que o dano moral é mero aborrecimento, o outro fixando 

indenização no teto e um terceiro fixando indenização ridícula. Eu tenho que ter uma 

uniformidade, afinal de contas, é um juiz daquele juizado. O juiz leigo faz projeto de 

sentença, o próprio nome diz, é projeto. Então, o juiz tem que ter o controle total do seu 

juiz leigo. Embora a lei fala que, o juiz ou homologa ou dá a sentença no lugar, eu acho 

que é muito mais produtivo, que o juiz diante de uma sentença com que ele não concorda, 

chame o juiz leigo dele para conversar e, mostrar porque ele não concorda. Em tese, 

aquele juiz leigo vai dar outras sentenças. Se ele tiver que a toda sentença substituir com 

a sentença dele, não tem sentido o juiz leigo está ali. 

 

JGVW: Sim, sim. 

JDAN: Está dando trabalho... 

 

RV: Em síntese, Desembargador Joaquim, o juiz leigo daria muito mais trabalho ao juiz... 

JDAN: Do que... 

 

RV: Auxiliar, do que seria um auxiliar direto... 

JDAN: É, claro. É como um... 

 

RV: Agilizar (ininteligível). 

JDAN: É, como um assessor do desembargador. Eu hoje tenho cinco assessores mas, eles 

têm que ter a minha voz, eles estão fazendo um trabalho para mim. Então, por exemplo, 

quando muda... o Código Penal agora, para tirar a qualificadora do emprego de arma 

branca, o nosso legislador fez essa brincadeira com a gente, eu tenho que chamar meus 

assessores e dizer assim: “olha, o Direito passou a ser esse. Então, o meu entendimento 

com o desembargador até que a câmara me faça mudar, vai ser esse”. E, todos os 5 têm 

que andar nesse mesmo sentido. Não tem lógica ter... 

 

JGVW: Não tem lógica. 

JDAN: E, mesma coisa dentro do juizado. Surgiu uma situação nova, TOI da Light, agora 

está pipocando na internet, whatsapp é uma maldição do século XXI, filmes de 

funcionários da Light extorquindo pessoas por causa de TOI. Se o juiz de juizado resolve 

dizer assim: “olha, eu vou passar a presumir a má fé da Light nesse sentido e nessa 

hipótese”, você tem que chamar o juiz leigo dele e dizer...: “Olha, a partir de hoje, dia 20 

de junho, os projetos de sentença têm que ser nesse sentido”. Aí, se o juiz leigo vai dizer 

para ele assim: “mas o meu entendimento não é esse”. Ele tem que dizer: “meu filho, aqui 

não existe o seu entendimento, existe o entendimento do juiz, é esse. Se você vai me dar 

trabalho”, Desembargador Ronald diz, “então olha só, vou comunicar à Comissão do 

Juizado, você não vai ser mais meu juiz leigo, vai para outro juizado, meu juiz leigo tem 
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que ser, tem que atender a demanda que é feita, de acordo com a orientação do juiz do 

juizado”. 

 

JGVW: Essa foi uma orientação que foi dada desde o início, não é isso? 

JDAN: Desde o início e, com aluno da EMERJ isso era muito fácil de fazer. Era muito 

fácil porque... até porque você teve experiência com juiz leigo aluno da EMERJ, ele 

estava afiadíssimo e chegava desafiando a gente e, perguntando coisa que a gente tinha 

que parar e dizer: “espera aí, meu filho, calma, você saiu da aula agora, eu não. Saí da 

aula há 10 anos atrás. Deixa eu voltar a estudar, amanhã a gente discute esse assunto”. 

Porque de vez em quando, meus assessores que estão... eu tenho uns fazendo pós-

graduação, chegam com umas teses mirabolantes, eu digo: “não, espera aí, não, menos, 

para, pisa no freio. Deixa eu estudar, depois a gente conversa sobre isso”. Porque, até é 

uma covardia com a gente que está no dia a dia. Mas, o juiz leigo da EMERJ tinha esse 

viés, ele fomentava a discussão e, devia ser uma coisa muito gostosa, muito prazerosa 

juntar os juízes leigos, vamos... eu hoje... E a gente sempre via isso, o juizado que tinha 

maior produtividade, era aquele que o juiz cuidava do conciliador e do juiz leigo dele. 

Cada hora que o juiz investia no seu conciliador, poupava 10 horas de sentença dele. 

 

JGVW: Sim, sim. 

JDAN: Porque era o conciliador que ia fazer uma audiência boa de conciliação, era um 

juiz leigo que ia fazer uma CIJ boa e, o trabalho do juiz na homologação vai ser muito 

mais rápido. Você passa a conhecer seu juiz leigo, você vai ler a sentença até na diagonal, 

vai olhar e... 

 

JGVW: Verdade. 

JDAN: Consertar pontos ali. 

 

JGVW: Por falar na conciliação, Vossa Excelência acha que a conciliação foi deixada de 

lado ou... 

 

JDAN: Infelizmente foi. A gente via... foi um ponto negativo do Rio de Janeiro, foi nunca 

ter conseguido aprovar remuneração para o conciliador. Eu tinha no... cheguei a ter no 

juizado 40 conciliadores estudantes de Direito, trabalhando voluntariamente num turno 

pequeno. Então, é muito difícil eu manter uma unidade de pensamento em 40 pessoas. 

 

JGVW: Claro. 

JDAN: Eu preferia ter 10 conciliadores remunerados, do que 40 voluntários. Com os 10 

eu ia ter 2 por dia, e ia ter audiência, exatamente treinadinho naquele feitio que o juizado 

impõe a eles. Isso foi um ponto negativo que o Rio nunca conseguiu resolver e, como nós 

adotamos juízes leigos... o conciliador acabou ficando um pouco em segundo plano, até 

porque o Rio de Janeiro conseguiu dar uma celeridade tal, que eu hoje só não marco 

audiência mais cedo, porque o Correio não me permite. Eu tenho que marcar a audiência 

com 30 dias, porque senão a carta não chega. 

 

JGVW: É verdade. 

JDAN: Porque se eu quisesse, eu marcava audiência para amanhã, o juizado está 

permitindo isso. 

 

JGVW: E o papel dos juízes leigos nos juizados hoje? 

JDAN: Esses hoje são fundamentais. 
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JGVW: Fundamentais. 

JDAN: Hoje em dia você não tem como absorver uma demanda de 1.500 processos com 

um juiz. Seria desumano com o juiz, seria desumano com as partes, porque depois da 

décima audiência no dia, o juiz está com o motor, radiador fervendo, não consegue mais, 

não tem como trabalhar. Tem que multiplicar a força de trabalho dele pelos seus 

auxiliares. O juiz hoje em dia para conseguir atender uma demanda 

 Que é crescente e é uma demanda de massa, ele tem que ter um gabinete bem formado e 

uma equipe de juízes leigos bem formada, porque senão ele não consegue produzir o que 

ele tem que produzir com dignidade, para ele e para as partes. 

 

JGVW: Desembargador Joaquim, eu não quero cansá-lo mas, eu teria mais três temas 

aqui, breves para mencionar. Se Vossa Excelência concordar... 

JDAN: Vamos, vamos em frente. 

 

JGVW: A gente segue em frente. Desembargador Ronald, posso seguir? 

RV: Pode, pode, fica à vontade. 

JDAN: É que juiz de juizado fala muito... 

 

JGVW: Fala, é verdade. Bom, uma das perguntas em relação àquela ideia de sistema de 

juizados, era indagar de  Vossa Excelência, o que que Vossa Excelência acha dessa ideia 

de sistema em relação a todas essas novidades, principalmente no processo cível que nós 

temos hoje, de IRDR, recurso repetitivos, súmulas vinculantes. Vossa Excelência acha 

que isso altera um pouco essa ideia de sistema dos juizados ou afeta pelo menos de alguma 

maneira esse sistema? 

JDAN: Eu não consigo alcançar que vá prejudicar o sistema ou que altere. Eu fico só me 

indagando como é que eu posso uniformizar jurisprudência, como é que eu posso 

estabelecer um sistema de precedente vinculativo, num juízo que admite julgamento por 

equidade. Se você vai dizer: “não, aplico o precedente porque eles estão aplicando 

equidade”. Está na lei que eu posso aplicar. 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: Então eu... Vai ter reclamação porque não aplicou o precedente? Eu não sei, eu 

não consigo compreender muito bem. Pode ter uma enormidade de questões que seriam 

beneficiadas por um julgamento? Sim. Você tem por exemplo, uma demanda crescente 

agora de, aquele programa SKY LIVRE. 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: Que a SKY vendeu uma antena que garantia sinal digital, e aí, a gente vai usar 

Código de Defesa do Consumidor, para dizer sobre promessa, transparência etc., se ela 

vincula ou não... botava Gisele Bündchen, muito bonita lá oferecendo sinal digital e, na 

verdade o que fazia, era capitar o sinal analógico e dar uma qualidade parecida com o 

sinal digital. Só que ele vendeu o produto quando já sabia que ia acabar o sinal digital, o 

que ele não poderia mais fornecer. Então, você dizer por exemplo que existe obrigação 

de indenizar ele aí, em tese, você tem uma utilidade para uma uniformização de 

jurisprudência. 

 

JGVW: Era mais eficiência nas decisões? 

JDAN: É. Agora por exemplo, em quantificação de dano moral e, o que gera dano moral? 

Eu posso dizer que uma situação que para uma pessoa, para mim seria um mero 
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aborrecimento, que para uma senhora idosa que acredita numa promoção, gera dano 

moral. Como é que eu posso uniformizar isso, como é que eu posso estabelecer no IRDR? 

Eu tive essa perfeita noção, quando minha mãe me ligou para falar sobre uma promoção 

que o banco tinha mandado para ela, eu falei: “isso é enganação”, não sei o que, aquela 

história toda. Ela falou: “não, meu filho, eles me conheciam, ele me chamou pelo nome. 

Me conhecia, moça muito simpática, até chamei ela para vir aqui em casa conversar 

comigo”. Uma abordagem dessa, você vai dizer que não existe dano moral nisso aí? Como 

é que eu posso sopesar isso da mesma maneira e, uniformizar isso num IRDR ou uma 

coisa com efeitos vinculantes, e não, ah, dano moral numa promessa feita pelo telefone 

pelo banco. Pode haver, não é para mim que ainda estou no comércio do dia a dia. Está 

aí para minha mãe que tem 98 anos? Não. 

 

JGVW: É. E no Direito material é uma coisa não é? 

JDAN: É. 

 

JGVW: Mas, e quando essas uniformizações vêm tratar de um procedimento... 

JDAN: É. 

 

JGVW: E querem uniformizar o procedimento de um juizado à luz do que acontece na 

vara cível por exemplo... 

JDAN: Sim. 

 

JGVW: Então isso é que é... 

JDAN: É objeto. Então talvez eu possa temperar isso com... E aí, o Desembargador Joel 

Dias lá de Santa Catarina, tem um trabalho muito interessante sobre isso, temperar isso 

justamente por conjugação de princípios. “Olha, as inovações que o Código de Processo 

Civil traz, são ótimas e eu posso utilizar, mas desde que eles não conflitem com os 

princípios do juizado”. Eu acho por exemplo, particularmente, embora eu como juiz, sou 

muito disciplinado. Acho que o juiz tem que cumprir ordem. Estabelecido uma regra, o 

juiz tem que cumprir, não tem que... senão, se eu desacreditar nisso, como é que eu vou 

acreditar na força da coisa julgada da minha sentença, não posso não é? Então, como a 

maioria decide que o prazo é dias corridos, vamos brigar por isso até o final dos tempos. 

Mas, eu me digo: “quem é que consegue julgar dentro de dias corridos, qual é a influência 

que vai ter isso no dia a dia do teu processo”? 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: São mais 3 dias, 2 dias, 2, no máximo 3 dias de prazo. Precisa brigar por causa 

disso? O outro lado, a lei do juizado diz como é que conta prazo? Eu procurei e não achei. 

Então, eu tenho que ir lá para o Código de Processo Civil. É uma briga inglória e, eu acho 

que inútil. Mas, que está aí e tem que ser feita e tem que ser... como a maioria decidiu que 

é assim, vamos cumprir assim. Isso agride mortalmente o princípio de Celeridade? Não. 

Na medida em que eu não vou conseguir dar a sentença em 10 dias úteis, em 10 dias 

corridos, por que que eu tenho que obrigar aquele prazo estrito de 10 dias corridos, já 3 

dias a mais? Que que isso é incompatível com o princípio de Celeridade? Então, até nessas 

inovações com IRDR, eu tenho que temperar os limites... 

 

JGVW: Claro. 

JDAN: Sem chegar num reconhecimento expressamente: “olha, não cabe reclamação por 

descumprimento de decisão vinculativa, quer seja para o Tribunal, quer seja para o STJ 

em processo julgado com base em princípio de Equidade, eu aceito IRDR. Não vejo 
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problema nenhum em que ele venha resolver aqueles problemas de direito objetivo que 

eu posso resolver. Olha, existe obrigação de indenizar no fato de a SKY ter prometido 

vender o SKY LIVRE com qualidade digital depois de 2013, quando sabia que o sinal 

digital ia acabar.” Valor do dano moral, como é que vai ser feito... se tem que devolver o 

preço do conversor em dobro ou não, matéria de Direito, eu não vou... matéria de fato, eu 

não vou admitir que um IRDR ou uma uniformização de jurisprudência... 

 

JGVW: É, determine. 

JDAN:  Me determine. Então, eu vou talvez temperando essas duas ideias, eu possa legar 

o que é de bom no sistema do Código de Processo Civil novo e, o que é de bom na lei 

9.099, preservando os princípios, adaptar e utilizar. Então, a minha leitura seria essa, é 

possível o IRDR? É possível, em tese e em hipóteses bem limitadas que, ressalvem 

sempre a possibilidade do julgamento com base em regra de experiência, com base no 

princípio de Equidade... 

 

JGVW: Nos princípios não é? 

JDAN: É. 

 

JGVW: Por que aí... E que que Vossa Excelência acha do processo eletrônico, quais as 

expectativas com relação a ele? 

JDAN: Ah, não tem outra solução. Hoje em dia não temais como voltar atrás. O processo 

eletrônico e a inteligência artificial são ferramentas que a gente tem que utilizar e tem que 

apreciar cada vez mais. E, vou te dizer com sinceridade, não tenho medo nenhum de 

inteligência artificial na justiça, até porque, volto a dizer, eu julgo não com questões 

objetivas no juizado, eu julgo com olho no olho na parte. E isso, você não tem como 

substituir... 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: Por inteligência artificial mas, a inteligência artificial pode me ajudar. Pode dizer: 

“olha só, Zé Guilherme, em processo semelhante, em 92% desses processos você fixou 

dano moral de R$10.000,00”, te dá um alerta. Aí, você pode dizer assim: “tá, tudo bem, 

mas isso aqui, uma senhora de 98 anos de idade que estava abandonada em casa e, que, 

supervulnerável, por isso, vai ser R$20.000,00 o dano moral. Ou seja, você tem uma 

ferramenta que te auxilia, não te substitui. 

 

JGVW: Isso é. 

JDAN: E o processo eletrônico existe é para isso, para te auxiliar. Só que a gente não 

pode trocar ficha de papel por ficha eletrônica. Processo eletrônico é processo eletrônico 

mesmo, o processo tem que andar eletronicamente, tem que ter a possibilidade de eu 

disparar esse processo para cinco lugares ao mesmo tempo, botar com um autor, com 

cinco réus ou com o assistente técnico, quem quiser ao mesmo tempo o processo e, fazer 

esse processo andar de maneira razoável, é para isso que serve o processo eletrônico, não 

é simplesmente para colecionar dados nem substituí máquina de escrever. 

 

JGVW: Será que ele não torna o juiz mais distante ainda das partes nos juizados? 

JDAN: Não. Não, porque ele não vai ainda num juizado, ele não vai substituí o olho no 

olho, a atuação direta. O coração do juizado continua sendo a audiência mesmo com o 

processo eletrônico. 
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JGVW: Os juizados fazendários, a gente tem reparado que o processo com o 

procedimento adotado como processo eletrônico, pelo menos na minha impressão, tem-

se ordinalizado um pouco, com réplicas e supressão de audiências. 

JDAN: É, foi a grande, a grande, o grande desafio dessa gestão, foi o juizado fazendário. 

A gente encontrou lá 23 mil processos para dar sentença, dentro de um juizado que 

começou com uma competência muito restrita... 

 

JGVW: E de repente (ininteligível). 

JDAN: Não poderia... foi aumentando, não chegou... só chegou a ser plena nessa gestão, 

a gente tirou as amarras e, que a gente viu que os juízes permitiram que a Fazenda 

ordinarizasse o rito, a Fazenda e o Ministério Público ordinarizassem o rito. O que que a 

Comissão dos Juizados fez? Convocou um grupo de juízes para sanear aquelas sentenças, 

demos as 23 mil sentenças e colocamos, recolocamos um marco temporal do Juizado de 

Fazenda que é a audiência. Então, queira o Estado dispensar a audiência ou não porque 

não vai fazer acordo, o marco temporal para ele apresentar a resposta dele, vai ser a data 

da audiência. E, passado esse marco temporal, é conclusão para a sentença, não tem outra 

saída no rito. 

 

JGVW: Ótimo. 

JDAN: Tanto a Procuradoria do Estado, do Município e o Ministério Público, tentaram, 

continuam tentando pedir diligência etc.. Não tem diligência, não cabe isso dentro do 

juizado. No máximo, o juiz pode ter alguma dúvida razoável e requisitar algum 

documento ou requisitar um parecer técnico, preciso, num prazo determinado e volta para 

a sentença. Então, se a gente conseguir manter isso e, para isso a gente colocou juiz leigo 

lá dentro do Juizado de Fazenda, se a gente conseguir manter isso, acho que a gente 

consegue resolver e devolver o Juizado de Fazenda para o sistema. 

 

JGVW: Isso, isso. 

JDAN: Que ele não estava, ele estava à deriva, estava perdido. 

 

JGVW: Um último assunto antes do seu balanço final sobre os juizados, a questão das 

fraudes. A gestão de Vossa Excelência também foi muito marcada por uma atuação 

rigorosa, a criação de um comitê específico para lidar com essas fraudes que foram 

identificadas nos Juizados Especiais. O que que Vossa Excelência pode dizer disso? 

JDAN: Olha, mais uma vez, eu agradeço a possibilidade de trabalhar com juízes 

maravilhosos na comissão, porque eu, minha visão pessoal, eu acho que a gente não tinha 

que fazer nada contra fraude. Fraude, é problema do fornecedor de serviço que não 

apresenta defesa nenhuma. A gente tinha uma fraude recorrente que a gente conseguiu 

levantar, que era, eu comprava na internet... eu recebia... ganhava por mês R$1.200,00. 

Aí, entrava na internet, comprava um iMac Pro de R$10.000,00, uma televisão de led, 65 

polegadas, 20 e tantos mil Reais. Um rolex, Rolex então, foi célebre aqui. E, imprimia o 

pedido, e entrava com a ação dizendo que não foi entregue. Obviamente aquele pedido 

não foi pago, eu não tinha nem dinheiro para comprar aquilo. Chegava na audiência, 

obviamente a empresa não apresentava contestação nenhuma, e o juiz, ele tinha que fazer 

o quê? Julgar procedente. Só que os juízes, tal qual marido enganado, não gostam de 

servir de marido enganado e, começaram a se revoltar com isso. E isso é bom a gente ter 

juiz da ponta, juiz do juizado lá e, começar a dizer assim: “eu me recuso a prosseguir”, 

sendo um elo dessa cadeia de fraudes. E para isso, eles começaram a se revoltar. 

Chamamos as empresas, mostramos as falhas de defesa que eles têm, que só existe fraude 

quando existe ineficiência da defesa... quando tem a defesa atenta não existe fraude. E, a 
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gente começou a apurar ela e, a alertar o juiz, até porque, o fraudador é inteligente. Como 

todo estelionatário, ele vai tentando... é fazendo caminho. Então, ele sai de Campo grande, 

vai para Santa Cruz, sai de Santa Cruz, vai para Barra, sai da Barra, pega o estagiário dele 

para assinar a inicial quando ele se torna muito manjado. Existe essa mutação. Então o 

que a gente faz, é distribuir os informes aos juízes: “olha, atenção com o processo de tal 

empresa, tal tipo de processo, nós notamos um aumento de demanda... exponencial em 

tal demanda, há uma indicação ou de captação de clientela, porque aí é uma questão ética 

que a OAB tinha que resolver, não é nossa, ou então, indício de fraude, que o juiz fica 

mais atento. Mas, ainda volto a dizer, o juiz tem um limitador. Ele fica ali limitado à 

atuação das partes. Se há conluio das partes, o que que o juiz pode fazer? Máximo recusar 

ou homologar um acordo ou... mas, não vai inibir a fraude. As fraudes diminuíram em 

alguns juizados. Migraram para outros e, continuam sendo perseguidas, continuam sendo 

atentos e, hoje em dia as empresas já estão muito mais atentas para isso. Várias empresas, 

nós chegamos aqui: “olha, em vez de você ter 30 escritórios terceirizados, cada um 

falando uma língua, vocês precisam ter um escritório que fale para todos, comunique para 

todos a mesma postura. Não pode em Nova Iguaçu, a sua representação ser de uma 

maneira e, em São João de Meriti, ao lado, ser de outra”. E as empresas começaram a 

entender isso e, hoje em dia já estão começando a diminuir as suas carteiras de escritório 

de Advocacia, estão começando a descredenciar escritório que estão envolvidos em 

fraudes, estão começando a modificar a defesa, a determinar que se faça uma defesa 

efetiva, estão começando a cumprir o dever de casa, que é fornecer para os escritórios o 

material para uma defesa efetiva. É, uma fraude dessa de compra pela internet, o mínimo 

que a empresa pode dizer, é assim: “olha, o pedido número tal foi cancelado, porque não 

foi pago, está aqui a contraordem do que foi cancelado”. E a contestação de meia página 

vai dizer isso: “olha, juiz, não entreguei o iMec pro, a TV de led e o Rolex, porque não 

foi pago”. Então, não tem descumprimento contratual, muito menos dano moral. Foi essa 

mais ou menos a atuação da gente, e foi uma atuação mais de coordenação, nós não 

podemos ter uma atuação efetiva. 

 

JGVW: Claro. 

JDAN: Acho que não... 

 

JGVW: Mas, talvez esse seja um dos papéis mais importantes da comissão. 

JDAN: Até porque, não tem sentido nenhum eu prender em flagrante em audiência, um 

advogado ou uma parte. Até porque, em muitos dos casos vai ser crime de menor 

potencial ofensivo, vai se livrar solto, que que eu vou fazer? 

 

JGVW: Verdade. Bom, queria dar oportunidade para Vossa Excelência falar um pouco 

da sua opinião sobre os juizados hoje, fazer um balanço dos juizados cíveis e criminais 

hoje nessa sua gestão. 

JDAN: Eu acho que uma coisa que me deixa muito feliz no Rio de Janeiro, é que de 

alguma maneira, os juizados conseguiram contaminar a justiça toda. Hoje em dia a 

informalidade está até dentro do Órgão Especial, às vezes até demais. Nós temos hoje em 

dia em todos os campos da justiça, juízes que já passaram pelos juizados. Isso era uma 

marca até das administrações anteriores, todo juiz entrava pelo juizado, primeiro, porque 

ele vinha sem vícios da jurisdição tradicional. Vícios, ainda que vícios bons mas, o vício 

da formalidade da jurisdição tradicional, e outro, que era uma maneira daquele que... se 

descobrir talentos. Alguns entraram pelo juizado, não quiseram nunca mais sair, como 

Vossa Excelência, não é? E Oberg e outros que entraram na porta do juizado e, lá se 

contaminaram de tal maneira que não quiseram mais sair. E um terceiro ponto, você acaba 
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levando... quem passou por um juizado, acaba levando para a sua bagagem profissional 

os pontos positivos do sistema do juizado. E isso foi importante, essa decisão da 

administração. Já é um sistema estabilizado, têm alguns desafios, que é um sistema que 

entra uma enxurrada de demanda, todo dia ele tem que ser cuidado todo dia, se não ele se 

perde e, no juizado o que eu não fizer hoje, cresce em progressão geométrica amanhã. 

 

JGVW: Uma dedicação incessante. 

JDAN: É um desafio grande, mas é um desafio muito prazeroso para quem gosta de 

juizado como eu gosto. Espero terminar a gestão do Presidente Milton com a 

possibilidade de dizer que pelo menos eu não deixei o nível cair. Se ele melhorou ou não 

melhorou, o futuro vai dizer. Mas, que eu espero não ter deixado o nível cair, porque é 

uma história que vem sendo construída por pessoas que têm a minha admiração profunda. 

Desembargador Thiago, Desembargador Cavalieri, Ministro Luis Felipe, Ministro Fux, 

alguns ex-corregedores que passaram, Desembargador Paulo Roberto, Desembargador 

Ellis, também foi um guerreiro pela causa do juizado, Desembargadora Ana Maria, minha 

antecessora na Comissão dos Juizados, era uma pessoa com quem aprendi muito a 

trabalhar, que era uma daquelas que eu falei, que ia para dentro do cartório autuar 

processo para a gente  poder julgar na sessão seguinte. Então, o trabalho dessas pessoas 

não pode ser menosprezado nem deixado ao relento. Então, eu estou fazendo é tentar 

conduzir até o final da gestão, esse bastão para passar para o próximo, que espero, tenha 

gás para continuar mantendo os juizados em funcionamento. A gente tem a felicidade de 

contar na Comissão dos Juizados, com pessoas que participaram, que tem o juizado como 

um filho, como o Ligiero, por exemplo... 

 

JGVW: Sim. 

JDAN: Funcionário da COJES, que a história do juizado está com ele, ele foi funcionário 

do primeiro juizado instalado aqui... 

 

JGVW: Sim, sim. 

JDAN: Lá do 1º Juizado Cível e, que tem a memória oral do juizado e o conhecimento 

dos juízes e o carinho de todos os juízes. 

 

JGVW: SIM. 

JDAN: O que o Ligiero pede para um juiz fazer, certamente ele faz. Os pedidos mais 

doidos, aquele assim: “oh, eu preciso que você acumule a comarca de Bom Jesus de 

Itabapoana”. O juiz: “pô, Ligiero, é longe”. “Mas eu preciso que você quebre esse galho 

para mim”. O juiz vai. 

 

JGVW: É o... é o... 

JDAN: Acho que atende mais do que se eu pedisse: “vai acumular São João de Deus me 

livre”, o juiz não vai. Mas se o Ligiero pedir... 

 

JGVW: O Ligiero é uma memória viva dos juizados. 

JDAN: É. Se ele pedir, o juiz faz, até porque o juiz sabe, se ele... se o juiz ligar para ele 

assim: “Ligiero, olha, esse mês eu estou quebrado, eu preciso que mande três juízes leigos 

para cá, porque entraram 1.500 processos. 

 

JGVW: Ele vai se virar e vai... 

JDAN: Ele vai se virar e vai atender o juiz... vai mandar o juiz leigo. Então, a gente tem 

a felicidade de ter essa conjunção astral. 
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JGVW: Sabedoria não é? 

JDAN: É. 

 

JGVW: Sabedoria de poder escolher as pessoas também. 

JDAN: É, é. Tive a felicidade de ele estar à-toa e, eu pegar ele, resgatar ele da comarca 

para os juizados. Aliás, foi uma condição que eu botei para o Presidente Milton. Falei: 

“olha, eu vou para lá, topo, adoro o juizado, topo, mas eu quero que você me dê ele de 

funcionário”. E foi uma queda de braço, que o Desembargador Ricardo Cardoso queria 

levar ele para a EMERJ. 

 

JGVW: Ah, é? 

JDAN: É. Mas aí, como o Ligiero tem o vício do juizado, ele acabou optando... 

 

JGVW: Ficar. Que bom... 

JDAN: Por ficar no juizado... 

 

JGVW: Que bom para todos nós. 

JDAN: E o Desembargador Ricardo entendeu. O dia que ele chegar na administração lá, 

ele leva o Ligiero de Volta. 

 

JGVW: É, é. Mas olha, Desembargador Joaquim, Desembargador Ronald, provou aqui 

com essa entrevista, o quanto de conhecimento e o quanto de amor ele tem pelos Juizados 

Especiais. Foi uma entrevista riquíssima, acho que têm muitas informações aqui, todo 

mundo que puder contar com as informações que foram colhidas aqui vai enriquecer a 

sua experiência, o seu conhecimento, a sua curiosidade, vai saciar a sua curiosidade sobre 

os Juizados Especiais. Então, como eu havia falado no começo, mais ainda agora, me 

sinto honrado de ter participado desse evento aqui com a entrevista do Desembargador 

Joaquim, que muito modestamente encobre um pouco do brilho com o qual ele tem 

conduzido a Comissão dos Juizados até aqui e, certamente até, quando ele deixar a 

Comissão dos Juizados que, esperamos que demore ainda um pouco e, que fique ainda 

por muitas administrações. 

 

RV: Sem dúvida. 

JGVW: Então, não sei se Vossa excelência queria também fazer algumas considerações... 

RV: É, cabe-me encerrar a sessão. Mas, preciso começar encerrando, dizendo que nós 

tivemos aqui, eu, de um modo muito especial, foi um momento de alegria marcante de 

ouvir esse depoimento tão rico em informações, em conhecimentos, em digressão sobre 

Juizados Especiais, que comove a qualquer um, como me comoveu sinceramente. 

Aprendi aqui com ele, que eu não devo me intitular um juiz velho, um juiz antigo. Então 

eu vou dizer... 

JDAN: Clássico. 

 

RV: Juiz de uma outra geração... 

JDAN: Juiz clássico. 

 

JGVW: Clássico. 

RV: Juiz de uma outra geração, talvez um pouco clássico. Eu aprendi sinceramente, coisas 

muito novas e muito interessantes que me dão alegria ao espírito de magistrado, de ver 

como as coisas da justiça continuam sendo tratadas com muito amor e com muito carinho. 
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Ele começou o depoimento dele dizendo que, concluiu o curso jurídico e pouco tempo 

depois, fez um concurso para o Ministério Público e alguns anos depois, 8 anos, salvo 

engano, ele veio para a magistratura. Isso me fez lembrar também o meu tempo de começo 

de carreira, porque eu fui mais ou menos por aí. Eu, no quarto ano, estagiei junto a um 

escritório de Direito Penal muito interessante, e no quinto ano, eu fiz o meu estágio. 

Naquele tempo, a gente se inscrevia na OAB como solicitador e, fiz o meu estágio num 

escritório cível também de grande movimento. Aí, fiz o primeiro concurso para o 

Ministério Público de Minas Gerais, que veio depois da minha formatura e, fui Promotor 

de Justiça lá por 3 anos, depois fiz um concurso de magistrado e, fui juiz também em 

Minas Gerais antes de vir fazer um concurso para o Rio. Então, eu passei pelo interior, 

passei pelas comarcas do interior como Promotor de Justiça, e tive da Advocacia apenas 

a experiência de solicitador até chegar a ser juiz. E fui juiz nas comarcas... a minha 

comarca de Minas Gerais, eu fui só em uma comarca juiz lá. Tinha 3 municípios. Um 

desses municípios, chegava-se lá quase que só de carro-de-boi ou a cavalo ou quando o 

tempo estava muito bom e não tinha chuva nenhuma, passava o caminhão do leite, 

passava alguma camionete, alguma coisa assim. Então, quando a gente ia até a comarca... 

até a sede do município ou quando os munícipes vinham a alguma audiência na comarca 

cível ou criminal que fosse, era o momento de você apresentar aqueles habitantes daquela 

região, alguma coisa nova em termo de evolução social, em termos de desejo e de 

aprimoramento das relações humanas. E tudo isso, é o que os juizados fazem aí como 

uma vanguarda do Poder Judiciário, chegando mais perto do jurisdicionado de uma 

maneira simples, de uma maneira sem capa, sem togas para os juízes, de modo a 

democratizar o Poder Judiciário. Então, eu estou aqui hoje, sinceramente confesso, com 

uma alegria ímpar em ouvir tantos depoimentos interessantes do Desembargador Joaquim 

Domingos, provocado por essas perguntas ou essas indagações tão eficientes do juiz Vasi 

Werner. De modo que eu quero também dizer, Desembargador Joaquim, que esse nosso 

trabalho aqui de preservação da memória oral, o nosso colaborador Gilmar aqui, é o 

baluarte desse trabalho, tem servido muito aos interesses sociais. O número de 

pesquisadores que vem aqui às vezes recorrer a esses disquetes com declarações de 

magistrados de variadas épocas, é marcante, é procurado. De maneira que, isso vai servir 

também, além dos propósitos de nós revigorarmos aí todas as forças em favor dos 

Juizados Especiais, para que as gerações de estudiosos e de pesquisadores possam ver 

como aqui no estado do Rio de Janeiro, os juizados começaram a aparecer, em tempo de 

Juizados de Pequenas Causas e, cresceram com a constituição de 1.988 e a necessidade 

da implantação, aí, formal, dos Juizados Especiais e, como a justiça evolui hoje a passos 

muito mais largos do que no meu tempo de juiz. Então, muito obrigado pela sua presença, 

muito obrigado por essa sessão tão valiosa. 

JDAN: Eu que agradeço a oportunidade de fazer essas lembranças. 

 

RV: De minha parte, está encerrada a sessão. 

JGVW: Gilmar, por favor. 

RV: O Gilmar gosta de que o entrevistado de viva voz, deixe aquela... 

JGVW: Autorização, o consentimento... 

RV: Mensagem autorizando que se facilite a audiência aí, a pesquisa, o conhecimento das 

suas declarações. 

E1: Desembargador Joaquim, ao final de cada entrevista, nós costumamos perguntar de 

modo que fique registrado, se o entrevistado, ele concorda em ceder esse seu depoimento 

para que ele possa fazer parte do acervo do Museu da Justiça Centro Cultural do Poder 

Judiciário, possa estar disponível a qualquer pesquisador, a qualquer estudante, que tenha 

interesse em acessar essas informações e, poder usufruir essas informações que o senhor 
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acabou de prestar. Então, nós perguntamos se o senhor está de acordo em ceder esse 

depoimento para que venha fazer parte do acervo... 

JDAN: Eu não só estou de acordo, como fico muito honrado... 

 

RV: É um resguardo contra o Direito Autoral... 

JDAN: E a imagem. 

 

RV: E naturalmente contra eventual dano moral. 

JDAN: Eu fico muito honrado. Isso foi (ininteligível) do juizado do Doutor José 

Guilherme lá na Barra. Mas, eu fico muito honrado em participar desse projeto, está à 

disposição toda a fala. Hoje, eu avisei a minha assessora quando eu vim para cá, “olha, 

hoje eu vou ao Museu da Justiça gravar uma entrevista, só verifica quando eu voltar de 

lá, se não me tombaram como patrimônio do Tribunal, porque eu só pretendo sair daqui, 

depois de tombado, ainda tenho alguns anos para ficar”. 

 

E1: Pelo menos o depoimento será. Obrigado Excelência. 

 

 

6.2.4. Entrevista de Flavio Citro Vieira de Mello (Transcrição Incompleta) 

 

 

Entrevista n º: 177 

Data: 04 de julho de 2018 

Local: Salão Nobre do Antigo Palácio da Justiça 

Entrevistado: Juiz Flávio Citro Vieira de Mello 

 

Coordenador: Desembargador Ronald dos Santos Valladares 

Entrevistador: Juiz José Guilherme Vasi Werner 

 

 

Entrevista 

 

RV: Doutor Flávio Citro, bom dia! 

FCVM: Bom dia. 

 

RV: Ilustre Juiz Vasi Werner, nossa reunião aqui está se dando no dia 04 de julho de 

2018, e ainda integra um conjunto de atividades projetadas pelo Doutor Vasi Werner, no 

interesse de homenagear os Juizados Especiais nessa data de aniversário solene de sua 

instalação durante todo o correr do ano. Ao ilustre visitante Juiz Flávio Citro, devo dizer 

que como representante da comissão que se preocupa aqui com a memória do Tribunal 

de Justiça, em nome de todos eu lhe dou as boas-vindas... 

FCVM: Obrigado. 

 

RV: E nós nos solidarizamos com o trabalho do Vasi Werner, porque ele disponibilizou 

para o Museu da Justiça ao final dos trabalhos todas essas conferências e intervenções 

que nós estamos fazendo por aqui, e evidentemente que isso vai enriquecer a nossa 

memória do Tribunal de Justiça. Então, estou aqui ao lado dele como representante da 

comissão, e prestigiando todo esse trabalho. Mas, o presidente aqui da sessão, é o Doutor 

Vasi Werner. Então lhe dou boas-vindas... 

FCVM: Obrigado. 
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RV: E que você se sinta inteiramente à vontade aqui nessa conversa sobre a justiça. 

JGVW: Obrigado Desembargador. Eu quero dizer também, hoje, dia 04 de julho de 2018, 

quero dizer que eu fico muito honrado de estar aqui presente mais uma vez ao lado de 

Vossa Excelência, que tanto faz aí pela preservação da memória do Tribunal e, ao lado 

do meu amigo, meu colega, uma referência de nós juízes dos Juizados Especiais, Doutor 

Flávio Citro Vieira de Mello, que também contribui com a construção dos Juizados 

Especiais desde o princípio. Nosso projeto aqui conjunto no Museu, é um projeto de 

registrar-se a história da construção dos Juizados Especiais aqui no Rio de Janeiro e, não 

poderia deixar de incluir uma entrevista com Doutor Flávio Citro que, ingressou na 

magistratura em 1.996, não é isso? E logo depois do seu ingresso, já começou a atuar com 

grande dedicação junto aos Juizados Especiais, se não me engano, de Pendotiba,não é 

isso? 

FCVM: Isso. 

 

JGVW: E então essa... E até hoje, Doutor Flávio Citro é titular de um Juizado Especial, 

do 2º Juizado Especial Cível aqui da comarca da capital. Então, sua experiência e sua 

dedicação aos juizados, são inquestionáveis. Então, é uma honra está aqui presente ao seu 

lado, Flávio, e na esteira dos princípios dos Juizados Especiais, peço autorização para 

fazer uma entrevista... 

FCVM: Claro. 

 

JGVW: Um pouco mais informal. Mas, gostaríamos de iniciar perguntando, pedindo para 

que falasse um pouco sobre a sua formação na época da faculdade. Temos aqui o registro 

que Vossa Excelência cursou a UERJ... 

FCVM: UERJ. 

 

JGVW: Entre 79 e 84 não é isso? Fala um pouco dessa formação e como isso contrasta 

com a prática. 

FCVM: Em primeiro lugar, a gente tem que registrar infelizmente, com tristeza, o que 

aconteceu com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na época que eu estudei na 

UERJ, nós tínhamos os melhores professores, a melhor estrutura, vários desembargadores 

eram professores da UERJ, então eu não posso reclamar da formação que nós tivemos. 

Vários colegas aqui do Tribunal foram meus colegas de turma ou de faculdade, Ana 

Maria, Zéfiro. Então, a preparação para uma carreira jurídica num banco de uma 

universidade pública, ela é necessária e ela foi a grande formação que nós tivemos. E a 

partir daí, eu fiz concurso também público para ser advogado da Companhia Vale do Rio 

Doce, que era a segunda maior mineradora de ferro do mundo. Ingressei por concurso, 

fiquei 12 anos advogando na justiça do trabalho e na justiça comum. Eu acho Zé, que esse 

foi o grande caldo de cultura, porque a professora Ada Grinover, na comissão que 

imaginou o que seria o sistema dos Juizados Especiais, ela sem nenhuma necessidade de 

fazer autobajulação, ela declinou que boa parte do que ela imaginava em termos de 

processo do sistema de juizados, ela copiou da justiça do trabalho. A Informalidade, a 

Oralidade, o sistema de concentração de atos, eliminação de recursos de decisões 

interlocutórias, isso tudo não foi novidade e não veio da academia, isso foi cópia literal 

da justiça do trabalho. Então, isso já me deu uma certa bagagem porque eu já tinha essa 

cultura de ter advogado na justiça do trabalho. E quando eu então... Primeiro fui colega 

do Zé no CEPED... 

 

JGVW: Verdade. 
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FCVM: Nós estudamos juntos para concurso, junto com Alexandre, não foi? 

 

JGVW: Isso. 

FCVM: E, ao ingressar na magistratura, já no momento inicial, no primeiro momento, a 

minha preocupação já era com o Juizado Especial. E recentemente, eu estava organizando 

a minha página e tal, e coloquei lá o meu discurso de posse. E aí minha filha viu e falou: 

“pai, eu posso dizer qualquer coisa de você. Mas você, é um sujeito que tem objetivo 

porque já no seu discurso de posse, você já falava dos juizados quando ninguém falava 

nisso”, a lei era recente. Então... 

 

JGVW: A nossa lei de 96 mesmo. 

FCVM: 95, 96. 

 

JGVW: A nossa lei estadual. 

FCVM: É. Então os juizados, eu tive essa oportunidade de pegar os começando... 

 

JGVW: Começando. 

FCVM: Já tendo alguma experiência do sistema processual. Isso facilitou bastante. Então, 

eu comecei a carreira aqui na capital, porque os que eram os primeiros lugares do 

concurso eram usados para ficar... 

 

RV: Na primeira região (ininteligível)? 

FCVM: Ajudando aqui na primeira região. E logo depois, fui para Niterói trabalhar com 

a Isabel. Isabel era a titular da 1ª Vara Cível. Mas, confesso que ali, eu já tinha um objetivo 

que era ir para um Juizado Especial lá de Niterói. A 1ª Vara, participava lá de uma 

experiência de gestão conjunta do Juizado Especial de Pendotiba. Eles faziam um sistema 

de rodízio, eles pegaram a experiência primeiro da lei de Pequenas Causas, o Edgar Massa 

e um grupo lá de juízes de Niterói, e eles faziam um sistema de rodízio em que cada um 

ia realizar as audiências uma vez por semana. Então na verdade, como eram vários juízes, 

às vezes eles ficavam dois meses sem voltar e, outro então era designado para despachar. 

Mas, eram 400 processos. Então, eu já comecei ajudando a Isabel, eu ia fazer as 

audiências para ela e trabalhava na 1ª Vara cível de Niterói. E cada vez eu absorvia mais 

a questão do juizado e, acabei assumindo o juizado de Pendotiba COM O 

COMPROMISSO DE REALIZAR TODAS AS AUDIÊNCIAS dela da vara cível. Então, 

eu ia para o juizado de manhã e fazia as audiências da vara cível, da 1ª Vara Cível, à tarde. 

Trabalhava muito mais do que deveria. 

 

JGVW: Claro. 

FCVM: Mas era a troca que eu fiz. Por quê? Porque eu já tinha uma noção de que o 

sistema do juizado era calcado numa premissa fundamental, que era acesso à justiça, o 

juizado é acesso à justiça, essa é a premissa maior. E, o acesso à justiça com base na 

experiência que vem da escola italiana de reduzir o valor das custas, o eliminar, 

desnecessidade de advogado, facilitação de acesso e Oralidade. E o que a gente via lá no 

sistema do juizado nessa época, em 96, 97, era o oposto disso. Embora a lei previsse a 

possibilidade de a parte chegar e reduzir a termo a sua reclamação... 

 

RV: Nunca é... 

FCVM:  A gente não tinha quem fizesse. 

 

RV: Isso nunca funcionou assim. 
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FCVM: E quando cheguei lá em Niterói, o que acontecia era o seguinte, a gente tinha um 

funcionário, muito vocacionado, que era o RE lá de Niterói. Então, ele chegava muito 

cedo, 8:30 da manhã e, ele atendia 4 pessoas... 

 

JGVW: Ué. 

FCVM: É. E as pessoas chegavam de madrugada para serem atendidas por ele. Então, ele 

reduzia a termo e assim, se iniciava o atendimento. Nessa época, 95% das iniciais eram a 

termo e sem advogado. 

 

JGVW: É. 

FCVM: Muito mais do que o oposto, do que acontece hoje. E aí, a gente já tira dessa 

comparação, uma questão muito interessante que é a autenticidade dessas reclamações, 

porque ali você tinha um consumidor, uma parte empoderada. Então, a legitimidade e 

autenticidade era muito maior do que nós temos hoje. 

 

JGVW: É mesmo. 

FCVM: Então, isso representa um acerto do legislador em ter negociado com os 

representantes da Ordem, que até 20 salários a parte pudesse ingressar no juizado sem a 

necessidade do advogado, ele ia sendo juiz postulante e, a partir de 20 salários então, 

haveria necessidade da representação. E essa legitimidade e esse empoderamento da 

parte, trazia para presença obrigatória em audiência, na presença do juiz togado, uma 

transformação muito grande para o sistema. Todos nós, os juízes que atuaram no juizado, 

nós, quando advogamos, a gente lidava com o juiz, não lidava com a parte. Eu, como 

advogado, não atendia parte nenhuma. A audiência era o advogado e o juiz... 

 

RV: Exato. 

FCVM: A parte não falava e, o juizado introduziu essa grande transformação, a presença 

obrigatória da parte 

 E a possibilidade dela reduzir sua reclamação a termo. Então, era inevitável que o juiz 

togado ali diante daquela experiência ouvindo a história da parte, ele não fosse 

contaminado por aquela facilitação do acesso à justiça. E a partir daí, as coisas começaram 

a mudar, mudaram os juízes com essa percepção, com esse confronto, com a realidade 

das pessoas, mudou o sistema, acho que o Tribunal mudou também porque passou muito 

rapidamente... foi o primeiro tribunal do país a reconhecer a importância do juizado, a 

investir no sistema dos juizados. Eu imagino, com todos os presidentes que passaram aqui 

na história do Tribunal, como deve ter sido difícil isso, não é Zé? Dizer para os seus pares: 

“não, nós vamos”... 

 

JGVW: A resistência. 

FCVM: “Essa parte do investimento eu vou investir em juizado”. Isso deve ter sido muito 

difícil. Mas, isso provocou uma mudança fundamental porque o Rio de Janeiro conseguiu 

em pouco tempo, criar uma estrutura de Juizados Especiais que era invejável em todo 

país, com os juízes togados, titulares, com funcionários próprios... 

 

JGVW: Autônomos não é? 

FCVM: Autônomos e, essa marca, ela nos traz benefícios até hoje. Por quê? Se a gente 

fizer uma amarração dessa época, 97, 98, 2.000, até hoje, o nosso juizado ainda tem mais 

do que 52% de concentração de todas as demandas em relação a todos os seguimentos da 

justiça. Então, esse investimento valeu a pena e, durante muitos anos, toda a pesquisa que 

se fazia em termo de reconhecimento dos juizados, apontavam que o juizado era mais 
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reconhecido pela população inclusive, do que o Supremo Tribunal Federal. Só ganhava 

dos juizados, a Polícia Federal e as Forças Armadas. Então esse início, essa conspiração 

positiva favorável, o investimento do Tribunal, o preparo desses juízes novos, a vocação 

desses juízes novos para desenvolver esse novo sistema de justiça, fez com que nós 

conseguíssemos concentrar todo esse volume de demanda durante muitos anos só nos 

Juizados Especiais. É o único estado da federação que tem isso, mais próximo da gente é 

o Rio Grande do Sul que tem cerca de 23, 24% da concentração de demanda nos Juizados 

Especiais. 

 

JGVW: É verdade. 

FCVM: Quem conhece a administração, sabe que isso faz muita diferença, muita 

diferença. Que o gasto que nós temos no sistema de juizado, é muito inferior do que nos 

outros seguimentos. E a percepção da sociedade é bem positiva em relação aos juizados, 

principalmente comparando com os outros seguimentos. Então foi um investimento que 

deu certo. E nessa trajetória, esse volume de demanda sempre teve uma repercussão muito 

grande no seguimento econômico. Por isso é que eu tenho dito, que a experiência dos 

juizados, ela de uma forma ou de outra, ela teria que ter sido estudada para balizar as 

mudanças que nós fizemos nesses últimos 20 anos no sistema processual civil, mas não 

foi o que nós vimos acontecer. E por quê? Porque eu me lembro, que ingressei no Juizado 

Especial lá em Niterói, nós estávamos iniciando as discussões sobre telefonia fixa. Era o 

grande boom de discussão sobre telefonia fixa, ampliando o acesso das pessoas aos 

telefones etc., e, a grande empresa, concessionária de telefonia fixa, vendia planos de 

expansão com pagamento por 24 meses e, promessa de instalação da linha em 24 meses. 

Isso iniciou em 1.994, a primeira leva expirou em 96, a segunda leva expirou em 98, e 

essas ações começaram a ingressar no juizado pedindo a indenização pela não instalação 

do telefone. E aí, o que que nós fizemos lá em Niterói? Uma das... quem viveu, quem 

militou nessa área jurídica, acompanhou as transformações do Código de Processo Civil, 

principalmente com relação às obrigações de fazer, também trabalho da professora Ada 

Grinover. E, ela sempre dizia que era mais importante você perseguir o cumprimento 

forçado da obrigação, do que você receber a compensação pelo descumprimento da 

obrigação. 

 

JGVW: Sim. 

FCVM: E foi mais ou menos a ideia que a gente seguiu lá em Niterói. Era mais importante 

que a parte tivesse um telefone instalado, do que receber uma compensação pela não 

instalação do telefone. E aí nós iniciamos lá em Niterói, vamos dizer assim, um mutirão 

de atendimento dessas pessoas colocando conciliadores, estudantes das faculdades etc., 

para fazer o atendimento e formular a petição inicial. Como era um objeto, maior objeto, 

era uma petição pronta que só colocava o nome da parte ao invés de pedir a indenização 

compensatória pela não instalação do telefone, e a gente pedia a instalação do telefone 

sob pena de fixação de astreinte, multa diária por descumprimento da obrigação de fazer. 

E aí, as coisas começaram a mudar. Mudar por quê? A gente... 

 

RV: (ininteligível). 

FCVM: A gente começou lá no juizado lá de Pendotihba com 400 processos de acervo. 

Seis meses depois, a gente tinha 400 processos de distribuição mensal. 

 

RV: Tinha multiplicado enormemente. 

FCVM: É. Dois anos depois, a gente tinha 5.000 processos de acervo. Aí, eu lembro que 

o Desembargador Thiago me chamava aqui, porque aí, eu ia pedindo infraestrutura: mais 
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computador, mais funcionário etc.. Ele me chamava e dizia: “o que que você está fazendo 

lá? Você está distribuindo bala”? Mas, isso tudo, para a nossa geração, fazia parte de uma 

experiência. A gente ia experimentando a vocação dessa lei nova e, até onde ela podia 

nos levar. E na verdade, toda vez que a gente desafiava a possibilidade de fazer mais, a 

lei se mostrava mais hábil. Porque eu me lembro que eu fiz uma pesquisa, cheguei a 

conversar com Alexandre Câmara, ele não era desembargador, ele era advogado e 

professor, sobre a possibilidade de você executar as astreintes antes de ter julgado o 

processo principal. Aí, ele disse: “vamos lá, é isso aí, vamos embora”... 

 

RV: “Vamos lá, vamos sustentar isso aí”. 

FCVM: Mas, Alexandre, e aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai julgar os 

embargos, a execução contra, o valor acumulado das astreintes, sem ter julgado o 

processo principal? Ele falou: “é isso mesmo. Autonomia do cumprimento forçado da 

obrigação de fazer”. Então, a gente começou a experimentar isso lá em Niterói e a gente 

tinha situações assim muito interessantes. Até o PM que ficava na portaria, ajudava a 

gente no cartório a separar os processos com multa acumulada, 50.000, 40.000, 30.000, 

60.000. E ligava para as pessoas dizendo: “olha, aqui é do juizado de Pendotiba, o senhor 

tem 60.000 para receber”. 

 

JGVW: Para receber. 

FCVM: E as pessoas gritavam: “ah!”... 

 

JGVW: Ganhei na Loteria. 

FCVM: E aí, a gente já a partir daí, viu que o juizado poderia ser um grande instrumento 

para o enforcement, para fazer prevalecer a legislação do consumidor. Porque nesse 

momento a empresa estava mais preocupada com o que um juiz de Niterói podia fazer 

com ela, do que com todo o sistema de justiça, porque ela tinha que ali investir em 

infraestrutura para atender aquele volume de audiências, ela tinha que lidar com aquelas 

penhoras, ela tinha que se defender na execução. E aí, o que isso provocava? Provocava 

o que aconteceu lá no caso de Niterói, o que aconteceu em Campo Grande com o Flávio 

Itabaiana. Ela pegou boa parte dos recursos dela para investir em quê? Na instalação das 

linhas. E aí, toda a comunidade era atendida. 

 

RV: Aí, vem o benefício efetivo não é. 

FCVM: O benefício efetivo. E aí, a gente começou a tomar gosto pela coisa, você mudava 

a realidade... 

 

JGVW: Verdade. 

FCVM: Uma pessoa podia mudar a realidade daquela sociedade, daquela comunidade. E 

a gente começou a pegar gosto e começou a ficar mais audacioso. 

 

JGVW: Começou a chamar a atenção. 

FCVM: É, começou a chamar a atenção também. E essas experiências faziam com que, 

nós que tínhamos acabado de estudar para o concurso e tal, que a gente revisse alguns 

conceitos que a gente tinha aprendido na academia, porque eu acho que nesse momento 

a gente estava fazendo muito mais para a sociedade do que uma ação civil pública. 

 

JGVW: Sim. 

FCVM: Do que o Ministério Público. Os nossos resultados eram palpáveis, a gente além 

de indenizar as pessoas, a gente estava instalando as linhas. E... Mas mesmo assim, quer 
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dizer, a questão técnica não era afastada. Eu acho que todos nós, enquanto a gente 

militava, que era uma militância nos Juizados Especiais, a gente não descuidava das 

outras ferramentas como: solução alternativa de conflitos sobre a conciliação, sobre a 

mediação, sobre a importância das ações civis públicas. E essa experiência foi fazendo 

com que a gente fosse criando algumas coisas que o Zé Guilherme já fez referência. Em 

primeiro lugar eu... 

 

JGVW: Mas, fala para a gente (ininteligível). 

FCVM: No juizado de Pendotiba, a primeira coisa mais importante foi a criação desse 

núcleo de elaboração das petições iniciais. Quer dizer, a gente se afastando daquela ideia 

do legislador que era uma coisa meio ideológica, de você... o funcionário vai reduzir a 

termo a reclamação, não tem estrutura para fazer isso. Então, a gente teve que criar uma 

estrutura em paralelo, lembro que eu recebi doação de computador lá em Niterói, de 

pessoas que tinham sido beneficiadas no juizado... 

 

JGVW: Ah, é? 

FCVM: É. 

 

JGVW: Interessante. 

FCVM: Que davam o seu computador antigo. Trocava de computador, ele deixava o XP 

antigo lá no juizado... 

 

JGVW: No juizado, legal. 

FCVM: E a gente tinha outras pessoas que doavam mão de obra para ir lá instalar os 

computadores e, esses computadores então, faziam as iniciais. Então, a primeira mudança 

foi exatamente essa, foi o primeiro juizado a ter... 

 

JGVW: Um centro de atendimento. 

FCVM: Um núcleo de elaboração das petições iniciais por conciliadores e por estudantes. 

E aí, já daqui do Tribunal, já diziam: “é um absurdo o que o Flávio está fazendo lá em 

Niterói. Imagina, o conciliador fez a petição inicial, depois ele vai participar da audiência 

de conciliação”. Era exatamente o que não acontecia. E se ele tinha elaborado a petição 

inicial, ele não ia participar da audiência de conciliação. Mas, ao longo desse tempo, 

muitas críticas, sempre muitas críticas. Então eu acho que a primeira grande coisa 

importante, foi dar ênfase à questão do acesso à justiça, e os números mostraram que a 

gente tinha razão. 

 

JGVW: E esses 400 processos por mês, estavam onde na sua opinião? 

FCVM: Primeira coisa, eu acho que foi a credibilidade que o juizado passou a ostentar 

perante à comunidade, porque eu digo que o juizado ele tem esse efeito Tostines, ele é 

fresquinho porque vende mais, vende mais porque é fresquinho. Então na medida em que 

você começa a prestar o serviço e começa a interferir na realidade das pessoas, você é 

reconhecido muito rapidamente e, é um boca a boca mesmo. Eu fui, resolvi... A gente 

chegou a um ponto... 

 

RV: Rapidamente está solucionado (ininteligível). 

FCVM: Graças a Deus os acidentes de trânsito em Niterói, eram resolvidos através do 

exercício arbitrário das próprias razões. A pessoa para receber do outro, ela tinha que 

ameaçar, pegar um porrete e tal. E, eu acho que já a partir de 97, 98, a pessoa 

tranquilamente levava uma batida na traseira e, já saía do carro, pegava o documento da 
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pessoa, tirava foto do próprio carro, levava 3 orçamentos na segunda-feira, na terça, ela 

estava no juizado. 

 

JGVW: Isso aí. 

FCVM: Isso dá para a pessoa uma segurança. A justiça está ali do lado dela, está à 

disposição... 

 

JGVW: Tem um último caminho, não tenha dúvida. 

FCVM: Evita aquele constrangimento de você ter que receber o dinheiro da outra parte. 

Quer dizer, é a justiça que está decidindo. Então, eu acho que esse investimento no acesso, 

no fácil acesso das pessoas à justiça, foi a primeira grande mudança. A segunda grande 

mudança, foi a constatação de que, se nós podíamos num mesmo dia conceder 40, 50 

tutelas antecipadas para a instalação da linha telefônica, por que que a empresa não podia 

colocar uma pessoa no juizado para oferecer a instalação da linha telefônica e evitar as 

50 ações? E aí, com o apoio do hoje Ministro Luis Felipe Salomão, na época o Corregedor 

Paulo Gomes, a gente trouxe essa experiência lá de Pendotiba, de realização do acordo 

antes do ajuizamento da ação. Isso já em 98, a experiência do juizado de Pendotiba, em 

2.000... 99, a gente iniciou o projeto do Expressinho aqui, com o apoio da Corregedoria 

trazendo aqui para a capital essa experiência. E, isso foi muito interessante por quê? A 

empresa não fez isso porque é boazinha. Porque quando ela se defrontava com 50, 60 

tutelas antecipadas por dia, ela perdia em um juizado. Imagina todos os outros, que aquilo 

foi contaminando... 

 

RV: Contaminando, claro. 

FCVM: Essa mesma inicial foi passada para outros juizados... 

 

JGVW: Sim. 

FCVM: Que passaram a agir da mesma maneira. Então, ela perdia o controle. Então para 

ela, era muito mais interessante colocar um preposto lá, ela já sabia o resultado que ela ia 

ter se ela não fizesse isso. Ela colocava o preposto lá, ele celebrava então um acordo sem 

petição inicial se obrigando a instalar a linha telefônica, num prazo até maior do que a 

tutela, mas era bom para as partes. E caso ela não instalasse então, já se iniciava a 

execução no próprio juizado. E, eu acho que essa experiência fez com que a gente já se 

antecipasse, o que hoje se discute aí sobre os meios alternativos de solução dos conflitos. 

 

JGVW: Sim. 

FCVM: E então, trouxemos essa experiência aqui para o foro central instalando o 

Expressinho já com várias empresas, Light, a Telemar, algumas empresas de varejo. Mas 

isso, também nos trouxe a experiência de que a vontade do empreendedor aí nesse caso é 

muito importante. E na verdade, a mentalidade das empresas é a de que só reconhecem 

esse risco judicial, na medida em que a gente pode fazer um grande mal a eles. 

 

JGVW: (ininteligível). 

FCVM: A vontade de resolver os problemas, ela é proporcional ao mal que a gente pode 

causar a esses empreendedores que lesam no atacado e indenizam no varejo. Então, 

sempre fui... o termômetro sempre foi esse. A vontade da empresa em resolver era 

maravilhosa, quando alguma coisa estava prestes a explodir causando um grande prejuízo 

a elas e, sempre foi assim. Então, depois da instalação do Expressinho aqui na capital, a 

gente começou a imaginar outras formas que pudessem então trazer a atenção dessas 

empresas, porque aí a gente já estava com 98% de concentração de demanda de 
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consumidor nos juizados. Eram raros os casos da pessoa natural, reclamando sem 

advogado uma questão que não dizia respeito ao consumidor. E aí... Mas, começamos a 

imaginar outras formas de fazer com que a empresa pudesse melhorar o serviço, melhorar 

o atendimento ao consumidor evitando ações judiciais. E aí, o raciocínio que a gente fez 

foi o seguinte, bom, no artigo 44 do Código do Consumidor, tem a previsão de que a 

autoridade administrativa ao receber as reclamações dos consumidores, ela vai formular 

uma lista, um ranqueamento dos empreendedores que foram os mais reclamados. A gente 

pegou essa ideia da lei que ainda nem os próprios PROCONs... 

 

JGVW: Não fizeram. 

FCVM: Faziam isso, porque o questionamento político seria muito grande. Por exemplo, 

você listar, dar publicidade a uma lista negativa das empresas. E mais uma vez, isso a 

gente tem que dizer do nosso Tribunal. A pessoa sem trabalhar na administração, sem ter 

um cargo, sem ter nada, ele sempre apoia as iniciativas que fazem bem, as iniciativas que 

devem ser valorizadas. Eu sempre tive apoio do Tribunal para fazer todas essas coisas. 

Então, a gente criou logo no início, ali em 2.002, a lista TOP 30, as empresas mais 

litigadas. E eu imaginava que a gente fosse ter no mínimo um confronto judicial. Um 

mandado de segurança, um questionamento e, nunca tivemos. Um ou outro empreendedor 

questionou: “ah, mas se eu tenho 5 milhões de consumidores, o fato de eu ter 500 ações 

não significa muito em termos de qualidade do meu serviço”. E eu respondia: “para mim, 

essa relação entre o número de consumidores e número de reclamações é irrelevante. Eu 

sou justiça, eu represento a administração da justiça. Você tem que me dar conta de 

quantos consumidores insatisfeitos você não está atendendo, o resto para mim é 

irrelevante. Você está me gerando um custo significativo porque você não consegue 

atender os seus consumidores insatisfeitos”. E com isso, eles foram aceitando e passaram 

a usar a própria lista TOP 30 como elemento de ferramenta de gestão dentro da própria 

empresa. Eles tiram lá do site... 

 

JGVW: Comemoravam quando melhorava o ranking não é. 

FCVM: Exatamente isso. Mas, a verdade é que... por isso é que a gente estava 

conversando lá na outra sala, foram iniciativas interessantes. Mas, a gente nunca teve, 

nunca teve um grande empenho das empresas pelo fato de elas estarem na lista TOP 30, 

de evitar novas reclamações. Mas, é uma ferramenta interessante, uma ferramenta... 

 

JGVW: No começo houve uma grande movimentação não é? 

FCVM: Uma ferramenta de gestão nossa, importante, porque a partir daí... aí, a etapa 

seguinte, a gente a partir dessa lista, a gente passou a verificar que as 10 empresas mais 

demandadas representavam mais de 50% da demanda dos juizados e, alguma coisa a 

gente precisava fazer, alguma coisa muito importante a gente precisava fazer. E aí, foi a 

ideia de a gente criar. Ao mesmo tempo, aí foram duas frentes, uma no âmbito coletivo e 

uma no âmbito individual. Nesse momento, já era evidente que a gente estava lidando 

com demandas individuais em massa num assunto que era coletivo. Se eu tenho duas mil 

ações novas em um mês e 70% delas dizem respeito a um mesmo objeto da mesma 

empresa, isso não é uma demanda individual... 

 

JGVW: Sim. 

FCVM: Isso é uma demanda coletiva. E a partir daí, a gente começou a abrir duas frentes. 

Uma, junto ao Ministério Público para que ele fosse informado da existência desse 

volume de ações, de objetos repetidos contra a mesma empresa para que ele tomasse a 

iniciativa. E outra, a criação de um banco de ações civis públicas para que a comunidade 
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jurídica tivesse conhecimento da existência das ações civis públicas, com essa ideia de 

que uma ação civil pública poderia evitar milhares de ações individuais. Então, mais uma 

vez com o apoio do Tribunal imediato, a gente criou banco de ações civis públicas, fez 

contato com o Ministério Público, Defensoria Pública, o CODECON da ALERJ que é 

também legitimado ativo e, eles passaram a mandar para esse banco de ações civis 

públicas, todas as iniciais das ações civis públicas, o banco já era alimentado também 

com a contestação, a sentença, a tutela antecipada na expectativa de que isso fosse criar 

um ambiente propício a uma evolução rápida das ações coletivas e, não foi o que 

aconteceu de novo. 

 

JGVW: Uma reação em cadeia para que... 

FCVM: É. Não foi o que aconteceu de novo, muito por conta da eficiência dos Juizados 

Especiais. Que se a gente fizer uma análise da evolução das ações públicas aqui no Rio 

de Janeiro, muito embora o Ministério Público seja muito proativo e tem aí a titularidade 

de pelo menos 70% das ações civis públicas, o resultado final para a sociedade é muito 

pequeno, muito pequeno, quase desprezível. São pouquíssimas as ações civis públicas 

que tiveram um resultado efetivo e, mais raro ainda, a ação civil pública que tem inibido 

ações individuais, mais raro ainda. Eu me lembro de uma ação civil pública que era com 

relação à cobrança de taxa de renovação de contrato, taxa de renovação de contrato. O 

banco cobrava taxa de renovação de contrato de todos os clientes independente de prestar 

um serviço de renovação de análise de cadastro. E aí, a gente mais uma vez, em contato 

com o Ministério Público, o Promotor era o Rodrigo Terra, entrou com a ação civil 

pública, conseguiu uma liminar para que o banco então, deixasse de cobrar a taxa de 

renovação de cadastro. Esse foi um efetivo resultado que aí inibiu o ingresso de novas 

ações. 

 

JGVW: Mas essa discrepância entre a eficiência da ação civil pública e a dos juizados, a 

que atribuiria isso? 

FCVM: É, quer dizer, se por um lado ele inibiu novas ações, o consumidor continua 

frustrado... 

 

RV: Continua preferindo... 

FCVM: Continua preferindo... 

 

RV: (ininteligível). 

FCVM: Porque ele no juizado, ele demandava o indébito da cobrança da tarifa de 

renovação de cadastro, ele então seria indenizado pela dobra da renovação de cadastro e 

do dano moral. E ele recebia isso em quanto tempo? 6 meses. 

 

JGVW: Isso. 

FCVM: E na ação civil pública? Então, a eficiência dos juizados conspirou contra ele 

mesmo e contra o sistema de solução das demandas coletivas. 

 

JGVW: Coletivas. 

FCVM: E o que nos assusta, é que o quadro hoje é bem pior, que além disso, além dessa 

realidade de quem atua no sistema, sabe que as ações coletivas são muito ineficientes, 

ainda criaram incidente de demandas repetitivas que faz exatamente o oposto. 

 

JGVW: Transforma lá os Juizados Especiais num... 

FCVM: E depois a gente pode falar nisso. 
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JGVW: Bom, com certeza. 

FCVM: Mas além dessa iniciativa de fomentar as ações civis públicas que a gente não 

teve muito êxito, a gente passou a propor ao Tribunal a criação de um núcleo de realização 

de mutirões, que pudessem fazer com que essas audiências de conciliação fossem 

realizadas com um grande número de processos repetidos das mesmas empresas. Então, 

a gente criou aqui no foro central um salão enorme com 12 boxes de conciliação, e o que 

que a gente fazia? A gente tirava processos de todos os juizados, dos 7 juizados do foro 

central, levava para esse centro de conciliação e fazendo a gestão exatamente que nos 

indicava a lista TOP 30. Qual é a maior... a empresa mais demandada? Telemar. Então, a 

gente tirava do juizados um volume enorme de processos da Telemar, a gente chegou a 

fazer 450 audiências em um dia com 85, 86% de acordo. E esse... quer dizer, essa 

ferramenta de gestão de grandes volumes de processo, deu a gente uma experiência muito 

interessante que, poderia em tese, poderia em tese ser utilizada em larga escala. Mas nesse 

ponto, a gente não teve muito apoio, a ideia... a gente chegou a conversar para trazer 

grandes volumes de processos de comarcas relativamente próximas, com apoio da OAB, 

com a concordância da OAB, trazer para cá e realizar um mutirão de conciliação. E aí, 

várias pessoas aqui do Tribunal, “ah, isso não pode ser feito porque isso é desaforamento, 

porque a pessoa ajuizou lá, ela está contando que o processo vai ser julgado lá”. Mas a 

gente ainda tinha uma realidade que, em determinadas comarcas ou regiões, a audiência 

de conciliação seria marcada com um ano e um ano e meio depois. Eu tenho certeza, na 

verdade, eu duvido... 

 

JGVW: (ininteligível). 

FCVM: Que a OAB ou os advogados não teriam interesse nesse desaforamento, que não 

é um desaforamento, o processo ia continuar lá. Aqui, a gente ia realizar uma audiência 

de conciliação com 85%... 

 

JGVW: Com a concordância de todos. 

FCVM: De chance de fazer acordo, o processo já saía daqui resolvido com o acordo 

homologado. Então, essa é uma ideia que fica, que ainda não foi realizada, mas, eu 

realmente não vejo problema nenhum. 

 

JGVW: Conta um pouco como é que eram selecionados os processos. 

FCVM: É, a ideia básica era essa. Como a gente aprendeu a lidar com esse resgate da 

preocupação da empresa com relação aos processos do juizado, a preparação de um 

mutirão desse envolveria basicamente uma conversa com o representante da empresa. 

Porque pelo ângulo da empresa, é como se a empresa tivesse dando um xeque em branco 

àquele representante... 

 

JGVW: (Ininteligível). 

FCVM: Para que ele fosse lá conciliar 400 processos, o que é diferente de 1. E ao mesmo 

tempo, a gente ganhava com a possibilidade de que essa experiência para eles, era na 

verdade o resgate da ideia original dos juizados, porque ali estava o representante da 

empresa e, quando ele via, ele percebia que se acumulavam processos com um mesmo 

objeto, muitas vezes um mesmo objeto, a mesma reclamação, acendia aquela luzinha 

vermelha de que alguma coisa na empresa estava errada. E essa era a ideia do juizado, 

que desde o início, se o representante da empresa tivesse lá, ele teria a oportunidade... na 

verdade, o acesso à justiça daria a ele uma oportunidade de resolver o problema... 
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RV: Qualquer questão. 

FCVM: Coisa que se perdeu no tempo com essa possibilidade de ele mandar um... 

 

JGVW: Com essa diluição. 

FCVM: Mandar um preposto que não é empregado e terceirizar o advogado. Então essa 

experiência foi interessante, porque os advogados que representavam ali a empresa num 

momento de conciliação em 400 processos em um dia, ele tinha que analisar esses 

processos até para poder fazer a proposta de acordo. 

 

JGVW: Claro. 

FCVM: Coisa que a gente já não assistia mais. 

 

JGVW: É verdade. 

FCVM: Então, ele tinha esse viés de que ele aprendia no âmbito preventivo, ele reduzia... 

porque aí a gente começou... como o juizado ele passou a ter uma importância bem grande 

nessa gestão dos jurídicos das empresas, carreiras de advogados de empresas foram feitas 

dentro do sistema do juizado, e estruturas de gestão de demanda de massa. Então, um dos 

itens que ao longo do tempo passou a ser elemento comum das conversas, é ticket médio. 

 

JGVW: Ticket. 

FCVM: Qual o meu ticket médio? Meu ticket médio é a condenação média que a empresa 

costuma ter dentro daquelas circunstâncias. Então, qual era o objetivo do mutirão? Para 

empresa, era reduzir o ticket médio no volume de 400 processos. E na verdade o que o 

mutirão demonstrava, é que todo mundo ganhava com isso. 

 

JGVW: Claro. 

FCVM: Porque uma audiência que ia se realizar 7, 8 meses depois era antecipada por 

mutirão, a parte ganhava, a empresa achava que estava ganhando também, a gente achava 

que estava ganhando muito mais... 

 

JGVW: Eliminando (ininteligível). 

FCVM: Porque o nosso custo de processo seria... a gente estima em torno de R$1.500,00 

com o iter completo, com audiência, sentença, recurso, o custo do servidor, o do juiz, do 

juiz leigo. E com esse encurtamento do iter para uma audiência de conciliação que já 

gerava o acordo, o maior beneficiado era o Poder Judiciário porque ele reduzia aquele 

custo. Então, essa experiência mostrou que dentro daquele iter imaginado pelo legislador 

do Processo Civil, cada vez que a gente faz uma intervenção e mexe com o processo, a 

gente consegue atender todos. 

 

JGVW: Verdade. 

FCVM: Atendia o consumidor, atendia a empresa, todo mundo saía satisfeito, 

principalmente o Poder Judiciário. E  esses mutirões também mostraram um lado, quer 

dizer, a face negra do amplo acesso à justiça. E qual era a face negra do amplo acesso à 

justiça? A facilitação do acesso foi tanta, que também advogados dos autores entraram 

num sistema de gestão de volume de massa de processos. Então você tinha escritórios de 

autores especializados em demanda contra determinada empresa. E os mutirões porque 

multiplicavam os processos no mesmo dia, ele também espelhava algumas realidades que 

a gente não queria enxergar antes. Como demanda artificial, demanda industrializada, 

demanda fraudada. Demanda que a gente chama de artificial, a gente já tinha constatado 

nas audiências, que é você... deu início a audiência, o juiz togado presidindo, ele pergunta 



488 
 

para o preposto da empresa: “o que que vocês fizeram para resolver a reclamação”? Aí, 

o preposto diz: “eu não sei não. Eu sou só, audiencista do escritório”. “E o advogado da 

empresa, o que que tem a dizer”? “Eu sou só, audiencista”. Aí, você perguntava para o 

reclamante: “o que que o senhor veio reclamar”? Ele perguntava para o advogado dele: 

“Esse aqui, qual é mesmo doutor”? 

 

RV: Não sabe nem o caso que ele está atuando. 

FCVM: Aí você entrava no sistema e, verificava que aquele autor tinha 60 ações: 10 no 

foro central, 10 em Campo Grande, 5 em Copacabana. E aí, a gente passou a ver o lado 

negro da força, não é? Quer dizer, por mais que a gente tenha feito isso de coração para 

ampliar o acesso à Justiça, o elemento, quer dizer, a matéria-prima é o homem, é ou não 

é? A matéria-prima da justiça é o homem. Então, a distorção veio junto com ela. Então, 

começamos a fazer análise dessas questões que a gente chama de demanda artificial. Se 

a pessoa veio para a audiência e não sabe nem o que que está reclamando, não tem porque 

o ‘capa preta’ está ali para resolver o problema. Então, demanda artificial. Demanda 

industrializada, que é a repetição do mesmo objeto potencializando resultados. Por 

exemplo, eu reclamo o indébito do seguro, digo que não contratei o seguro. Mas, eu peço 

o indébito do mês de janeiro e dano moral. Aí, qualquer juiz centrado vai perguntar: “mas, 

e o cancelamento do contrato”? Ele não pede. Por quê? Ele não pede porque a demanda 

seguinte é o indébito de fevereiro. E dano moral. E a seguinte, é o indébito de março e 

dano moral. Às vezes no mesmo juizado, às vezes em outra comarca não é? E as empresas 

nem aí.Com seu sistema de gestão de resultados e redução do custo com a terceirização 

de advogados, terceirização de prepostos, defesas genéricas. Então, chegou um ponto que 

a experiência de um juiz no mutirão, era o retrato do resgate da ideia do juizado, porque 

a parte estava ali, ela sabia o que estava reclamando, o preposto estava ali, ele sabia o que 

estava sendo reclamado para fazer a proposta de acordo, e a empresa sabia o que aqueles 

400 processos representavam. Por outro lado, quando você ia fazer uma audiência em 

algum lugar, o autor não sabia, o advogado dele não sabia, o preposto da empresa não 

sabia e o advogado da empresa não sabia. E eu acho que esse cotejo dessas duas situações, 

fez com que muitos juízes, muitos juízes passassem a se preocupar num enfrentamento, 

com enfrentamento dessa demanda artificial industrializada e, a pior, a fraudada. As 

fraudes que nós constatamos aqui nos juizados foram gravíssimas, muito sérias. Muito 

sérias, que em qualquer outro país do mundo levariam um advogado e a parte à prisão por 

muitos anos. Não foi o resultado que nós assistimos aqui, muito embora o empenho de 

muitos juízes que passaram a trabalhar em dois turnos. Um, para realizar o trabalho 

principal que é a elaboração das sentenças e tal. E o outro, o trabalho investigativo para 

saber se aquela demanda era artificial, industrializada, fraudada. Então, por exemplo, a 

rotina da Turma Recursal, a cada processo distribuído como recurso, o meu gabinete era 

orientado a ingressar no sistema do Tribunal para verificar se aquela parte tinha outros 

processos. E aí, não foi sem surpresa, ou melhor, foi sem surpresa, que uma colega nossa 

constatou que a parte tinha num processo reclamado que houve violação de bagagem e, 

que o relógio Rolex tinha sido retirado da bagagem dela. E quando ela foi julgar pela 

ação, ela entrou no sistema, verificou que ele tinha mais 3 processos contra a companhia 

aérea. No segundo que ela entrou para examinar, o objeto era exatamente o mesmo, o 

Rolex era o mesmo. Mas o Rolex não pode ser roubado duas vezes. E, isso para nós é 

uma tristeza muito grande, que investiu a vida para criar um sistema que facilita o acesso 

e resolve o problema das pessoas... Constatar que a gente estava sendo usado para fazer 

na verdade, para cometer um crime. E mais triste ainda, que a parte, era o principal 

partícipe desse crime. Embora tenha sido fomentado e orientado pelo advogado, a parte, 

quer dizer, a ideia da parte participar de uma audiência do Poder Judiciário emulando 
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uma fraude, para nós é muito triste. E então, isso gerou uma reação do sistema contra 

essas demandas artificiais, industrializadas e fraudadas e, a ponto de a gente ter mais uma 

vez apoio total, o único tribunal do país, eu acho que o Rio de Janeiro é o único tribunal 

do país que teve a coragem de fazer essas coisas todas. Botar a lista TOP 30 na página, 

de colocar na página do Tribunal: “o advogado foi preso hoje na audiência de 

conciliação”, não sei o quê, com o vídeo do advogado, porque é obvio que isso atrai a 

reação. Mas naquele momento, era muito importante a gente divulgar o combate às 

fraudes, porque isso inibiu novas práticas. Não se sabia até que ponto a gente já tinha 

descoberto aquilo, e no primeiro momento, essa demanda dos Juizados Especiais já estava 

aqui em torno de 2000 processos mês, ela já caiu 40% só com o combate às fraudes. Eu 

tenho numa transparência lá, o gráfico. Ela vem assim: 2000, e cai para 1.400 e alguma 

coisa. Agora, repetidas vezes. Quer dizer, praticamente toda sexta-feira, a gente divulgava 

uma fraude. Eu tenho uma lista assim daqueles endereços da página do Tribunal, do 

release, pelo menos umas 30. Então, toda sexta-feira a gente divulgava porque aquilo 

ficava na página. E era estratégico mesmo, combinado com a Assessoria de Imprensa. 

Mesmo que acontecesse na segunda, a gente aguardava a sexta e botava na sexta, porque 

ficava sexta na página, sábado, domingo, segunda, terça. Aí, quando entravam as novas, 

elas saíam. E isso foi muito importante porque inibiu bastante as tentativas de fraude. E 

mais à frente um pouco, os juízes passaram a perceber que praticamente 80%, 85% das 

nossas demandas eram ajuizadas sem que a parte nunca tivesse procurado a empresa, 

nunca. Isso é estatístico. Aí, se você compara, início dos juizados, 85% de demanda com 

consumidor empoderado, reclamando a termo, sem advogado. Situação que a gente estava 

se defrontando, 90% das demandas, 90% das demandas por advogado sem nunca ter 

procurado a empresa. Aí muitos de nós, puxou o freio de mão e falou:  

“opa, espera aí, tem alguma coisa errada. Judiciário não é ‘call center’ de empresa”. Não 

é questão de ter medo de trabalhar, porque a gente já tinha mostrado, já tinha provado que 

a gente não tem medo de trabalho... A gente dá conta; 2000, vem 2000, a gente resolve 

2000. Agora, isso é uma distorção do sistema. Judiciário não é call center de empresa. E, 

o interessante é o seguinte, que é uma geração de juízes, talvez pelo fato deles terem mais 

ou menos a mesma formação, idades próximas, mesma experiência de vida e, não é só no 

Rio de Janeiro. Você tem no Rio Grande do Sul também, um grupo de juízes que mais ou 

menos acompanhou esse mesmo sistema com iniciativas semelhantes e tal e, sem uma 

grande combinação e tal, muitos passaram ao mesmo tempo a ter o mesmo entendimento, 

dizer: “bom, está faltando alguma coisa. Não é possível que 90% da demanda seja objeto 

de ajuizamento sem nunca ter procurado a empresa”. Então muitos de nós passou a exigir 

que a parte de alguma maneira, demonstrasse que tinha procurado a empresa para que 

nos... demonstrasse o quê? A existência de pretensão resistida. O Judiciário não toma 

iniciativa. Então, ele ser demandado sem a empresa dizer que não vai resolver o problema, 

não faz sentido, isso não é medo de trabalho, é só repor as coisas nos seus devidos lugares. 

Eu sou inerte por exigência do Código de Processo Civil, mas eu também... a ideia do 

Judiciário é atuar no momento em que há uma pretensão resistida. E isso já não existia 

mais no sistema do juizado. As pessoas... 

 

JGVW: Mas isso não é uma decorrência desse próprio sucesso? Talvez pela lei do mais 

fácil, as partes já tinham aquele caminho aberto do juizado... 

FCVM: Pode até ser... Mas, a questão é que isso já estava gerando uma distorção muito 

grande que atenta contra o próprio sistema. Era comum você ver casos em que atuando 

na turma por exemplo, pegava um processo em que a parte dizia que tinha comprado pela 

internet, tinha cancelado a compra, mas que não tinha recebido a devolução do dinheiro. 

Então, a parte, pelo 49 do Código do Consumidor, ela pode desistir a qualquer momento 
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da compra feita pela internet, ela desistia e não recebia o dinheiro de volta. E ela 

demandava, então, a devolução do dinheiro e dano moral. Aí, juiz de primeiro grau, leigo, 

condenava a devolver o dinheiro e dano moral. Quando você pegava o recurso, o próprio 

extrato do cartão de crédito da pessoa com a devolução integral do valor. Então, se ela 

não procura a empresa, a empresa não tem nem oportunidade de dizer: “ou, o estorno foi 

feito de maneira integral, dois meses depois. Então ao invés de você ser prejudicado, você 

foi beneficiado, você está pagando em 10 parcelas e recebeu à vista no segundo mês. 

 

JGVW: Pois é, financiamento. 

FCVM: E muitos casos em que você olhava o processo, o processo não fazia sentido não 

é. 

 

RV: É. 

FCVM: E se a empresa tivesse sido provocada ela teria resolvido. A experiência da 

Conciliação Pré-Processual como demonstra a experiência do Expressinho e da 

Conciliação Pré-Processual, demonstra que de fato as empresas não são muito 

organizadas. Mas, se você der a ela a oportunidade de resolver o problema, é do interesse 

dela. Ela sabe que se ela resolver em sede extrajudicial, vai sair mais barato, 

necessariamente. Agora, não dá à empresa a oportunidade dela resolver o problema do 

cliente e ele ajuizar a ação sem ter procurado a empresa, é uma distorção. E aí, muitos de 

nós passaram também a exigir alguma forma de demonstração, de que havia no caso 

pretensão resistida. E ao mesmo tempo, isso é que nos alegra, ao mesmo tempo, esse 

mesmo entendimento no Rio Grande do Sul, que é o nosso coirmão. Ele está sempre mais 

ou menos... 

 

JGVW: Seguindo. 

FCVM: Seguindo a mesma lógica. Lá também, eles fizeram um trabalho muito grande 

em relação às ações coletivas, o (ininteligível). 

 

JGVW: (ininteligível), isso. 

FCVM: É. Então, reforça a ideia de que é uma geração que está voltada para as soluções, 

ela quer realizar as coisas. Então, com essa exigência de pretensão resistida, os processos 

ficaram mais humanizados, menos artificiais. Porque fica muito difícil você ajuizar uma 

coisa artificial e, cumprir exigência de demonstração de pretensão resistida, é meio um 

contrassenso. E eu acho que ao contrário do que as empresas imaginam,... as empresas 

em princípio imaginavam o seguinte: “ai, que bom que o Judiciário agora está exigindo 

pretensão resistida. É horrível você ser demandado sem nunca a pessoa ter sido 

procurada... a empresa ter sido procurada”. Mas, isso é uma faca de dois gumes, eu sempre 

disse isso. Uma coisa é você ter ajuizado a ação sem ter procurado a empresa, outra coisa 

é você procurar a empresa com uma demanda razoável que precisa ser resolvida... 

 

JGVW: Nesse período. 

FCVM: A empresa não resolver nada, e a parte ter que ajuizar a ação. Que aí, é o nosso 

carro chefe. A gente foi criado para isso, a gente existe para isso, para trabalhar com a 

ideia de pretensão resistida. Então, no senso comum dos juízes, a estrutura que a gente 

imagina como correta, seria: você me comprova a pretensão resistida, você pediu à 

empresa uma coisa que é razoável, ela não fez. O que eu dava 5, eu passo a dar 10. Então, 

eu acho que é um resgate que atende a todos os interesses. O processo fica mais realista, 

menos artificial, é o nosso papel e a gente tem mais elementos para aplicar a Pedagogia. 

E assim a gente tem feito... 
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JGVW: E divide as tarefas (ininteligível) a sociedade em geral. 

FCVM: Ontem mesmo a juíza leiga estava despachando comigo, que eu olho todos os 

processos. E ela estava dizendo: “olha, a parte procurou o PROCON e tal...”. “Procurou 

o PROCON? E o PROCON resolveu”? “Não resolveu”. “Quanto você estava dando”? 

“3”. “Dá 6”. Eu acho que a ideia é essa, porque o que eu imagino para o futuro como uma 

consolidação disso tudo que nós estamos conversando aqui, é que não haja mais uma 

diferenciação entre o que é extrajudicial e o que é judicial. Assim, está trabalhando o 

mundo inteiro no conceito de multiportas, são várias vias que eu posso utilizar para 

satisfazer a minha reclamação. Isso eu aprendi num seminário que a gente fez com o 

Jornal O Globo, que tem o Caderno de Defesa do Consumidor, no aniversário de 30 anos 

do Caderno de Defesa do Consumidor. Porque nós levamos para lá, todas as iniciativas 

extrajudiciais. Então, tinha o representante do PROCON, um representante do Ministério 

da Justiça, o pessoal do jornal que tem a coluna em defesa do consumidor... 

 

JGVW: Isso. 

FCVM: É o único jornal que tem a defesa do consumidor independente, autônoma e com 

30 anos de existência. E lá, pela troca de experiência, a gente verificou o seguinte, que 

havia, quer dizer, um talento natural dependendo da característica do veículo para atender 

a demanda de cada consumidor. Então, se eu por exemplo, comprei uma geladeira e a 

geladeira não foi entregue, se eu colocasse uma cartinha na sexta-feira na Defesa do 

Consumidor, na segunda estava entregue. Por outro lado, se eu tivesse uma reclamação 

contra um banco de cobrança indevida, essa carta para a Defesa do Consumidor não 

representa nada. Mas se eu for ao PROCON, eu tenho a resposta da empresa. Mas se eu 

for na Defensoria Pública, eu tenho a proposta da empresa. E os consumidores já estavam 

aprendendo essas, quer dizer... 

 

JGVW: Esses caminhos, essas manhas. 

FCVM: Esses caminhos. Cada um ia da sua maneira resolvendo o seu problema e, em 

último caso, ia à justiça. E alguns outros em primeira hipótese, ia para a justiça. E essa 

experiência foi mostrando, que eu acho que no futuro o que a gente vai ter é uma grande 

estrutura multiportas, mas vai depender também do próprio Judiciário, porque a gente vai 

ter que mexer e alterar algumas coisas. Já teve uma experiência dessa em Volta Redonda, 

experiência muito... um breve período, muito tímida, em que a parte ia reclamar no 

PROCON, e caso o fornecedor não respondesse ou não fizesse acordo, já se transformava 

numa ação no Juizado Especial. 

 

JGVW: Sim, isso. 

FCVM: Então, eu acho que esse é o caminho, a gente fazer algumas mudanças no nosso 

sistema... 

 

JGVW: E dividir as tarefas. 

FCVM: Copiando basicamente o que é o Juizado Criminal... 

 

JGVW: Primeiro vai à delegacia, claro... 

FCVM: O sujeito não vai à delegacia e já sai intimado? Então ele vai ao PROCON, se 

não resolver, já vira uma ação no juizado. A primeira vez que eu falei isso, fui combatido 

de todas as formas porque os juízes disseram: “absurdo, vai aumentar drasticamente o 

número de ações”. Talvez, no primeiro período. Mas no segundo momento, eu não tenho 

dúvida que vai fortalecer muito o próprio PROCON. Porque quando o fornecedor souber 
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que no momento em que o consumidor reclama no PROCON, ele vai ter que resolver de 

qualquer maneira, ou por proposta no PROCON ou lá no juizado, no capa preta. 

 

JGVW: Já desencadeou o processo. 

FCVM: E aí, eu cheguei a conversar com a Juliana na época que ela era do SENACON, 

porque a ideia do SENACON para fortalecer os PROCONS, era exatamente o oposto do 

que eu estava propondo. Era criar uma lei que fizesse com que a audiência do PROCON 

valesse como audiência de conciliação do juizado, e que o acordo do PROCON valesse 

como sentença executável no juizado. O que eu sempre combati e sempre fui contra. 

Porque você imagina o seguinte, a parte faz  um acordo no PROCON de troca do 

liquidificador, que é o que atende a ela naquele momento. Quebrou o liquidificador na 

terça, ela foi na quarta, eles propuseram trocar e não trocaram. De que adianta para essa 

parte trazer um título extrajudicial do PROCON para ser executado, para eu aqui dar o 

liquidificador para ela. Que pedagogia teria isso? Nenhuma. 

 

JGVW: É verdade. 

FCVM: Muito mais forte seria se a parte fosse ao PROCON. Caso não fosse resolvido lá, 

já se inicia uma ação judicial e o fornecedor vai ter que responder a ação judicial. Eu acho 

que esse é o caminho, até porque com a valorização desses meios alternativos de conflitos, 

a mentalidade do Judiciário vai ter que mudar. 

 

JGVW: Vai mudar. 

FCVM: Eu tive essa experiência de criar aqui no tribunal a conciliação pré-processual 

virtual, a partir da experiência do expressinho que possibilitava o acordo sem a 

necessidade de ajuizamento de ação. E, nessa experiência a gente permitia que a parte 

reclamasse por e-mail. Esse e-mail da parte não fazia contato direto com a empresa, ele 

era monitorado por nós, uma estrutura pequenininha com 4 computadores, com 

estagiários. Então, nós criamos contas das empresas, contas de e-mail do tribunal. Então 

a parte reclamava contra a concessionária de energia, a gente tinha: 

conciliarconcessionáriadeenergia@tjrj. Então a parte falava conosco dizendo: “oh, 

aconteceu isso, isso, isso, isso, desligaram a minha luz, a conta estava paga etc.”. Então, 

a gente transformava esse e-mail, encaminhava para um representante da empresa. Então 

a parte não tinha contato direto com o representante da empresa. Nessa intermediação, a 

gente conseguia 85, 90% de acordo. E com essa experiência a gente passou a viver num 

ambiente que era novo, que é um ambiente extrajudicial, sem aquelas garantias plenas de 

coisa julgada. 

 

JGVW: Era registrado de alguma maneira? Só para... 

FCVM: A gente criou um sistema idêntico ao de movimentação processual, extrajudicial. 

Então quando a parte reclamava, a gente lançava no sistema. Então, se a parte fosse 

consultar pelo número que ela tinha, aparecia na consulta processual, só como 

extraprocessual... 

 

RV: Como extraprocessual. 

FCVM: E não incluía na TOP 30, entendeu? E fazia o acompanhamento. E a ideia era 

essa, aproveitando a experiência do Expressinho, a gente conseguia o acordo 

extrajudicial, fechava o acordo em ambiente virtual, consultei também o Alexandre 

Câmara, é meu guru não é? Para não fazer grande besteira. A gente faz a coisa... 

 

JGVW: Que é isso. 
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FCVM: De forma audaciosa para... 

 

JGVW: Doutor Flávio é um processualista também. 

FCVM: Com uma certa segurança. Então consultei o Alexandre, ele pensou... essa vez 

ele até demorou para responder, demorou um dia. E aí, consultei a ele o seguinte: “oh, 

Alexandre, a gente está em ambiente extrajudicial. O que que a gente precisa e o que que 

a gente não quer? A gente precisa que o acordo extrajudicial seja equivalente a uma 

sentença, tenha força de uma sentença. Mas como estamos em um ambiente virtual, a 

gente não pode ter aquelas garantias e seguranças que o Código de Processo exige, para 

título extrajudicial: duas testemunhas, assinatura, reconhecimento de firma, não tem 

como fazer isso. E, a própria autenticidade de quem está reclamando, já que a conta de e-

mail não define que aquela pessoa seja realmente o reclamante”. Então, quais foram os 

cuidados que a gente teve? Primeiro, verificar... dar ao fornecedor a obrigação de verificar 

a autenticidade daquele consumidor, pelos cadastros que ele tem que ter junto ao 

consumidor na empresa. Então, só poderia reclamar: o próprio consumidor e, uma coisa 

também que gerou polêmica, que nós não atendíamos advogado como intermediário da 

parte. Por quê? Porque a ideia sempre foi de empoderamento do consumidor, fazer aquele 

resgate inicial, quando a parte ia no juizado reclamar. E eu acho que ninguém me 

convence, embora os advogados já tenham feito até o meu enterro aqui na porta do 

tribunal, Ninguém me convence de que o advogado, ele tem monopólio da representação 

da parte em sede extrajudicial, porque ele não tem. 

 

JGVW: Sim. 

FCVM: Ele não tem esse monopólio... 

 

JGVW: Se não ele estava prejudicando... 

FCVM: Ninguém pode impedir... 

 

JGVW: A própria capacidade civil da parte. 

FCVM: Que o senhor entre através de um e-mail, em contato com a concessionária de 

telefonia para reclamar uma coisa errada e que a empresa fez. O senhor não tem que 

contratar um advogado por isso, e a lei do juizado comprova isso, garantindo aos 

postulantes até 20 salários. E essa sempre foi uma briga com relação à questão do sistema 

de conciliação preprocessual. E, com Alexandre eu discuti exatamente isso. Bom, nós 

vamos elaborar um acordo que não vai ter exatamente aquelas garantias exigidas pelo 

Código de Processo Civil, na época era o 511, se não me falha a memória. Quer dizer, 

não é um título executivo, é um acordo que configura um título executivo extrajudicial, 

mas sem necessidade de assinar as testemunhas. Como é que eu dou legitimidade a isso, 

para que impeça que o consumidor ingresse em juízo, mesmo tendo feito o acordo. Essa 

é a questão técnica. E aí, propus ao Alexandre fazer o seguinte: “eu vou fazer uma 

homologação extrajudicial do acordo, uma homologação virtual extrajudicial, e vou dizer 

que é por analogia ao artigo...”. Aí, ele pensou. Um dia, ele disse: “olha, não é ilegal”... 

 

JGVW: Já é um bom caminho. 

FCVM: “E, para a parte vai dar uma conotação de que você como representante do Poder 

Judiciário”... Aí, ele perguntou: “mas como é que você”... 

  

RV: Age profissionalmente? 

FCVM: “Como é que você, Flávio, é legitimado a assinar isso”? “Ah, sim, eu sou 

legitimado a assinar isso, porque o Tribunal de Justiça me nomeou como Coordenador do 
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Centro de Conciliação Permanente. Então em ambiente extrajudicial eu sou nomeado para 

fazer esse acordo extrajudicial, como se fosse, aí falei para ele, como se fosse uma 

jurisdição voluntária”. Aí, ele parou, “então pode”. Porque assemelhada à jurisdição 

voluntária... 

 

RV: É, assemelhada à jurisdição. 

FCVM: É ou não é? 

JGVW: Interessante. 

FCVM: Então, pode. Aí, eu comecei a assinar os acordos virtualmente. Juiz... 

Coordenador do Centro de Conciliação. E nunca tivemos uma ação judicial com objeto 

de um acordo... 

 

RV: (ininteligível). 

JGVW: Vossa Excelência falou sobre a questão da legitimidade. Que que acha dessa ideia 

que muitos repetem de que a sociedade civil ainda precisa do Estado aqui via Poder 

Judiciário, para essas iniciativas de conciliação, mediação? Aliás, se puder falar um 

pouquinho sobre isso também. 

FCVM: Eu acho que a gente teve um papel muito importante no ambiente extrajudicial, 

até com a própria iniciativa do Expressinho, da conciliação preprocessual. Sem falsa 

modéstia, a ideia do consumidor.gov é inspirada na conciliação preprocessual do Rio de 

Janeiro. E o consumidor.gov, ele significa hoje, uma iniciativa do poder público muito 

importante, que a comunidade jurídica não tem levado a sério e não tem levado em 

consideração. Por quê? Faz parte do nosso futuro. A gente vai reviver num ambiente, eu 

tenho certeza, em que todos esses elementos que formam a possibilidade de solução dos 

conflitos, vão ser equivalentes. Não vai ter esse negócio de conciliação ou mediação ou 

arbitragem, como meio alternativo. Não tem meio alternativo. 

 

JGVW: É um meio. 

FCVM: É um meio. Eu acho que a ideia do alternativo, se alguma coisa é alternativa, é o 

Judiciário, porque ele é condicionado à presunção resistida. O certo, é a conciliação 

extrajudicial. Então, eu já começo a combater a questão do meio alternativo de solução 

de conflito. A conciliação, a mediação e a arbitragem, não são meios alternativos, são os 

meios principais. Então, nesse ambiente extrajudicial, a gente precisou de iniciativas 

como a conciliação preprocessual, como o Expressinho, como o consumidor.gov, para 

mostrar para a coletividade e para a comunidade jurídica que isso é possível, e que o 

Estado, o Estado juiz, confia nessas soluções. Por quê? Eu tenho, eu trago essa 

experiência da Justiça do Trabalho. De 40 e poucos, 43 para cá, a Justiça do Trabalho foi 

usada, usada como meio de emprestar valor a acordos extrajudiciais na matéria 

trabalhista. É exatamente o que a gente nunca quis no nosso sistema. Uma reclamação 

trabalhista que fosse alvo de um acordo extrajudicial, ela só tinha validade se a parte 

ajuizasse uma ação na Justiça do Trabalho e o juiz homologasse. Por quê? Por culpa da 

própria Justiça do Trabalho, que entendia que um acordo extrajudicial valia como objeto 

e o título do valor consignado no termo de acordo, só. Então, se eu paguei férias, décimo 

terceiro e tal, a parte pega aquele acordo extrajudicial, junta na demanda judicial, e diz: 

“agora, eu quero isso, isso, isso e isso”. O acordo extrajudicial só valia pelos títulos. Aí, 

dizia: “mas essa verba aqui, já foi paga”. Só para impedir a duplicidade, o que é um erro. 

Então, a gente não pode reproduzir o erro da Justiça do Trabalho. Eu tive na Turma 

Recursal, casos como o seguinte: a parte, comprou um carro, vou até dizer o processo 

judicial, um Suzuki, zero quilômetro, nos primeiros meses, primeiros 2 meses o carro deu 

diversos problemas, ficou na oficina mais do que 90 dias, e a própria oficina, 



495 
 

especializada, não conseguiu consertar. Então, a parte que era um engenheiro, foi, fez um 

acordo com a Suzuki: “vou trocar o carro, vou te dar um carro zero quilômetro”. E, 2, 3 

dias depois, ele entrou com duas ações judiciais depois de fazer o acordo. Uma de dano 

material E uma de dano moral. A de dano material elencando vários prejuízos que ele em 

tese, teria tido, que ele gastou com a instalação do rádio 
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7. LEGISLAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

7.1. LEI nº 7.244/1984 e EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

LEI Nº 7.244, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984. 

 

I  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Os Juizados Especiais de Pequenas Causas, órgãos da Justiça ordinária, poderão 

ser criados nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, para processo e julgamento, 

por opção do autor, das causas de reduzido valor econômico. 

 

Art. 2º - O processo, perante o Juizado Especial de Pequenas Causas, orientar-se-á pelos 

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

buscando sempre que possível a conciliação das partes. 

 

Art. 3º - Consideram-se causas de reduzido valor econômico as que versem sobre direitos 

patrimoniais e decorram de pedido que, à data do ajuizamento, não exceda a 20 (vinte) 

vezes o salário mínimo vigente no País e tenha por objeto: 

 

I - a condenação em dinheiro; 

 

II - a condenação à entrega de coisa certa móvel ou ao cumprimento de obrigação de 

fazer, a cargo de fabricante ou fornecedor de bens e serviços para consumo; 

 

III - a desconstituição e a declaração de nulidade de contrato relativo a coisas móveis e 

semoventes. 

 

§ 1º - Esta Lei não se aplica às causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de 

interesse da Fazenda Pública, nem às relativas a acidentes do trabalho, a resíduos e ao 

estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 

 

§ 2º - A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito 

excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. 

 

II DO JUIZ, DOS CONCILIADORES E DOS ÁRBITROS 

 

Art. 4º - O Juiz dirigirá o processo com ampla liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. 

 

Art. 5º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. 

 

Art. 6º - Os conciliadores são auxiliares da Justiça para os fins do art. 22 desta Lei, 

recrutados preferentemente dentre bacharéis em Direito, na forma da lei local. 

 

Art. 7º - Os árbitros serão escolhidos dentre advogados indicados pela Ordem dos 

Advogados do Brasil. 
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III DAS PARTES 

 

Art. 8º - Não poderão ser partes, no processo instituído nesta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. 

 

§ 1º - Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a propor ação perante o Juizado 

Especial de Pequenas Causas, excluídos os cessionários de direito de pessoas Jurídicas. 

 

§ 2º - O maior de 18 (dezoito) anos poderá ser autor, independentemente de assistência, 

inclusive para fins de conciliação. 

 

Art. 9º - As partes comparecerão sempre pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado. 

 

§ 1º - Se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica 

ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão 

instituído junto ao Juizado Especial de Pequenas Causas, na forma da lei local. 

 

§ 2º - Se a causa apresentar questões complexas, o Juiz alertará as partes da conveniência 

do patrocínio por advogado. 

 

§ 3º - O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. 

 

§ 4º - O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado 

por preposto credenciado. 

 

Art. 10 - Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 

assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. 

 

Art. 11 - O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. 

 

IV DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 12 - É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 

 

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; 

 

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 

 

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano 

de qualquer natureza. 

 

Parágrafo único - Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no 

inciso I deste artigo. 

 

V DOS ATOS PROCESSUAIS 
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Art. 13 - Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, 

conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 

 

Art. 14 - Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para 

as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei. 

 

§ 1º - Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 

 

§ 2º - A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer 

meio idôneo de comunicação. 

 

§ 3º - Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os 

atos realizados em audiência de instrução e julgamento deverão ser gravados em fita 

magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. 

 

§ 4º - As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais 

documentos que o instruem. 

 

VI DO PEDIDO 

 

Art. 15 - O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à 

Secretaria do Juizado. 

 

§ 1º - Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: 

 

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; 

 

II - os fatos e fundamentos, em forma sucinta; 

 

III - o objeto e seu valor. 

 

§ 2º - É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, 

a extenção da obrigação. 

 

§ 3º - O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser 

utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. 

 

§ 4º - O Secretário será necessariamente bacharel em Direito. 

 

Art. 16 - Os pedidos mencionados no art. 3º desta Lei poderão ser alternativos ou 

cumulados; nesta última hipótese desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite 

fixado naquele dispositivo. 

 

Art. 17 - Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria 

do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Art. 18 - Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão 

de conciliação, dispensados o registro prévio do pedido e a citação. 
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Parágrafo único - Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação 

formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. 

 

VII DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES 

 

Art. 19 - A citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mãos 

próprias, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou ainda, sendo 

necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. 

 

§ 1º - A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do 

citando e advertência de que não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano. 

 

§ 2º - Não se fará citação por edital. 

 

§ 3º - O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. 

 

Art. 20 - As intimações serão feitas na forma prevista para a citação, ou por qualquer 

outro meio idôneo de comunicação. 

 

§ 1º - Dos atos praticados na audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes. 

 

§ 2º - As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, 

na ausência da comunicação. 

 

VIII DA REVELIA 

 

Art. 21 - Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 

 

IX DA CONCILIAÇÃO E DO JUÍZO ARBITRAL 

 

Art. 22 - Aberta a sessão, o Juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da 

conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto 

ao disposto no § 2º do art. 3º desta Lei. 

 

Art. 23 - A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação. 

 

Parágrafo único - Obtida a conciliação, será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz, 

mediante sentença com eficácia de título executivo. 

 

Art. 24 - Não comparecendo o demandado, o Juiz proferirá sentença. 

 

Art. 25 - Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo 

arbitral, na forma prevista nesta Lei. 
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Parágrafo único - O Juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de 

termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes, fazendo o Juiz, caso não 

esteja o mesmo presente, sua convocação e a imediata designação de data para a audiência 

de instrução. 

 

Art. 26 - O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos 

arts. 4º e 5º desta Lei, podendo decidir por eqüidade. 

 

Art. 27 - Ao término da instrução, ou nos 5 (cinco) dias subseqüentes, o árbitro 

apresentará o laudo ao Juiz para homologação por sentença irrecorrível. 

 

X DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

 

Art. 28 - Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de 

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

 

Parágrafo único - Não sendo possível a realização imediata, será a audiência designada 

para um dos 10 (dez) dias subseqüentes, cientes desde logo as partes e testemunhas 

eventualmente presentes. 

 

Art. 29 - Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova 

e, em seguida, proferida a sentença. 

 

§ 1º - Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular 

prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. 

 

§ 2º - Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á 

imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. 

 

Art. 30 - O disposto neste capítulo aplica-se também quando se tratar de credor munido 

de título executivo extrajudicial. 

 

§ 1º - Obtida a conciliação entre as partes, será proferida a sentença homologatória 

prevista no parágrafo único do art. 23 desta Lei. 

 

§ 2º - Não comparecendo o devedor, será proferida a sentença prevista no art. 24 desta 

Lei. 

 

§ 3º - A sentença valerá como título executivo judicial. 

 

XI DA RESPOSTA DO RÉU 

 

Art. 31 - A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto 

argüição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação 

em vigor. 

 

Art. 32 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. 
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Parágrafo único - O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou 

requerer a designação de nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. 

 

XII DAS PROVAS 

 

Art. 33 - Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em 

lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. 

 

Art. 34 - Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda 

que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias. 

 

Art. 35 - As testemunhas, até o máximo de 3 (três) para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. 

 

§ 1º - O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no 

mínimo 5 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

 

§ 2º - Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá determinar sua imediata 

condução, valendo-se, se necessário, do concurso de força pública. 

 

Art. 36 - Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 

permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

 

Parágrafo único -.No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua 

confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. 

 

Art. 37 - A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, 

os informes trazidos nos depoimentos. 

 

XIII DA SENTENÇA 

 

Art. 38 - A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo 

dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. 

 

Parágrafo único - Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que 

genérico o pedido. 

 

Art. 39 - É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida 

nesta Lei. 

 

Art. 40 - A execução da sentença será processada no juízo ordinário competente. 

 

Art. 40. A execução da sentença será processada no juízo competente para o processo do 

conhecimento, aplicando-se as normas do Código de Processo Civil. (Redação dada pela 

lei nº 8.640, de 1993) 

 

XIV DO RECURSO 
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Art. 41 - Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado. 

 

§ 1º - O recurso será julgado por turma composta de 3 (três) juízes, em exercício no 

primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

 

§ 2º - No recurso as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. 

 

Art. 42 - O recurso será oposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

 

§ 1º - O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) 

horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 

 

§ 2º - Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no 

prazo de 10 (dez) dias. 

 

Art. 43 - O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

 

Art. 44 - As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que 

alude o § 3º do art. 14 desta Lei, correndo por conta da requerente as despesas respectivas. 

 

Art. 45 - As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. 

 

Art. 46 - Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do 

julgamento servirá de acórdão. 

 

XV DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

 

Art. 47 - Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acordão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

 

Parágrafo único - Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

 

Art. 48 - Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 

5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. 

 

Art. 49 - Quando oposto contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo 

para o recurso. 

 

XVI DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

 

Art. 50 - extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

 

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

 

II - quando inadmissíveis o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento 

após a conciliação; 
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III - quando for reconhecida a incompetência territorial; 

 

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; 

 

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo 

de 30 (trinta) dias; 

 

VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 

30 (trinta) dias da ciência do fato. 

 

§ 1º - A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. 

 

§ 2º - No caso do inciso I, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a 

parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. 

 

XVII DAS DESPESAS 

 

Art. 51 - O acesso ao Juizado de Pequenas Causas independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

 

Art. 52 - O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas 

as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. 

 

Art. 53 - A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, 

vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% (dez 

por cento) e 20% (vinte por cento) do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. 

 

XVIII DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 54 - Não se instituirá o Juizado de Pequenas Causas sem a correspondente 

implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. 

 

Art. 55 - O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, 

no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título 

executivo judicial. 

 

Parágrafo único - Valerá como título executivo extrajudicial o acordo celebrado pelas 

partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público. 

 

Art. 56 - As normas de organização judiciária local poderão: 

 

I - estender a conciliação prevista nos arts. 22 e 23 a causas não abrangidas nesta Lei; 
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II - criar colegiados constituídos por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição e 

atribuir-lhes competência para os recursos interpostos contra decisões proferidas em 

pequenas causas não processadas na forma desta Lei. 

 

Art. 57 - Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído 

nesta Lei. 

 

Art. 58 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

MENSAGEM nº 313, de 1983 do PODER EXECUTIVO 

 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, 'tenho a honro de submeter à elevada deliberação 

de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 

Estado Orientador e Coordenador do Programa Nacional de Desburocratização, o anexo 

projeto de lei que "dispõe sobre a criação e o funcionamento do Juizado Especial de 

Pequenas Causas". 

Brasília, 24 de agosto de 1983. - Aureliano Chaves 

 

Tenho a honra de submeter à consideração. de Vossa Excelência do anteprojeto de Lei, 

,em anexo, que dispõe sobre a criação do Juizado Especial de Pequenas Causas, integrado 

na Justiça ordinária dos Estados, e regula o processo a ser adotado para o julgamento dos 

litígios de natureza  patrimonial e de reduzido valor levados à sua apreciação. 

2. A elaboração do texto final do anteprojeto de lei foi precedida de ampla consulta à 

opinião pública e aos setores envolvidos na implantação e funcionamento do Juizado de 

Pequenas Causas. Em setembro de 1982, o Ministério da desburocratização publicou o 

esboço do anteprojeto que, juntamente com as sugestões recebidas, foi revisto por uma 

comissão, coordenada pelo Secretado Executivo do Programa Nacional de 

Desburocratização, e integrada pelos juristas: Nilson Vital Naves, do Gabinete Civil da 

Presidência da República; Kazuo Watanabe e Cândido Dinamarco, da Associação 

Paulista de Magistrados; Luiz Melibio Machado, da Associação dos Juízes do Rio Grande 

do Sul:  Paulo salvador Frontini e Mauro José Ferraz Lopes, do Ministério Público de São 

Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente: e Ruy Carlos de Barros Monteiro, do Ministério 

da Desburocratização.  

3. Os problemas mais prementes, que prejudicam o desempenho do Poder Judiciário, no 

campo civil, podem ser analisados sob, pelos menos, três enfoques distintos, a saber: (a) 

inadequação da atual estrutura do Judiciário para a solução dos litígios que a ele já afluem, 

na sua concepção clássica de litígios individuais; (b) tratamento 118- gisl8!tivo 

insuficiente, tanto no plano material como no processual, dos conflitos de interesses 

coletivos ou difusos  que, por enquanto, não dispõem de tutela jurisdicional especifica; 

(c) tratamento processual inadequado das causas de reduzido valor econômico e 

consequente inaptidão do Judiciário atual para a solução barata e rápida desta espécie de 

controvérsia. 

4. A ausência de tratamento judicial adequado 'Para as pequenas causas - o terceiro 

problema acima enfocado - afeta. em regra, gente humilde, desprovida de capacidade 
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econômica para enfrentar os custos e a demora de uma demanda judicial. A garantia 

meramente formal de acesso ao Judiciário, sem que se criem as condições básicas para o 

efetivo exercício do direito de postular em Juízo, não atende a um dos princípios basilares 

da democracia, que é o da proteção judiciaria dos direitos individuais. 

5. A elevada concentração populacional nas áreas urbanas, aliada ao desenvolvimento 

acelerado das formas de produção e consumo de bens e serviços, atua como fator de 

intensificação e multiplicação de conflitos, principalmente no plano das relações 

econômicas. Tais conflitos, quando não solucionados, constituem fonte geradora de 

tensão social e podem facilmente transmudar-se em comportamento antissocial. 

6. Impõe-se, portanto, facilitar ao cidadão comum o acesso à Justiça, removendo todos os 

obstáculos que a isso se antepõem. O alto custo da demanda, a lentidão e a quase certeza 

da inviabilidade ou inutilidade do ingresso em Juízo são fatores restritivos, cuja 

eliminação constitui a base fundamental da criação de novo procedimento judicial e do 

próprio órgão encarregado de sua aplicação, qual seja o Juizado Especial de Pequenas 

Causas. 

7. Pelo sistema previsto no anteprojeto, o Juizado Especial de Pequenas Causas combina 

os dois regimes tradicionais de solução de conflitos, através da conjugação de 

mecanismos extrajudiciais de composição (conciliação e arbitragem) e de solução judicial 

propriamente dita (prestação jurisdicional específica). 

8. Para atingir seus objetivos primor- diais, 'O anteprojeto idealizou o Juizado Especial 

de Pequenas Causas e o processo a ser nele seguido, com obediência a vários princípios 

básicos e especificas, a saber (a) facultatividade; (b) busca plenamente de conciliação; (c) 

simplicidade; (d) celeridade; (e) economia; (f) amplitude dos poderes do Juiz 

9. A facultatividade está presente não só na previsão de criação do Juizado Especial de 

Pequenas Causas à opção dos Estados, como ainda na sua. utilização facultativa, a critério 

exclusivo do autor da ação, titular do direito violado ou exigível 

10. Preocupa-se o anteprojeto com a distinção 'entre as normas de processo civil, inseridas 

na, competência da União, por força do disposto no· art. 8.°, item XVII, letra b. da 

Constituição, e as regras inerentes à organização judiciária local, afetadas à competência 

da legislação local. 

11. Desta forma, além da própria criação do Juizado Especial de Pequenas Causas, foram 

deixadas para a disciplina da lei local diversas outras questões de organização judiciaria, 

tais como: (a) o horário de funcionamento do Juizado.; (b) as condições e as formas de 

recrutamento dos árbitros e conciliadores; (c) 'a organização da secretaria do Juizado e de 

seus serviços auxiliares ou correlatos; (d) o uso de meios técnicos. magnéticos ou 

eletrônicos, para gravação dos atos processuais 

12. Respeitada a competência da lei que, seguramente, irá atender às peculiaridades 

regionais ou locais, o anteprojeto disciplinou o processo, a se desenrolar perante o Juizado 

Especial de Pequenas Causas, de maneira uniforme, em todo o território nacional, como 

não poderia deixar de ser diante do sistema constitucional vigente; todavia, é assegurado 

ao autor da ação o direito de escolha pelo processo especial e próprio das pequenas causas, 

regulado no anteprojeto, ou pelo rito comum, estatuído nas normas gerais do Código de 

Processo Civil. A opção do autor pelo Juizado Especial de pequenas Causas foi permitida, 

inclusive, nos casos em que o valor econômico do seu direito individual supere o limite 

fixado no ar,t. 3.°, mas esta opção importará, sempre e automaticamente, na renúncia do 

titular do direito ao crédito excedente a esse limite (artigo 3.0 , ,§ 2.0 ). 

13. O Juizado Especial de Pequenas Causas, por outro lado, tem por objetivo permanente 

a busca. da conciliação das partes, o que inspirou vários dispositivos constantes do 

anteprojeto. A luz deste princípio, limitou-se a competência do Juizado às causas 

patrimoniais, de valor até 20 vezes o Maior Salário Mínimo, e, dentre estas, pela razão 
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prática da ·eliminação de dúvidas quanto a valor, às causas que objetivassem condenação 

ai quantia certa, entr6gla de coisa certa ou cumprimento de obrigação de fazer derivada 

de relação de consumo de bens ou serviços e, finalmente, às que visassem à 

desconstituição ou declaração de nulidade de contrato relativo a coisas móveis ou 

semoventes (art. 3.0, l, II e UI). Igual princípio inspirou a exclusão do Juizado para o 

julgamento de causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda 

Pública, bem como relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e à capacidade 

das pessoas, estas últimas, mesmo que de cunho patrimonial (an. 3.0, § 1.0). 

14. Da mesma forma, a necessidade de plena disponibilidade dos direitos, submetidos à 

apreciação do Juizado teve como consequência correlata a exigência de total capacidade 

civil das partes envolvidas no processo, eis que somente exatas podem transigir 

livremente, sem restrições de ordem formal ou procedimental. 

15. Resulta daí que somente pessoas capazes podem ser parte no processo desenvolvido 

perante o Juizado Especial de Pequenas Causas, excluídos, ainda, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, a massa falida e o insolvente civil (art. 8.°,  caput). 

Excepcionalmente, foi admitida a capacidade processual ativa do menor de 21 e maior de 

18 anos, sem necessidade de assistência (art. 8.0 , § 2.0) sob a consideração de que tais 

pessoas já dispõem de discernimento suficiente para, por si sós, cuidarem de seus 

interesses patrimoniais de pequeno valor. As empresas públicas da União não podem ser 

parte no processo regulado no anteprojeto, porque sujeitas à jurisdição da Justiça Federal, 

nos termos do que dispõe o art.125, I , da constituição.  

16. O Juizado Especial de Pequenas Causas, objetiva, especialmente, a defesa de direitos 

individuais do cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas tem legitimidade exclusiva no polo passivo 

da relação processual possíveis fraudes a esta regra  foram evitadas com a proibição 

incerta da parte final do art 3°, § 1°, segundo o qual estão excluindo do direito de propor 

ação, no Juizado, os cessionários de direitos patrimoniais e pessoas jurídicas. 

17. A simplicidade do processo foi obtida através da adoção dos critérios de 

informalidade e claridade. O artigo 1° do anteprojeto dispõe que os atos processuais serão 

validos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizadas, 

independentemente da forma de que se revistam. Preferentemente, estes atos serão orais, 

não se materializando em registros escritos e não se formarão autos, bastando o uso de 

folhas ou formulários especiais. 

18. A celeridade do processo motivou e estabelecimento de ato único, onde se devem 

desenvolver todas ou quase todas as etapas pertinentes à exposição instrução e julgamento 

da causa, isto é , a sessão única as partes são ouvidas e é tentada a sua conciliação:  são 

colhidas todas as provas e, enfim, é ́ referida a sentença. Praticamente, só se realizam fora 

desta sessão os atos coerentes à apresentação da petição inicial e à citação do réu ou 

intimação de testemunhas, os quais se passam perante a Secretaria do Juizado, sem 

necessidade de Intervenção do juiz. Tudo mais é executando como parte integrante da 

sessão de conciliação e julgamento, realizada ordinariamente num mesmo dia, salvo 

motivo relevante e excepcional. 

19. Em respeito ao mesmo princípio de celeridade, foram reduzidas as hipóteses possíveis 

de incidentes processuais, proibindo-se , definitivamente, a intervenção de terceiros ,e 

reduzindo-se os prazos processuais. Foi admitido o litisconsórcio que, na prática, só irá 

existir à opção do autor, uma vez que, tratando-se de causas limitadas, de cunho 

patrimonial, dificilmente poderá configurar-se o litisconsórcio unitário ou necessário. 

20. A gratuidade do processo no primeiro grau de jurisdição, consistente na isenção de 

custas e 'taxa judiciária, teve como fundamento o princípio de economia, aqui entendido 

como barateamento de custos para os litigantes. A isenção, porém, não tem aplicação em 
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caso de recurso, que é sujeito a preparo específico (art. 52). Por outro lado, se a parte 

sucumbente recorrer e permanecer sucumbente, será condenada a pagar as custas e a taxa 

judiciária, inclusive€ as que foram dispensadas no primeiro grau de jurisdição, como se 

isenção nenhuma houvesse existido (art. 53). Nesta última hipóte.se, o vencido no 

segundo grau de jurisdição pagará ainda os honorários do advogado do vencedor (art. 53). 

Idêntica medida é aplicada ao litigante de má fé, em qualquer grau de jurisdição. 

Acrescente-se que o desestímulo, ao recurso funciona, também, como fator de celeridade 

do processo. 

21. Considerações de economia ou ban1.teamento de custos levaram o anteprojeto a 

prever a facultatividade de assistência das partes por advogado (art 8°). Não se 

desconhece o valor da assistência judiciaria, por advogado, ás partes envolvidas em litigio 

judicial, mas certo é que a obrigatoriedade  de tal assistência, nas causas de pequeno valor 

econômico e reduzida complexidade jurídicas , pode impedir o ingresso da parte em juízo 

afrontando o preceito constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário para a 

satisfação de direitos individuais injustamente lesados. As pequenas lesões de direito 

sacrificam, indistintamente, os pobres e os mais afortunados. Quando   a parte é pobre, é 

a ela assegurado o direito a assistência judiciaria gratuita. Todavia, a parte que não é pobre 

basta para obter este direito passa a não dispor de condições para buscar, no Judiciário, a 

realização do seu pequeno direito lassado, uma vez que o seu reduzido valor econômico 

não comporta o pagamento dos honorários profissionais de quem lhe irá prestar 

assistência. 

22. É importante considerar que o Juizado Especial de Pequenas Causas só ira processar 

w julgar causas patrimoniais se pequeno valor, do interesse de partes capazes, ou seja, só 

se cuidará de direitos disponíveis entre partes que podem livremente transferir, o que por 

si só, permite a dispensa da assistência técnica por advogados.  

23. Por outro lado, se bem que facultativa, a intervenção do advogado, como assistente 

ou representa – preposto da parte, não é proibida. O anteprojeto prevê, inclusive, que, se 

uma parte comparecer assistida por advogado ou, ainda, se for pessoa jurídica ou firma 

individual, terá a outra, se quiser, direito à assistência judiciaria (art 9°, § 1°). Assegura-

se, com isso, perfeita equivalência ou igualdade jurídica entre as partes litigantes, sem 

qualquer prejuízo :para;) ideal de Justiça que continua subsistente, apesar da simplicidade 

dos procedimentos idealizados no anteprojeto. 

24. A facultatividade da assistência da parte. por advogado, no primeiro grau de 

jurisdição, não prevalece na fase recursal (art. 41, § 2.°), seja porque há interesse em 

desestimular o oferecimento de recursos meramente protelatórios, seja :porque a 

participação técnica de profissionais habilitados passa a ser necessária para permitir o 

oferecimento, quando for o caso, de recurso eficaz contra sentença judicial injusta, que a 

parte não poderia combater por seus próprios meios. 

25. Princípio fundamental seguido pelo anteprojeto é, também, o da ampliação dos 

poderes do juiz, A ele se reservou posição de extrema relevância, através da atribuição de 

dirigir o processo com ampla liberdade: (a) para determinar as provas a se- rem produzida; 

(b) para .apreciar aquelas que, efetivamente, o forem; e (c) para dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica, ainda que não expressas -em qualquer ato 

material do processo (art. 4.0). Além disso, desde que atendidos os fins sociais da lei e as 

exigência do bem comum, ao juiz foram conferidos poderes para dar ,a cada caso a 

solução que reputar mais justa e equânime (art. 5.°), 

26. Observados os princípios fundamentais acima expostos, o anteprojeto adotou, 

esquema procedimental. bastante simples. Supõe ele. após a apresentação do pedido e a 

citação do réu, ;) o desenvolvimento de fase previa de conciliação, anunciada às partes 

pelo juiz, que as advertirá. dos riscos e das consequências do litigio (art 22). A tentativa 
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de conciliação será conduzida ou pelo próprio juiz ou por conciliador, sob sua orientação 

(art 23). 

27. Obtida a conciliação, será ela reduzida a escrito e imediatamente, homologada por 

sentença judicial, com força de titulo executivo (art 23, paragrafo único). Não sendo 

possível a conciliação, dupla alternativa é apresentada às partes: (a) ou optam ambas, por 

acordo, pela instauração do juízo arbitral, o que é efe6tivado pela escolha do arbitro, 

independentemente de termo de compromisso (art 25); ou (b) são elas encaminhadas ao 

juiz para a realização da audiência de instrução e julgamento (art 28) 

28. Na audiência, o juiz ouve as partes, colhe as provas e, enfim, prolata a sentença (art 

29). O anteprojeto não estabelece qualquer ordem para a realização desta audiência que é 

dirigida, exclusivamente, pelo juiz. Não foi prevista expressamente a hipótese de 

sustentação oral do direito da parte, quando estiver ela assistida por advogado, eis que era 

assistência é facultativa. Além disso, a exposição feita pela própria parte, com 

simplicidade e singeleza, é elemento importante para permitir ao juiz decidir o caso, 

dando-lhe a solução mais justa e equânime. 

29. As questões que possam interferir na realização normal ela audiência serão decididas 

de plano pelo juiz (art. ,29, § 1.0). Qualquer outra questão deve ser decidida na sentença. 

30. For questões de ordell1 prática, não se previu, no anteprojeto, a execução da sentença 

proferida, a qual será realizada em qualquer juízo competente da justiça comum (art. 40). 

A impossibilidade do estabelecimento de atos exclusivamente orais na fase de execução 

torna inconveniente para a realização no próprio Juizado Especial de Pequenas Causa, 

onde se desenvolveu o processo de conhecimento. Assim, excepcionalmente, a execução 

da sentença passa a ficar a cargo de outro juízo que não o seu próprio prolator. A 

excepcionalidade todavia não traz consigo inconvenientes absolutos nem invalidam as 

inovações introduzidas pelo anteprojeto, as quais constituem, apenas, o instrumento legal 

necessário para a criação efetiva do Juizado  Especial de Pequenas Causas que Ira atender, 

em cada unidade da federação, as peculiaridades e as necessidades ali verificadas. 

31. As sentenças homologatórias de conciliação ou laudo arbitral são irrecorríveis. Contra 

as demais cabem embargos infringentes a serem julgados no próprio Juizado (art. 41). Os 

julgadores do recurso serão três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição que se 

reunirão na sede do Juizado para proferir sua decisão (art. 41, § 1.0) Desta forma, acelera-

se o julgamento dos embargos infringentes, sem congestionamento dos Tribunais de 2." 

Instância, ao mesmo tempo em que se assegura às partes a revisão da sentença por outros 

juízes que não o seu original prolator 

32. Os embargos infringentes, em regra, terão efeito meramente devolutivo e seu 

processamento independe de despacho do juiz cabendo à própria Secretaria do Juizado 

receber a petição escrita do embargante (art. 42) e providenciar o preparo do recurso (art. 

42, § 1.0 ), bem como a intimação do embargado para a devida res- posta (art. 42, § 2.°). 

Excepcionalmente, o juiz poderá dar aos embargos efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável à parte (art 43). 

33. Os casos de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, na sentença. ou no acórdão 

que julgar os embargos infringentes, serão solucionados por meio de embargos 

declaratórios (art. 47)' Os erros materiais podem ser corrigidos de oficio (art. 47, 

parágrafo único). 

34. Não se admitem quaisquer outros recursos sendo, inclusive, inadmitida a ação 

rescisória~ (art. 57), esgotando-se, assim, toda a prestação jurisdicional no próprio 

Juizado Especial de Pequenas Causas. Diante disso, foi necessário prever a ineficácia da 

sentença condenatória deste Juizado, na parte que exceder a sua alçada legal (art. 39). 

35. Por fim, o anteprojeto previu a homologação judicial ou o referendo do Ministério 

Público aos acordos ou transações extrajudiciais, para dar-lhes eficácia de título executivo 
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farto 55), bem como .autorizou a legislação local a: (a) estender a fase de conciliação a 

causas não abrangidas na competência jurisdicional do Juizado e (b) criar colegiados 

compostos de juízes em exercício no primeiro gr.au de jurisdição, dando-lhes 

competência para julgar os recursos de decisões proferidas em pequenas causas não 

processadas perante o Juizado Especial de Pequenas Causas (art. 56, I e II). 

36. A implantação efetiva das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária 

foi, ainda, erigida em condição indispensável para a própria instituição do Juizado (art. 

54). 

37. Enfim, assegurar justiça ampla e eficaz constitui O dever maior do Estado e o 

anteprojeto de lei destina-se precisamente a dar cumprimento a esse dever. Na medida em 

que estende a proteção judiciária, hoje insuficiente, ao homem comum, insere-se ele, por 

inteiro, no processo de democratização já conduzido por Vossa Excelência com o apoio 

de todos os brasileiros. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 

protestos do meu mais profundo respeito. - Hélio Beltrão, Ministro Coordenador e 

Orientador do Programa Nacional de Desburocratização. 

 

 

7.2. LEI nº 1.053/1986 e EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

LEI nº 1.053/1986 

 

Art. 1º - Ficam criados como órgãos do Poder Judiciário os Juizados Especiais de 

Pequenas Causas e os respectivos Conselhos Recursais, constituídos por três Juízes em 

exercício no 1º grau de jurisdição, de acordo com o estabelecido pela Lei Federal nº 7244, 

de 7 de novembro de 1984.  

 

Art. 2º - Poderão ser instalados Juizados Especiais de Pequenas Causas, na Comarca da 

Capital, em cada Região Administrativa ou grupo de regiões e nas do interior, na sede e 

nos respectivos distritos.  

 

§ 1º - As atribuições dos Juizados de Pequenas Causas serão exercidas, na Comarca da 

Capital, pelos Juízes da Região Judiciária Especial, e, no interior, pelos Juízes em 

exercício nas Varas de Competência cível.  

 

§ 2º - O Corregedor Geral da Justiça providenciará a lotação dos servidores necessários 

ao pleno funcionamento dos Juizados.  

 

Art. 3º - A função de conciliador será exercida ... VETADO ... por Bacharel em Direito, 

preferencialmente. 

 

Art. 4º - Os árbitros serão escolhidos dentre advogados indicados pela Ordem dos 

Advogados do Brasil.  

 

Art. 5º - A assistência judiciária será prestada por Defensores Públicos designados pelo 

órgão competente.  

 

Art. 6º - Os Curadores necessários serão designados pelo Procurador Geral da Justiça. 

 

Art. 7º - Fica instituído também, em caráter experimental, o Juizado Informal de 
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Conciliação, com base no art. 56, item I, da Lei Federal nº 7244, de 7 de novembro de 

1984, para causas não abrangidas por essa lei.  

 

Art. 8º - A instalação e o funcionamento dos Juizados de Pequenas Causas e respectivos 

Conselhos Recursais, bem como dos Juizados Informais de Conciliação, serão 

disciplinados, através de Resolução, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. 

 

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Mensagem nº 02/86 - Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1986.  

 

Excelentíssimos Senhores Deputados, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro  

 

 

Tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências projeto de lei que cria os 

Juizados Especiais de Pequenas Causas e dá outras providências, solicitando a maior 

urgência em sua tramitação.  

 

Tais órgãos, inclusive os respectivos Conselhos Recursais, estão previstos na Lei 

Federal nº 7.244, de 1984, e objetivam agilizar ao máximo a entrega da prestação 

jurisdicional principalmente às camadas mais pobres da população pois, além de ser 

gratuita, no 1º grau de jurisdição, onde normalmente se exaurem as pequenas demandas, 

o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação das partes, 

como assinala o artigo 2º do mencionado diploma legal.  

 

 Admite-se, por outro lado, que quaisquer outras causas, ainda que não regidas pela 

citada lei, possam ser objeto de juízo conciliatório, desde que assim expressamente 

concordem as partes interessadas.  

 

 Como a instalação e funcionamento dos Juizados, dos Conselhos Recursais e dos 

Juízos Informais de Conciliação funcionarão inicialmente em caráter experimental, 

preferiu-se elaborar projeto em linhas gerais para possibilitar maior flexibilidade, de 

molde a permitir que a vivência dos problemas indique o caminho definitivo a ser 

adotado, o que poderá ser feito, dada a urgência da matéria, através de Resolução do 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça, à semelhança aliás do modelo adotado no vizinho 

Estado de São Paulo. 

 

 Finalmente, cumpre salientar que, nesta fase, a implantação dos aludidos juizados 

nenhum ônus acarretará ao erário. 

 

 Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências os protestos de alta estima 

e distinta consideração. 

 

 Des. Paulo Dourado de Gusmão 

       Presidente 
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7.3. LEI nº 9.099/1995 e EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

LEI nº 9.099/1995 

CAPÍTULO I - Disposições Gerais 

Art. 1º 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. 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a 

transação. 

Capítulo II - Dos Juizados Especiais Cíveis 

Seção I - Da Competência 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: 

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 

III - a ação de despejo para uso próprio; 

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 

I deste artigo. 

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: 

I - dos seus julgados; 

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, 

observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. 

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial 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. 

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito 

excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. 

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; 
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II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano 

de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no 

inciso I deste artigo. 

Seção II - Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juízes Leigos 

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. 

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais 

de cinco anos de experiência. 

Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os 

Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funções. 

Seção III - Das Partes 

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. 

§ 1o  Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado 

Especial:                       (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009) 

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas;                       (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009) 

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006;                  (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;                  (Incluído pela 

Lei nº 12.126, de 2009) 

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei 

no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.             (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009) 

§ 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, 

inclusive para fins de conciliação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12126.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12126.htm#art2
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Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é 

obrigatória. 

§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, 

ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência 

judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. 

§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa 

o recomendar. 

§ 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. 

§ 4o  O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado 

por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem 

haver necessidade de vínculo empregatício.                (Redação dada pela Lei nº 12.137, 

de 2009) 

 Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 

assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. 

Art. 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. 

Seção IV - Dos atos processuais 

Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, 

conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 

Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática 

de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão 

somente os dias úteis.                 (Incluído pela Lei nº 13.728, de 2018) 

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as 

quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei. 

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer 

meio idôneo de comunicação. 

§ 3º Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente, em notas 

manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser 

gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado 

da decisão. 

§ 4º As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais 

documentos que o instruem. 

Seção V - Do pedido 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12137.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12137.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13728.htm#art1
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Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à 

Secretaria do Juizado. 

§ 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: 

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; 

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 

III - o objeto e seu valor. 

§ 2º É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a 

extensão da obrigação. 

§ 3º O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado 

o sistema de fichas ou formulários impressos. 

Art. 15. Os pedidos mencionados no art. 3º desta Lei poderão ser alternativos ou 

cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite 

fixado naquele dispositivo. 

Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria 

do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias. 

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão 

de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. 

Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação 

formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. 

Seção VI - Das Citações e Intimações 

Art. 18. A citação far-se-á: 

I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; 

II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado 

da recepção, que será obrigatoriamente identificado; 

III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta 

precatória. 

§ 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando 

e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 

iniciais, e será proferido julgamento, de plano. 

§ 2º Não se fará citação por edital. 

§ 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. 



515 
 

Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro 

meio idôneo de comunicação. 

§ 1º Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes. 

§ 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, 

na ausência da comunicação. 

Seção VII - Da Revelia 

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 

Seção VIII - Da Conciliação e do Juízo Arbitral 

Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as 

vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, 

especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei. 

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob 

sua orientação. 

Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz 

togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. 

Art. 23. Não comparecendo o demandado, o Juiz togado proferirá sentença. 

Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo 

arbitral, na forma prevista nesta Lei. 

§ 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de 

compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz 

convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução. 

§ 2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. 

Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos 

arts. 5º e 6º desta Lei, podendo decidir por eqüidade. 

Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subseqüentes, o árbitro apresentará o 

laudo ao Juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. 

Seção IX - Da Instrução e Julgamento 

Art. 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de 

instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. 
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Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada 

para um dos quinze dias subseqüentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas 

eventualmente presentes. 

Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova 

e, em seguida, proferida a sentença. 

Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular 

prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. 

Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á 

imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. 

Seção X - Da Resposta do Réu 

Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, exceto 

argüição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação 

em vigor. 

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. 

Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou 

requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. 

Seção XI - Das Provas 

Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em 

lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. 

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda 

que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias. 

Art. 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência 

de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. 

§ 1º O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no 

mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

§ 2º Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá determinar sua imediata 

condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força pública. 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 

permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 
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Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua 

confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. 

Art. 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, 

os informes trazidos nos depoimentos. 

Art. 37. A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob a supervisão de Juiz togado. 

Seção XII - Da Sentença 

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo 

dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. 

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que 

genérico o pedido. 

Art. 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida 

nesta Lei. 

Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente 

a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, 

antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. 

 Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado. 

§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício 

no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. 

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção. 

§ 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no 

prazo de dez dias. 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Art. 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que 

alude o § 3º do art. 13 desta Lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. 

Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. 



518 
 

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação 

suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for 

confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 

Art. 47. (VETADO) 

Seção XIII - Dos Embargos de Declaração 

Art. 48.  Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos 

no Código de Processo Civil.                      (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 

2015)    (Vigência) 

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo 

de cinco dias, contados da ciência da decisão. 

 Art. 50.  Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de 

recurso.                       (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)          (Vigência) 

Seção XIV - Da Extinção do Processo Sem Julgamento do Mérito 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação; 

III - quando for reconhecida a incompetência territorial; 

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; 

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo 

de trinta dias; 

VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 

trinta dias da ciência do fato. 

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. 

§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força 

maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. 

Seção XV - Da Execução 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: 
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 I - as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do 

Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente; 

II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão 

efetuados por servidor judicial; 

III - a intimação da sentença será feita, sempre que possível, na própria audiência em que 

for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo 

ocorra seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V); 

IV - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido 

solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, 

dispensada nova citação; 

V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou 

na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições 

econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, 

o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em 

perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, 

incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor 

na execução do julgado; 

VI - na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o 

valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diária; 

VII - na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou terceira 

pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até 

a data fixada para a praça ou leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes serão 

ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida caução idônea, nos casos de 

alienação de bem móvel, ou hipotecado o imóvel; 

VIII - é dispensada a publicação de editais em jornais, quando se tratar de alienação de 

bens de pequeno valor; 

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: 

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; 

c) erro de cálculo; 

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários 

mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. 

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, 

quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. 
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§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se 

possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras 

medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento 

ou a imediata adjudicação do bem penhorado. 

§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer 

das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. 

Seção XVI - Das Despesas 

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro 

grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. 

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, 

vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido 

da causa. 

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: 

I - reconhecida a litigância de má-fé; 

II - improcedentes os embargos do devedor; 

III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do 

devedor. 

Seção XVII - Disposições Finais 

Art. 56. Instituído o Juizado Especial, serão implantadas as curadorias necessárias e o 

serviço de assistência judiciária. 

Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, 

no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título 

executivo judicial. 

Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por 

instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público. 

Art. 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista 

nos arts. 22 e 23 a causas não abrangidas por esta Lei. 



521 
 

Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído 

por esta Lei. 

Capítulo III - Dos Juizados Especiais Criminais 

Disposições Gerais 

Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, 

tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de 

menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e 

continência.                     (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, 

decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos 

da transação penal e da composição dos danos civis.                     (Incluído pela Lei nº 

11.313, de 2006) 

Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos 

desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.                     (Redação dada pela 

Lei nº 11.313, de 2006) 

Art. 62.  O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que 

possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa 

de liberdade.                     (Redação dada pela Lei nº 13.603, de 2018) 

Seção I - Da Competência e dos Atos Processuais 

Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a 

infração penal. 

Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em 

qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 

Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as 

quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei. 

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer 

meio hábil de comunicação. 

§ 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os 

atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita 

magnética ou equivalente. 

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por 

mandado. 
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Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças 

existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. 

Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da 

recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de 

justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio 

idôneo de comunicação. 

Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as 

partes, os interessados e defensores. 

Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, 

constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a 

advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. 

Seção II - Da Fase Preliminar 

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo 

circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a 

vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. 

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente 

encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá 

prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá 

determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência com a vítima.                       (Redação dada pela Lei nº 10.455, de 

13.5.2002)) 

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização 

imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão 

cientes. 

Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria 

providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 

e 68 desta Lei. 

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor 

do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, 

o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da 

proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. 

Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação. 

Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei 

local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na 

administração da Justiça Criminal. 
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Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz 

mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil 

competente. 

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública 

condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de 

queixa ou representação. 

Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido 

a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. 

Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não 

implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. 

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 

incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 

aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 

metade. 

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de 

liberdade, por sentença definitiva; 

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de 

pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem 

como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. 

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação 

do Juiz. 

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz 

aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo 

registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. 

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta 

Lei. 

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de 

antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá 

efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. 

Seção III - Do Procedimento Sumariíssimo 

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela 

ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, 
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o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver 

necessidade de diligências imprescindíveis. 

§ 1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência 

referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame 

do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico 

ou prova equivalente. 

§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da 

denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças 

existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei. 

§ 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao 

Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das 

providências previstas no parágrafo único do art. 66 desta Lei. 

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao 

acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e 

hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o 

Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. 

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e 

cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas 

testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de 

sua realização. 

§ 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos 

do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. 

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei. 

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase 

preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento 

de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 

desta Lei. 

Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando imprescindível, a 

condução coercitiva de quem deva comparecer. 

Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, 

após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão 

ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o 

acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da 

sentença. 

§ 1º Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo 

o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. 

§ 2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, 

contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. 
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§ 3º A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz. 

Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que 

poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de 

jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

§ 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo 

Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as 

razões e o pedido do recorrente. 

§ 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. 

§ 3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o 

§ 3º do art. 65 desta Lei. 

§ 4º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. 

§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão. 

Art. 83.  Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão.                          (Redação dada pela Lei nº 13.105, 

de 2015)    (Vigência) 

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 

dias, contados da ciência da decisão. 

§ 2o Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de 

recurso.                          (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

§ 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Seção IV - Da Execução 

Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante 

pagamento na Secretaria do Juizado. 

Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, 

determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para 

fins de requisição judicial. 

Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da 

liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei. 

Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa 

cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da lei. 

Seção V - Das Despesas Processuais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045
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Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de 

direitos ou multa (arts. 74 e 76, § 4º), as despesas processuais serão reduzidas, conforme 

dispuser lei estadual. 

Seção VI - Disposições Finais 

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de 

representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. 

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 

abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá 

propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja 

sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais 

requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo 

a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob 

as seguintes condições: 

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

II - proibição de freqüentar determinados lugares; 

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; 

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e 

justificar suas atividades. 

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde 

que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado 

por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. 

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do 

prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. 

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. 

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em 

seus ulteriores termos. 

Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já 

estiver iniciada.                       (Vide ADIN nº 1.719-9) 

Art. 90-A.  As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo 

incluído pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999)   
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Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação 

penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no 

prazo de trinta dias, sob pena de decadência. 

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo 

Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei. 

Capítulo IV - Disposições Finais Comuns 

Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 

sua organização, composição e competência. 

Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas fora da 

sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de 

prédios públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas. 

Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados 

Especiais no prazo de seis meses, a contar da vigência desta Lei. 

Parágrafo único.  No prazo de 6 (seis) meses, contado da publicação desta Lei, serão 

criados e instalados os Juizados Especiais Itinerantes, que deverão dirimir, 

prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor 

concentração populacional.                            (Redação dada pela Lei nº 12.726, de 2012) 

Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após a sua publicação. 

Art. 97. Ficam revogadas a Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965 e a Lei nº 7.244, de 7 de 

novembro de 1984. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A Constituição brasileira de 1988, no art. 98, caput e inciso I, determina que "A 

União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão juizados especiais 

providos por juízes togados, ou togados e leigos, componentes para a conciliação, o 

julgamento e a execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 

procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação 

e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau". 

Para dar cumprimento à norma constitucional, é necessária, antes de mais nada, a 

promulgação de lei federal. Com efeito, o próprio dispositivo refere-se à lei, que deve ser 

federal, porquanto só a União cabe legislar em matéria penal (art. 22, I, Constituição 

Federal), e é induvidosamente de natureza material a regra que permitirá a transação e 

que regulará seus efeitos no campo penal. Em segundo lugar, a União continua detendo a 

competência privativa para as normas processuais (art. 22, I, Constituição Federal), 

exceção feita apenas às de procedimento, que são da competência concorrente da União 

e dos Estados (art. 24, X, Constituição Federal). De qualquer forma, ainda que se 

entendesse que as infrações penais de menor potencial ofensivo, reguladas no art. 98, I, 

Constituição Federal, são as mesmas pequenas causas a que se refere o art. 24, X, 

Constituição Federal, a atribuição constitucional da competência concorrente à União, 

tanto para as normas processuais como procedimentais, autorizaria, e recomendaria 
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mesmo, que a lei federal estabelecesse as normas gerais de processo e de procedimento 

para conciliação, julgamento e execução das referidas infrações. 

Após a edição da lei federal, competirá aos Estados, no uso de sua competência 

constitucional, não apenas criar juizados especiais, mediante regras de organização 

judiciária, como ainda suplementar a legislação federal por intermédio de normas mais 

específicas de procedimento, que atendem às suas peculiaridades, bem como de processo, 

se se estender que a regra do art. 98, I, Constituição Federal há de ser conjugada com a 

do art. 24, X, Constituição Federal. Seja como for, o Projeto de lei federal que ora se 

apresenta, a par de normas penais materiais, estabelece normas gerais quer para o 

procedimento, quer para o processo. 

Deve-se ressaltar que, na falta de lei federal, a competência legislativa dos Estados 

poderia - embora inconvenientemente - ser plena para as normas de procedimento e, 

eventualmente, de processo (art. 24, X e XI e § 3º, Constituição Federal), mas não teria o 

condão de suprir à inexistência de norma federal em matéria de transação e de seus efeitos 

civis e penais, bem como em outros aspectos correlatos inseridos no presente Projeto, 

como v.g., a ampliação dos casos de ação penal condicionada à representação, a 

suspensão condicional do processo e outros. E, de qualquer modo, em matéria nova e 

delicada como esta, é mais que oportuno que a lei federal, observada a autonomia dos 

Estados, trace as regras gerais que deverão reger processo e procedimento renovados. 

A norma constitucional que determina a criação de juizados especiais para as 

denominadas infrações penais de menor potencial ofensivo, com as características 

fundamentais que indica, obedece à imperiosa necessidade de o sistema processual penal 

brasileiro abrir-se às posições e tendências contemporâneas, que exigem sejam os 

procedimentos adequados á concreta efetivação da norma penal. E se insere no rico, filão 

que advoga a manutenção como regra geral, dos princípios da obrigatoriedade e da 

indisponibilidade da ação penal pública, abrindo, porém, espaço à denominada 

discricionariedade regulada, contida pela lei e submetida a controle jurisdicional. 

Com efeito, a idéia de que o Estado possa e deva perseguir penalmente, sem 

exceção, toda e qualquer infração, sem admitir-se, em hipótese alguma, certa dose de 

discricionariedade ou disponibilidade da ação penal pública, mostrou com toda evidência 

sua falácia e hipocrisia. Na prática, operam diversos critérios de seleção informais e 

politicamente caóticos, inclusive entre os órgãos da persecução penal e judiciais. Não se 

desconhece que, em elevadíssima porcentagem de certos crimes de ação penal pública, a 

polícia não instaura o inquérito e o MP e o juiz atuam de modo a que se atinja a prescrição. 

Nem se ignora que a vítima - com que o Estado até agora pouco se preocupou - está cada 

vez mais interessada na reparação dos danos e cada vez menos na aplicação da sanção 

penal. É por essa razão que atuam os mecanismos informais da sociedade, sendo não só 

conveniente como necessário que a lei introduza critérios que permitam conduzir a 

seleção dos casos de maneira racional e obedecendo a determinadas escolhas políticas. 

Por outro lado, o procedimento oral tem demonstrado todas as vantagens onde 

aplicado em sua verdadeira essência. A concentração, a imediação, a identidade física do 

juiz conduzem à melhor apreciação das provas e à formação de um convencimento que 

realmente leve em conta todo o material probatório e argumentativo produzido pelas 

partes. A celeridade acompanha a oralidade, pela desburocratização e simplificação da 

justiça. Ademais, um procedimento sumaríssimo, que não sacrifique as garantias 

processuais das partes e da jurisdição, é o que melhor se coaduna com causas de menor 

complexidade. 
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Daí a razão de ser da nova norma constitucional, que haveria de ser aplaudida e 

apoiada, ainda que não fosse coercitiva para os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, 

como o é. 

Como justificação deste projeto estou utilizando estudos feitos, inicialmente, 

pelos eminentes Juízes paulistas Pedro Luiz Ricardo Gagliardi e Marco Antonio Marques 

da Silva que, adiantando-se à promulgação da nova Constituição, ofereceram à 

promulgação da nova Constituição, ofereceram à Associação Paulista de Magistrados 

minuta de Anteprojeto de Lei federal, de sua autoria, disciplinando a matéria. Para 

examiná-lo, o DD. Presidente do E. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, Dr. 

Manoel Veiga de Carvalho, constituiu Grupo de Trabalho formado pelos Juízes Antonio 

Carlos Viana Santos, Manoel Carlos Vieira de Moraes, Paulo Costa Manso, Ricardo 

Antunes Andrecci e Rubens Gonçalves. Foi convidada para integrar o Grupo a Dra. Ada 

Pellegrine Grinover, Professora Titular de Processo Penal da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo que, por sua vez, se valeu da colaboração dos Mestres Antonio 

Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, Professores Assistentes da 

mesma Faculdade. 

Após diversas reuniões, decidiu o Grupo de Trabalhos elaborar substitutivo, sem 

embargo da reconhecida importância do Anteprojeto Gagliardi e Marques da Silva; mola 

propulsora para estudos que levassem ao tratamento adequado de assunto de tamanha 

relevância. Referido substitutivo, adaptado ao texto definitivo da Constituição de 1988, 

foi submetido a debate público na Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do 

Brasil, em dezembro de 1988. Ali, o trabalho foi aprimorado mercê das sugestões, já 

incorporadas ao novo texto, de eminentes representantes de todas as categorias jurídicas, 

tais como Advogados, Juízes, membros do Ministério Público, Delegados de Polícia, 

Procuradores do Estado no exercício das funções de Defensores Públicos, Professores, 

estudantes de direito e interessados em geral. 

Para chegar ao resultado final, ora apresentado, partiu-se da análise do tratamento 

dispensado à matéria no direito comparado e em projetos brasileiros, a fim de verificar 

até que ponto poderia deles valer-se para uma legislação moderna, mas adequada à nossa 

realidade. 

No direito comparado, foram descartadas as soluções dos sistemas que adotam o 

princípio da oportunidade da ação penal, como norte-americano, com o plea bargaining, 

o francês (art. 40 CPP), o alemão (art. 153 CPP) e  

outros, dentre os quais não se olvidaram, por sua atualidade e publicação, o Projeto 

argentino de Código Penal federal e o Projeto de Código de Processo Penal Tipo para a 

América Latina (1). Sendo da nossa tradição os princípios da obrigatoriedade e da 

indisponibilidade de ação penal pública, preferiu-se utilizar como primeiro parâmetro as 

legislações mais modernas que, embora guardado fidelidade aos mencionados critérios, 

adotam a denominada discricionariedade controlada com ralação a delitos de menor 

gravidade. Ou seja, a lei italiana nº 689, de 24 de novembro de 1981, intitulada 

"Modificações ao sistema penal. Descriminalização" (2) e o Código de Processo Penal 

português de 17 de fevereiro de 1987, bem como o recentíssimo Código de Processo Penal 

da Itália. 

O art. 77 e segs. da linha italiana de 1981 prevêem que o juiz; nos casos em que 

forem aplicáveis penas alternativas, a pedido do acusado e após parecer favorável do MP, 

aplique a sanção, declarando em via de consequência "extinta a infração penal", com o 

registro da pena para o efeito único de impedir um segundo benefício. 
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O novo Código de Processo Penal italiano, promulgado, em 1988 para vigir a 

partir do ano em curso, nos arts. 439 e segs. 556 (3), mantém em observância ao disposto 

no nº 45 da "legge delega" nº 81, de 16 de fevereiro de 1987, o instituto da Lei nº 689/81, 

com algumas alterações que o ampliam: o teto para a proposta de acordo, formulada por 

qualquer das partes e aceita pela outra, é a pena detentiva até dois anos; deixa-se claro 

que a imposição da pena não surte efeito civis e, conquanto equiparada a uma sentença 

condenatória, não deverá constar de certidões nem impedirá a concessão de sursis 

sucessivo,  não comportando, igualmente, condenação nas custas processuais. Dá-se 

ênfase, finalmente, à atividade conciliativa na hipótese de ação pública condicionada à 

representação (art. 557). 

O sistema português do Código de 1987, nos arts. 392 e segs, prevê que, nos casos 

de multa ou de pena detentiva não superior a seis meses, o MP requeira ao tribunal a 

aplicação da pena de multa ou da pena alternativa, funcionando ao mesmo tempo, se for 

o caso, como representante da vítima, para formular o pedido de indenização civil (4). 

Aceita a proposta, a homologação judicial equivale a uma condenação. Não aceita, o MP 

não fica vinculado à proposta para a instauração do procedimento sumaríssimo que se 

segue. 

No sistema brasileiro, analisou-se o art. 84 do Ante-projeto José Frederico 

Marques, que previa a proposta, pelo MP, do pagamento de multa que, aceita pelo 

acusado, levaria à extinção da punibilidade, por perempção. E se apreciou o art. 205, II, 

do Substitutivo ao Projeto de CPP, aprovado pela Câmara dos Deputados e em tramitação 

no Senado, segundo o qual o processo se extinguiria sem julgamento do mérito quando o 

acusado primário, em sua resposta, aquiescesse no pagamento da multa a ser fixada pelo 

juiz (art. 207, II do Projeto). Em nenhum dos referidos projetos se soluciona o problema 

das conseqüências, penais e civis, da aceitação e imposição da multa, muito embora no 

segundo o "encerramento do processo sem julgamento do mérito" pareça indicar a 

ausência de outros efeitos que não os imediatamente decorrentes da sanção imposta. 

Não se olvidou a experiência brasileira dos Juizados Especiais de Pequenas 

Causas civis, que tantos benefícios vêm prestando à denominada "Justiça menor" e nos 

quais tantas esperanças se depositam para a agilização e desburocratização da Justiça (5). 

Nem se deixaram de lado os excelentes resultados colhidos pelos Juizados ou Conselhos 

Informais de Conciliação, em que se pôde constatar o aporte positivo dos conciliadores 

para exercício de função que não tem natureza jurisdicional e que por isso mesmo convém 

fique separa e afeta a pessoas distintas do juiz togado, que se limita a supervisionar a 

atividade conciliativa. 

Dos elementos supra indiciados, enriquecidos pelas contribuições de tantos 

interessados, resultou o presente Projetos, cujas linhas fundamentais podem assim ser 

resumidas: 

a) Princípios gerais. Os critérios e princípios do processo das pequenas causas 

penais - oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade - são explicitados nas Disposições Gerais do Projeto, que coloca 

como objetivos da lei a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação 

da pena não privativa da liberdade; 

b) Competência. Considera o Projeto infrações penais de menor potencial 

ofensivo, para efeito de competência dos Juizados Especiais, as contravenções 

penais e crimes a que a lei comine pena máxima não superior a um ano, 

excetuando-se os casos para os quais estejam previstos procedimentos 
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especiais, que dificilmente se coadunariam com o ora criado. 

Conseqüentemente, fica retirado da abrangência do projeto, ao menos por ora, 

além das infrações acima referidas, o homicídio culposo. Note-se, porém, que 

nada impede que os Estados, no uso da competência constitucional 

concorrente para legislarem sobre procedimento 9art. 24, XI, Constituição 

Federal), determinem a aplicação do rito sumaríssimo do Projeto a outros 

crimes, excluída apelas a proposta de acordo que, como se viu, é privativa da 

lei federal (6). 

c) Fase preliminar. Destina-se à tentativa de conciliação, englobando a transação 

no campo civil e a proposta do MP para aplicação de pena restritiva de direitos 

ou multa, no campo penal. São os seguintes os principais aspectos da fase 

preliminar:  

 

c.1) audiência preliminar. Sem necessidade de perícia, bastando o 

encaminhamento pela autoridade policial que tomar conhecimento do fato, o 

MP, o acusado e a vítima, com seus advogados (constituídos ou públicos, 

integrado estes as defensorias que funcionarão junto aos Juizados), 

comparecem perante o Juiz ou conciliadores do juizado para a audiência 

preliminar. Discutida informalmente a questão, abre-se à possibilidade de 

acordo civil e de proposta penal. Se houver transação para reparação dos 

danos, sua homologação pelo próprio juiz penal caracteriza título executivo 

que, descumprindo, dará margem à execução forçada no juízo cível; e, em se 

tratando de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública 

condicionada à representação, o acordo humologado acarreta renúncia ao 

direito de queixa ou representação. Com ou sem transação civil, passa-se à 

possível proposta de aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, 

rigorosamente contida nos limites da lei e devidamente especificada pela 

acusação. Aceita, pelo acusado e seu defensor, a proposta do MP, a pena é 

aplicada pelo juiz (7). 

c.2) efeitos da imediata aplicação da pena. A sanção tem natureza penal, mas 

sem reflexos na reincidência, sendo registrada para fim único de impedir 

novamente o mesmo benefício, pelo prazo de cinco anos, e não devendo 

constar de certidões. Não haverá condenação em custas. Não tendo ocorrido 

composição dos danos, nenhum efeito civil decorrerá da aplicação da pena, 

cabendo à vitima buscar as vias cíveis para a satisfação da pretensão 

ressarcitória. 

c.3) execução da pena. Tratando-se exclusivamente de pena de multa, seu 

valor será recolhido à Secretaria do próprio Juizado. Frustrado o pagamento, 

a pena de multa é convertida em pena privativa da liberdade ou restritiva de 

direitos. 

c.4) extinção da punibilidade. Uma vez paga a multa, ou cumprida a pena, o 

juiz declare extinta a punibilidade. 

d) procedimento sumaríssimo. Não ocorrendo a imediata aplicação da pena 

restritiva de direitos ou multa, o MP formula oralmente a denúncia, se não 

houver necessidade de diligências imprescindíveis, ficando clara a dispensa 

do inquérito policial. Se a complexidade ou circunstância do caso não 

permitirem a formulação de denúncia, o MP poderá requerer o 

encaminhamento das peças ao juízo comum. Normas correlatas cuidam do 

oferecimento da queixa. 
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Antes do recebimento da denúncia ou queixa, abre-se à defesa a oportunidade 

de responder à acusação, recebida a denúncia ou queixa, o Juiz designa 

audiência de instrução e julgamento, à qual deverão comparecer as partes e 

as testemunhas e, se possível, o ofendido e o responsável civil. A defesa 

técnica é indispensável. 

Abre-se, agora, nova tentativa de acordo civil e de formulação de proposta de 

aplicação de pena restritiva de direitos ou mula pelo MP, se na fase preliminar 

não tiver dado esta possibilidade. 

Os princípios da audiência são de autêntica oralidade, com os corolários da 

continuidade, concentração, imediação e identidade física do juiz. 

Com relação às provas, inverteu-se a ordem de produção, deixando o 

interrogatório para momento posterior à oitava de testemunhas, com o que 

fica enfatizada sua natureza de meio de defesa. Embora altamente 

aconselhável e recomendável, não pareceu conveniente impor o registro 

eletrônico das provas orais, cuja obrigatoriedade tem constituído sério óbice 

à implantação dos JEPC civis; até porque a presença e fiscalização efetivas 

das partes são suficientes para garantir que o essencial conste do resumo dos 

fatos relevantes ocorridos na audiência. 

Do termo de audiência também constará a sentença. 

e) recurso. O projeto prevê embargos de declaração e apelação, que poderá 

ser julgada por colegiado de primeiro grau, em consonância com a previsão 

constitucional. A apelação é cabível seja no tocante à aplicação imediata na 

pena, seja no que tange á sentença final e, ainda, contra a decisão de não 

recebimento da denúncia ou queixa. Mas a homologação da transação civil é 

irrecorrível. 

Não se excluiu a revisão criminal. 

f) execução. Ver supra, alínea c.3. 

g) disposições finais. De grande relevância são as disposições finais do 

projeto, refletindo a tendência universal no sentido da amplicação dos casos 

de disponibilidade da ação penal, por intermédio de técnicas diversas. 

Assim, em primeiro lugar, alarga-se a gama dos crimes de ação penal pública 

condicionada à representação, estendendo-se às lesões corporais de natureza 

leve (art. 129, caput, do Código Penal) (8). Na audiência preliminar, não 

havendo transação (a qual importa em renúncia à representação), a vítima 

poderá representar verbalmente, seguindo-se a oportunidade de proposta de 

aplicação de pena restritiva de direitos ou multa pelo MP, conforme acima 

descrito. 

Em segundo lugar, o projeto introduz o instituto da suspensão condicional do 

processo, mesmo para os crimes por ele não abrangidos, em que a pena 

mínima cominada for igual ou inferior a um ano. Ou seja, na hipótese de réu 

primário e de pena mínima que comportaria afinal a concessão de sursis, o 

MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor ao juiz competente a suspensão 

condicional do processo, submetendo-se o acusado, ao concordar com a 

medida, às condições fixadas pelo juiz nos termos dos dispositivos retores da 
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suspensão condicional da pena. O sistema da probation, tradicional nos 

ordenamentos de comman law, gacivil law, como se vê do Código de 

Processo Penal federal (art. 231), do Projeto de Código de Processo Penal 

Modelo para a América Latina, também de 1988 (art. 231). E vem sendo 

reiteradamente defendido entre nós, com excelentes razões, desde 1981 (9). 

Ademais, o instituto insere-se perfeitamente na filosofia que informa o 

projeto, consistente na desburocratização e aceleração da justiça penal, e no 

filão da discricionariedade regulada, no mesmo consagrada, tudo em 

decorrência do texto constitucional (10). 

h) Disposições Transitórias. Normas de direito intertemporal cuidam dos 

casos em andamento, inclusive quanto às novas hipóteses de ação penal 

condicionada. 

Os estados, Distrito Federal e Territórios têm o prazo de seis meses para 

criarem e instalarem os Juizados especiais. Prevê-se, contudo, que enquanto 

não instalados os Juizados, as atribuições destes sejam exercidos pelos órgãos 

judiciários existentes. 

Por último, pareceu conveniente estabelecer o prazo de vacatio legis de 

sessenta dias, bem como expressamente revogar a Lei nº 4.611, de 2 de abril 

de 1965. 

São estes, em apertada síntese, os aspectos principais do projeto, cuja filosofia se 

insere no filão que busca dar efetividade à norma penal, ao mesmo tempo em que 

privilegia os interesses da vítima, sem descurar jamais das garantias do devido processo 

legal. E as palavras de apoio e de aplauso que seu debate tem provocado nos mais 

diversificados setores jurídicos e sociais (11) indicam que a transformação do projeto em 

lei poderá significar considerável passo para o resgate da credibilidade da Justiça Penal. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. Michel Temer Deputado federal. 

_____________________ 

1 - O Projeto argentino da CPP federal, apresentado ao Congresso Nacional em fins de 1987, abre espaço maior ao princípio da 

oportunidade, acompanhando o modelo da Alemanha Federal; e prevê, no art. 371 e segs., um procedimento abreviado para as 

infrações cuja pena não supere a dois anos de pena detentiva, podendo o acusado submeter-se voluntariamente à pena requerida em 

concreto pelo MP. Neste caso, a ação civil deverá necessariamente ser proposta perante o juízo cível, configurando exceção ao sistema 

de cumulação facultativa das ações previstas no referido Projeto. Idêntica disciplina é adotada pelo Código de Processo Penal Tipo 

para a América Latina, apresentado em 1988, nos arts. 371 e segs. 

2 - É oportuno lembrar a tendência à discricionariedade controlado no sistema italiano e as posições legislativas e jurisprudências 

nesse sentido, numa interpretação mais elástica no art. 112 da Constituição italiana, quer expressamente impõe ao MP a 

obrigatoriedade do exercício da ação penal. 

3 - O primeiro dispositivo diz respeito ao procedimento ordinário e o segundo ao de competência ao pretor. 

4 - Contempla o sistema a possibilidade de a ação civil ser deduzida em separado pela vítima, no juízo cível. 

5 - Por isso, o Projeto tomou como modelo alguns dispositivos da lei nº 7.244, de 7.11.1984 

6 - V. supra nº 2. 

7 - A lei não deve preocupar-se com a natureza da proposta do MP, cabendo ao direito científico equipará-la, ou não, à denúncia, na 

interpretação do princípio nulla poena sine judicio - ao qual entretanto o próprio art. 98, I, Constituição Federal, abriria exceção, ao 

admitir a conciliação e transação em matéria penal. 

8 - Nos termos, aliás, da qual dispunha o Código Penal de 1969 e do que vem inscrito no Projeto de Parte Especial do Código Penal.  

9 -  Ver especialmente a posição do Desembargador e Professor Titular de processo Penal da Faculdade de Direito da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, Weber Martins Batista, "Suspensão condicional do processo", in Estudos de Direito Processual em 
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homenagem a José Frederico marques, São Paulo, Ed. Saraiva, 1982, págs. 315/330, republicado em Direito Penal e Processual Penal, 

rio, Forense, 1987, págs. 139/156. 

10 - Não foi outra a técnica da Lei das Pequenas Causas civis, que nas Disposições Finais incluiu dispositivo de abrangência maior, 

para projetar seus princípios e critérios na Justiça ordinária (arts. 55 e 56).  

11 - Como pontos altos do projeto têm sido salientados, por personalidades presentes ao debate mencionado no nº 7 supra, o combate 

à impunidade, a celeridade e economia processuais, a preocupação com proteção contra a suspeita da prática de atos de corrupção, a 

ampliação do campo de trabalho do advogado, a correta canalização dos recursos (Neste sentido, dentre outros, o Presidente da 

Associação Paulista de Delegados de Polícia, Dr. Abrahão Kfouri Filho). 

 

7.4. LEI nº 2.556/2006 e EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

LEI nº 2.556/2006 

 

CAPÍTULO I - DA CRIAÇÃO E DA ESTRUTURA 

 

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Poder Judiciário, o Sistema Estadual de Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais para a conciliação, julgamento e execução de causas cíveis 

de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo pelo Poder 

Judiciário. 

 

Parágrafo único - O processo orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou transação. 

 

Art. 2º - Integram o Sistema de Juizados Especiais: 

I - os Juizados Especiais Cíveis; 

II - os Juizados Especiais Criminais; 

III - os Juizados Especiais Adjuntos Cíveis; 

IV - os Juizados Especiais Adjuntos criminais; 

V - as Turmas Recursais Cíveis; 

VI - as Turmas Recursais Criminais. 

 

Art. 3º - O Órgão Especial do Tribunal de Justiça poderá, por proposta do Conselho da 

Magistratura, transformar Juízos Cíveis e Criminais em Juizados Especiais, assim como 

Juizados Especiais e Juizados Adjuntos Cíveis em Criminais, bem como os Criminais em 

Cíveis, a instalação de novos Juizados Especiais e Adjuntos, além da instalação de 

Juizados em substituição aos Adjuntos, de acordo com necessidade do serviço. 

 

Art. 4º - O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de Jurisdição do 

pagamento de taxas ou despesas. 

 

CAPÍTULO II - DOS JUIZADOS CÍVEIS E CRIMINAIS E JUIZADOS ADJUNTOS 

 

Art. 5º - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais são unidades Jurisdicionais autônomas, 

presididas por Juiz de Direito e servidas por cartório judiciais oficializados com 

servidores próprios, e terão a competência prevista no Capítulo II, seção I e Capítulo III,  

Lei nº 9.099/95. 

 

Parágrafo único - Nos Juizados, conforme a necessidade do serviço, poderão ser 
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designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça outros Juízes de Direito, titulares ou 

não, ou Juízes Substitutos. 

 

Art. 6º - Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas fora da 

sede do Juizado, em bairros ou cidades circunvizinhas, ocupando instalações do Foro ou 

de outros. 

 

Art. 7º - Os Juizados Especiais Adjuntos Cíveis e Criminais terão a mesma composição e 

competência das unidades jurisdicionais cíveis e criminais previstas no artigo 5º, e 

funcionarão em anexo a determinadas varas judiciais das comarcas de primeiras e 

algumas de segunda entrâncias, atuando, preferencialmente, o respectivo Juiz Titular, 

podendo o Presidente do Tribunal de Justiça designar outros Juízes de Direito, titulares 

ou não ou Juízes Substitutos, para auxilio. 

 

Art. 8º - A jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais se estenderá pelas áreas 

das regiões administrativas a eles vinculados nesta Lei e pelas seguintes Comarcas: Angra 

dos Reis, Araruama, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos 

Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Itaperuna, Macaé, Magé, Maricá, 

Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Resende, São 

Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis, Três Rios, Valença e Volta Redonda. (Nova 

redação dada pela Lei nº 3812/2002). 

 

Art. 9º - A Jurisdição dos Juizados Adjuntos Cíveis e Criminais será a da respectiva 

comarca de primeira ou de segunda entrância onde estiverem situados, ressalvado o 

disposto no artigo anterior. 

 

Art. 10 - Os Juizados Especiais Cíveis, além da competência prevista no artigo 3º da Lei 

nº 9.099/95 deverão conciliar os litígios regulados pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor), que versem sobre matéria cível. 

 

Art. 11 - Os Juizados Especiais Adjunto Cíveis e Criminais utilizarão o mesmo de 

servidores lotados nas varas a que estiverem anexados, podendo o Corregedor-Geral da 

Justiça designar aqueles que atuarão exclusivamente nos feitos que ali tramitam. 

 

Art. 12 – Os conciliadores e juízes leigos serão selecionados por concurso público, os 

primeiros, preferencialmente, entre bacharéis e bacharelandos em Direito, e os segundos, 

entre advogados, ficando ambos impedidos de exercer a advocacia e de manter vínculo 

com escritório de advocacia que atue perante os Juizados Especiais, enquanto no 

desempenho de suas funções.  

 

§ 1º - Os conciliadores e juízes leigos serão designados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça e exercerão suas funções pelo prazo de 02 (dois) anos, vedada a recondução dos 

juízes leigos, e poderão ser dispensados, a qualquer momento, atendendo à conveniência 

do serviço.  

 

§ 2º - Quando não houver número suficiente de inscritos, fica autorizada a dispensa do 

concurso público para recrutamento dos conciliadores dos Juizados Especiais e Adjuntos 

na respectiva área de atuação, os quais serão designados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, por indicação do juiz em exercício no Juizado respectivo.  

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f018fe326131365b03256b930045c4b1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f018fe326131365b03256b930045c4b1?OpenDocument
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§ 3º - A função de conciliador não será remunerada. O exercício das funções de 

conciliador e juiz leigo será computado no tempo de prática forense, nos termos do 

disposto no artigo 165, § 3º do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado 

do Rio de Janeiro.  

 

§ 4º - Entende-se por bacharelando, para efeitos desta lei, o estudante regularmente 

matriculado no curso de Direito, cursando a partir do terceiro ano ou do quinto período, 

de instituição de ensino superior oficial ou reconhecida pelo Ministério da Educação.  

 

§ 5º - O exercício das funções de conciliador ou juiz leigo, por período superior a um ano, 

será considerado como título em concurso público para a Magistratura de carreira do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

§ 6º - Revogado. 

 

§ 7º - Revogado. 

 

§ 8º - Os conciliadores que já estiverem exercendo a função nos juizados cíveis e 

criminais não precisarão submeter-se a concurso público (Nova redação dada pela Lei nº 

4578/2005). 

 

Art. 13 – A designação dos conciliadores e juízes leigos é da competência do Presidente 

do Tribunal de Justiça.  

 

Parágrafo único – Aplicam-se aos juízes leigos e aos conciliadores as normas 

disciplinares a que estão sujeitos os servidores da Justiça.” (NR) (Nova redação dada pela 

Lei nº 4578/2005). 

 

Art. 14 - Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se na parte da manhã e em 

horário noturno. 

 

Art. 15 - Nos casos de homologação de acordo civil e aplicação de pena restritiva de 

direitos ou multa, as despesas processuais serão reduzidas de metade 

 

CAPÍTULO III - DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 

 

Art. 16 - Cada Turma Recursal, Cível e Criminal será composta de 03 (três) Juízes 

Titulares e 03 (três) suplentes, todos togados e em exercício no primeiro grau de 

jurisdição. 

 

§ 1º - O Presidente do Tribunal de Justiça definirá, por ato, o número, a composição e 

horário de funcionamento, bem como designará os Juízes das Turmas Recursais. 

 

§ 2º - A Turma Recursal será presidida pelo Juiz mais antigo dentre os seus integrantes. 

 

§ 3º - Resolução do Conselho da Magistratura disporá sobre Regimento Interno das 

Turmas Recursais Cíveis e Criminais. 

 

CAPÍTULO IV - DOS CARGOS E FUNÇÕES 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/4cda9ef28ef86c7483257043006787e0?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/4cda9ef28ef86c7483257043006787e0?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/4cda9ef28ef86c7483257043006787e0?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/4cda9ef28ef86c7483257043006787e0?OpenDocument
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Art. 17 - Ficam criados 59 Juizados Especiais com competência para os feitos Cíveis e 

54 Juizados Especiais com competência para os feitos criminais, previstos na Lei nº 9.099 

de 1995, assim discriminados: (Nova redação dada pela Lei nº 4629/2005). 

 

1) - I Juizado Especial Cível - I Região Administrativa; 

2) - II Juizado Especial Cível - II Região Administrativa; 

3) - III Juizado Especial Cível - III Região Administrativa; 

4) - IV Juizado Especial Cível - IV Região Administrativa; 

5) - V Juizado Especial Cível - V Região Administrativa; 

6) - VI Juizado Especial Cível - VI Região Administrativa; 

7) - VII Juizado Especial Cível - VII Região Administrativa; 

8) - VIII Juizado Especial Cível - VIII Região Administrativa; 

9) - IX Juizado Especial Cível - IX Região Administrativa; 

10) - X Juizado Especial Cível - X Região Administrativa; 

11) - XI Juizado Especial Cível - XI Região Administrativa; 

12) - XII Juizado Especial Cível - XII Região Administrativa; 

13) - XIII Juizado Especial Cível - XIII Região Administrativa; 

14) - XIV Juizado Especial Cível - XIV Região Administrativa; 

15) - XV Juizado Especial Cível - XV Região Administrativa; 

16) - XVI Juizado Especial Cível - XVI Região Administrativa; 

17) - XVII Juizado Especial Cível - XVII Região Administrativa; 

18) - XVIII Juizado Especial Cível - XVIII Região Administrativa; 

19) - XIX Juizado Especial Cível - XIX Região Administrativa; 

20) - XX Juizado Especial Cível - XX Região Administrativa; 

21) - XXI Juizado Especial Cível - XXI Região Administrativa; 

22) - XXII Juizado Especial Cível - XXII Região Administrativa; 

23) - XXIII Juizado Especial Cível - XXIII Região Administrativa; 

24) - XXIV Juizado Especial Cível - XXIV Região Administrativa; 

25) - XXV Juizado Especial Cível - XXV Região Administrativa; 

26) - XXVI Juizado Especial Cível - XXVI Região Administrativa; 

27) - XXVII Juizado Especial Cível - XXVII Região Administrativa; 

28) - XXVIII Juizado Especial Cível - XXVIII Região Administrativa; 

29) - XXIX Juizado Especial Cível - XXIX Região Administrativa; 

30) - XXX Juizado Especial Cível - XXX Região Administrativa; 

31) - I Juizado Especial Criminal - I Região Administrativa; 

32) - II Juizado Especial Criminal - II Região Administrativa; 

33) - III Juizado Especial Criminal - III Região Administrativa; 

 

34) - IV Juizado Especial Criminal - IV Região Administrativa; 

35) - V Juizado Especial Criminal - V Região Administrativa; 

36) - VI Juizado Especial Criminal - VI Região Administrativa; 

37) - VII Juizado Especial Criminal - VII Região Administrativa; 

38) - VIII Juizado Especial Criminal - VIII Região Administrativa; 

39) - IX Juizado Especial Criminal - IX Região Administrativa; 

40) - X Juizado Especial Criminal - X Região Administrativa; 

41) - XI Juizado Especial Criminal - XI Região Administrativa; 

42) - XII Juizado Especial Criminal - XII Região Administrativa; 

43) - XIII Juizado Especial Criminal - XIII Região Administrativa; 

44) - XIV Juizado Especial Criminal - XIV Região Administrativa; 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/e6b71bcda00de890832570a600756187?OpenDocument
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45) - XV Juizado Especial Criminal - XV Região Administrativa; 

46) - XVI Juizado Especial Criminal - XVI Região Administrativa; 

47) - XVII Juizado Especial Criminal - XVII Região Administrativa; 

48) - XVIII Juizado Especial Criminal - XVIII Região Administrativa; 

49) - XIX Juizado Especial Criminal - XIX Região Administrativa; 

50) - XX Juizado Especial Criminal - XX Região Administrativa; 

51) - XXI Juizado Especial Criminal - XXI Região Administrativa; 

52) - XXII Juizado Especial Criminal - XXII Região Administrativa; 

53) - XXIII Juizado Especial Criminal - XXIII Região Administrativa; 

54) - XXIV Juizado Especial Criminal - XXIV Região Administrativa; 

55) - XXV Juizado Especial Criminal - XXV Região Administrativa; 

56) - XXVI Juizado Especial Criminal - XXVI Região Administrativa; 

57) - XXVII Juizado Especial Criminal - XXVII Região Administrativa; 

58) - XXVIII Juizado Especial Criminal - XXVIII Região Administrativa; 

69) - XXIX Juizado Especial Criminal - XXIX Região Administrativa; 

60) - XXX Juizado Especial Criminal - XXX Região Administrativa; 

61) - I Juizado Especial Cível de Barra Mansa; 

62) - I Juizado Especial Criminal de Barra Mansa; 

63) - I Juizado Especial Cível de Belford Roxo; 

64) - I Juizado Especial Criminal de Belford Roxo; 

65) - I Juizado Especial Cível de Campos dos Goytacazes; 

66) - I Juizado Especial Criminal de Campos dos Goytacazes; 

67) - I Juizado Especial Cível de Duque de Caxias; 

68) - II Juizado Especial Cível de Duque de Caxias; 

69) - I Juizado Especial Criminal de Duque de Caxias; 

70) - II Juizado Especial Criminal de Duque de Caxias;71) - I Juizado Especial Cível de 

Nilópolis; 

72) - I Juizado Especial Criminal de Nilópolis;73) - I Juizado Especial Cível de Niterói; 

74) - II Juizado Especial Cível de Niterói;75) - I Juizado Especial Criminal de Niterói; 

76) - II Juizado Especial Criminal de Niterói; 

77) - I Juizado Especial Cível de Nova Friburgo; 

78) - I Juizado Especial Criminal de Nova Friburgo; 

79) - I Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu; 

80) - II Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu; 

81) - I Juizado Especial Criminal de Nova Iguaçu; 

82) - II Juizado Especial Criminal de Nova Iguaçu; 

83) - I Juizado Especial Cível de Petrópolis; 

84) - I Juizado Especial Criminal de Petrópolis;85) - I Juizado Especial Cível de São 

Gonçalo; 

86) - II Juizado Especial Cível de São Gonçalo;87) - I Juizado Especial Criminal de São 

Gonçalo; 

88) - II Juizado Especial Criminal de São Gonçalo;89) - I Juizado Especial Cível de São 

João de Meriti; 

90) - I Juizado Especial Criminal de São João de Meriti; 

91) - I Juizado Especial Cível de Volta Redonda; 

92) - I Juizado Especial Criminal de Volta Redonda; 

093) - 1 Juizado Especial Cível de Angra dos Reis 

094) - 1 Juizado Especial Criminal de Angra dos Reis 

095) - 1 Juizado Especial Cível de Araruama 

096) - 1 Juizado Especial Cível de Barra do Piraí 



539 
 

097) - 1 Juizado Especial Cível de Cabo Frio 

098) - 1 Juizado Especial Criminal de Itaboraí 

099) - 1 Juizado Especial Cível de Itaguaí 

100) - 1 Juizado Especial Criminal de Itaguaí 

101) - 1 Juizado Especial Cível de Itaperuna 

102) - 1 Juizado Especial Criminal de Itaperuna 

103) - 1 Juizado Especial Cível de Macaé 

104) - 1 Juizado Especial Cível de Magé 

105) - 1 Juizado Especial Cível de Maricá 

106) - 1 Juizado Especial Criminal de Queimados 

107) - 1 Juizado Especial Cível de Resende 

108) - 1 Juizado Especial Criminal de Resende 

109) - 1 Juizado Especial Cível de Teresópolis 

110) - 1 Juizado Especial Cível de Três Rios 

111) – 1 Juizado Especial Criminal de Três Rios; 

112) – 1 Juizado Especial Cível de Valença (itens 93 ao 112, acrescentados pela Lei nº 

3812/2002). 

113 – I Juizado Especial Criminal de Cabo Frio (item acrescentado pela Lei nº 

4629/2005). 

 

Art. 18 - Ficam criados os cargos de provimento efetivo: 

 

I - 60 (sessenta) cargos de Juiz de Direito de entrância especial e 32 cargos de Juízes de 

Direito de entrância do interior; 

II - 92 (noventa e dois) cargos de Titular; 

III - 184 (cento e oitenta e quatro) cargos de Oficiais de Justiça Avaliador; 

IV - 276 (duzentos e setenta e quatro) cargos de Técnico Judiciário Juramentado; 

V - 184 (cento e oitenta e quatro) cargos de Auxiliar Judiciário 

VI - 184 (cento e oitenta e quatro) cargos de Auxiliar de Cartório. 

 

Art. 19 - Uma vez instalada os Juizados e as Turmas Recursais, serão a eles distribuídos 

os feitos de sua competência, vedada a redistribuirão dos processos em andamento. 

 

Parágrafo único - Aos atuais ofícios de registro de distribuição competirá o respectivo 

registro dos feitos, mediante listagens pelo serviço competente. 

 

Art. 20 - O Órgão Especial determinará a instalação progressiva dos Juizados Especiais 

 

§ 1º - O provimento dos cargos criados nesta Lei será efetuado da seguinte forma: 

 

I - No primeiro ano de vigência desta Lei, serão providos 30 (trinta) cargos de Juiz de 

Direito, 30 (trinta) cargos de Titular, 60 (sessenta) cargos de Oficial de Justiça, 90 

(noventa) cargos de Técnico Judiciário Juramentado, 60 (sessenta) cargos de Auxiliar de 

Cartório; 

 

II - No segundo ano de vigência desta Lei, serão providos 30 (trinta) cargos de Juiz de 

Direito, 30 (trinta) cargos de Titular, 60 (sessenta) cargos de Oficial de Justiça, 90 

(noventa) cargos de Técnico Judiciário Juramentado, 60 (sessenta) cargos de Auxiliar 

Judiciário e 60 (sessenta) cargos de Auxiliar de Cartório; 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f018fe326131365b03256b930045c4b1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f018fe326131365b03256b930045c4b1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/e6b71bcda00de890832570a600756187?OpenDocument
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III - No terceiro ano da vigência desta Lei, serão providos os cargos restantes necessários 

à estruturação total dos Juizados Especiais, na forma estabelecida no Artigo 18 desta Lei. 

 

§ 2º - Enquanto não instalados todos os Juizados Especiais previstos nesta Lei por força 

da regra estabelecidas no caput deste artigo, a competência territorial de cada órgão será 

fixada por ato do Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 21 - Enquanto não instalados os Juizados Especiais, compete aos Juízes Cíveis e 

Criminais, nas respectivas áreas de atuação, segundo designação da Presidência do 

Tribunal, processar e julgar as matérias de sua competência. 

 

Art. 22 - as instalações, móveis e materiais dos atuais Juizados de pequenas causas serão 

aproveitados pelos Juizados Especiais e Adjuntos Cíveis e Criminais. 

 

Art. 23 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da dotação 

orçamentária consignadas no programa de Trabalho 03.01.02.04.0131.750. 

 

Parágrafo único - Esta dotação não poderá ser suplementada com base nas autorizações 

contidas nos artigos 5º, 6º, e 7º da Lei nº 2.521, de 18 de janeiro de 1996. 

 

Art. 24 - A autoridade policial a que se refere o art. 69 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, é o Delegado de Polícia, de que trata o art. 144 § 4º da Constituição Federal. 

 

Art. 25 - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Mensagem nº 11/95 – Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1995.  

 

Senhor Deputado 

 

 Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, devidamente aprovado pelo 

Órgão Especial deste Tribunal, o Projeto de Lei que dispõe sobre a criação dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, na estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

 A proposta atende ao comando do artigo 1º da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, 

consistindo em grande avanço que se procura imprimir ao Poder Judiciário, nesse final 

de século, para torna-lo mais acessível e democrático.  

 

 O Projeto procura estabelecer um sistema consistente, para a implantação dos 

Juizados, tratando-os como unidades jurisdicionais autônomas, dotadas de serventias 

próprias, não se olvidando, por essa razão, da criação dos cargos de Juiz de Direito e 

demais auxiliares da justiça.  
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 Na Capital do Estado, são criados 30 (trinta) Juizados Especiais Cíveis e 30 (trinta) 

Juizados Especiais Criminais, vinculados, cada um, às respectivas Regiões 

Administrativas, constituindo a denominada “Justiça de Bairro”, que se quer célere, 

operosa e eficiente. 

 

 Além disso, prevê-se a criação de 32 (trinta e dois) Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais nas Comarcas de 2ª entrância do Estado de maior movimento forense. Nas 

demais Comarcas, serão criados Juizados Especiais Adjuntos Cíveis e Criminais, de 

modo a permitir que, em todo o Estado do Rio de Janeiro, torne-se realidade o sistema 

dos Juizados Especiais.  

 

 Devemos salientar, por conseguinte, que a empreitada exige a concentração de 

esforços do Poder Público Estadual, seja do Judiciário no exercício do poder de iniciativa 

reservada do processo legislativo, seja do Legislativo, na rápida tramitação da proposta e 

sobretudo do Executivo, na liberação das dotações orçamentárias próprias para a 

execução da lei que vier a ser sancionada. 

 

 Trata-se de Projeto de relevante conteúdo social, porquanto visa a atender o anseio 

de justiça dos mais carentes da população fluminense, razão por que deve ser analisado 

não somente no seu aspecto econômico, mas principalmente pela visão social que dele 

emerge, sabido que a dívida social não se mede por indicadores financeiros.  

 

 Tendo em vista que a Lei federal nº 9.099/95 entrará em vigor no próximo dia 26 

de novembro, solicitamos a Vossa Excelência prioridade na tramitação da presente 

Mensagem. 

 

 Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos de estima e 

consideração.  

 

 Des. José Lisboa da Gama Malcher 

         Presidente do Tribunal de Justiça  - RJ  

 

 

7.5. LEI nº 10.259/2001 e EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

LEI nº 10.259/2001 

Art. 1o São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, aos 

quais se aplica, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei no 9.099, de 26 de 

setembro de 1995. 

Art. 2o Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os feitos de 

competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, 

respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 

2006) 

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, 

decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos 

da transação penal e da composição dos danos civis.  (Redação dada pela Lei nº 11.313, 

de 2006) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11313.htm#art2
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Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de 

competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como 

executar as suas sentenças. 

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas: 

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado 

de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais 

e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos; 

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais; 

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza 

previdenciária e o de lançamento fiscal; 

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores 

públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. 

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do 

Juizado Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o valor referido no art. 3o, 

caput. 

§ 3o No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é 

absoluta. 

Art. 4o O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares 

no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação. 

Art. 5o Exceto nos casos do art. 4o, somente será admitido recurso de sentença definitiva. 

Art. 6o Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível: 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, 

assim definidas na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

II – como rés, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. 

Art. 7o As citações e intimações da União serão feitas na forma prevista nos arts. 35 a 38 

da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. 

Parágrafo único. A citação das autarquias, fundações e empresas públicas será feita na 

pessoa do representante máximo da entidade, no local onde proposta a causa, quando ali 

instalado seu escritório ou representação; se não, na sede da entidade. 

Art. 8o As partes serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na audiência em 

que estiver presente seu representante, por ARMP (aviso de recebimento em mão 

própria). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp73.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp73.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp73.htm#art38


543 
 

§ 1o As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos 

Procuradores que oficiem nos respectivos autos, pessoalmente ou por via postal. 

§ 2o Os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e de recepção de 

petições por meio eletrônico. 

Art. 9o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a 

citação para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de trinta 

dias. 

Art. 10. As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado 

ou não. 

Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas 

públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a 

conciliar, transigir ou desistir, nos processos da competência dos Juizados Especiais 

Federais. 

Art. 11. A entidade pública ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de 

conciliação. 

Parágrafo único. Para a audiência de composição dos danos resultantes de ilícito 

criminal (arts. 71, 72 e 74 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995), o representante 

da entidade que comparecer terá poderes para acordar, desistir ou transigir, na forma do 

art. 10. 

Art. 12. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, 

o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias antes da 

audiência, independentemente de intimação das partes. 

§ 1o Os honorários do técnico serão antecipados à conta de verba orçamentária do 

respectivo Tribunal e, quando vencida na causa a entidade pública, seu valor será incluído 

na ordem de pagamento a ser feita em favor do Tribunal. 

§ 2o Nas ações previdenciárias e relativas à assistência social, havendo designação de 

exame, serão as partes intimadas para, em dez dias, apresentar quesitos e indicar 

assistentes. 

Art. 13. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário. 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 

divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 

Recursais na interpretação da lei. 

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em 

reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador. 
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§ 2o O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou 

da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado 

por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência 

do Coordenador da Justiça Federal. 

§ 3o A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica. 

§ 4o Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito 

material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça 

-STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste que dirimirá a divergência. 

§ 5o No caso do § 4o, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado 

receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento 

do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a 

controvérsia esteja estabelecida. 

§ 6o Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subsequentemente em 

quaisquer Turmas Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento 

do Superior Tribunal de Justiça. 

§ 7o Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou 

Coordenador da Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de 

cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão se 

manifestar, no prazo de trinta dias. 

§ 8o Decorridos os prazos referidos no § 7o, o relator incluirá o pedido em pauta na Seção, 

com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, 

os habeas corpus e os mandados de segurança. 

§ 9o Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6o serão apreciados 

pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los 

prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

§ 10. Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 

Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a 

composição dos órgãos e os procedimentos a serem adotados para o processamento e o 

julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. 

Art. 15. O recurso extraordinário, para os efeitos desta Lei, será processado e julgado 

segundo o estabelecido nos §§ 4o a 9o do art. 14, além da observância das normas do 

Regimento. 

Art. 16. O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que 

imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante 

ofício do Juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. 

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima 

da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. 
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§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas 

como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como 

limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial 

Federal Cível (art. 3o, caput). 

§ 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão. 

§ 3o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo 

que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § 1o deste artigo, e, em parte, 

mediante expedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou 

suplementar do valor pago. 

§ 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, o pagamento far-se-á, 

sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito 

do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da 

forma lá prevista. 

Art. 18. Os Juizados Especiais serão instalados por decisão do Tribunal Regional Federal. 

O Juiz presidente do Juizado designará os conciliadores pelo período de dois anos, 

admitida a recondução. O exercício dessas funções será gratuito, assegurados os direitos 

e prerrogativas do jurado (art. 437 do Código de Processo Penal). 

Parágrafo único. Serão instalados Juizados Especiais Adjuntos nas localidades cujo 

movimento forense não justifique a existência de Juizado Especial, cabendo ao Tribunal 

designar a Vara onde funcionará. 

Art. 19. No prazo de seis meses, a contar da publicação desta Lei, deverão ser instalados 

os Juizados Especiais nas capitais dos Estados e no Distrito Federal. 

Parágrafo único. Na capital dos Estados, no Distrito Federal e em outras cidades onde for 

necessário, neste último caso, por decisão do Tribunal Regional Federal, serão instalados 

Juizados com competência exclusiva para ações previdenciárias. 

Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado Especial 

Federal mais próximo do foro definido no art. 4o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 

1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual. 

Art. 21. As Turmas Recursais serão instituídas por decisão do Tribunal Regional Federal, 

que definirá sua composição e área de competência, podendo abranger mais de uma seção. 

Art. 22. Os Juizados Especiais serão coordenados por Juiz do respectivo Tribunal 

Regional, escolhido por seus pares, com mandato de dois anos. 

Parágrafo único. O Juiz Federal, quando o exigirem as circunstâncias, poderá determinar 

o funcionamento do Juizado Especial em caráter itinerante, mediante autorização prévia 

do Tribunal Regional Federal, com antecedência de dez dias. 
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Art. 23. O Conselho da Justiça Federal poderá limitar, por até três anos, contados a partir 

da publicação desta Lei, a competência dos Juizados Especiais Cíveis, atendendo à 

necessidade da organização dos serviços judiciários ou administrativos. 

Art. 24. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e as Escolas de 

Magistratura dos Tribunais Regionais Federais criarão programas de informática 

necessários para subsidiar a instrução das causas submetidas aos Juizados e promoverão 

cursos de aperfeiçoamento destinados aos seus magistrados e servidores. 

Art. 25. Não serão remetidas aos Juizados Especiais as demandas ajuizadas até a data de 

sua instalação. 

Art. 26. Competirá aos Tribunais Regionais Federais prestar o suporte administrativo 

necessário ao funcionamento dos Juizados Especiais. 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação. 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

EM./MJ./Nº 009 - Brasília, 11 de janeiro de 2001 

      Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

      Submetemos à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto que lei "dispõe 

sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça 

Federal". 

     2. A Emenda Constitucional nº 22, de 1999, acrescentou § único ao art. 98 da Magna 

Carta com o propósito de que lei federal disponha sobre a criação dos juizados especiais 

no âmbito da Justiça Federal, de modo que as lides de menos potencial econômico ou 

ofensivo possam ser resolvidas rapidamente com maior agilidade e baixo custo, fazendo 

com que a primeira instância federal siga o exemplo da bem sucedida experiência dos 

Juizados Especiais Estaduais, criados pela Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dê outras providências. 

     3. O Senhor Presidente do Superior Tribunal de Justiça STJ, Ministro Paulo Costa 

Leite, visando implementar mencionada disposição constitucional, encaminhou ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República proposta de lei resultante do trabalho da 

Comissão integrada pelos Senhores Ministros Fontes de Alencar, Ruy Rosado de Aguiar, 

José Arnaldo da Fonseca, Sálvio de Figueiredo, Ari Pargendler e Fátima Nancy, cujo 

texto foi aprovado pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Plenário daquela Corte. 

     4. A Comissão constituída pelos Senhores Ministros do Superior Tribunal de Justiça 

pretendeu, com o anteprojeto apresentado, simplificar o exame dos processos de menor 

expressão econômica "facilitando o acesso à Justiça e o ressarcimento das partes menos 

favorecidas à Justiça e o ressarcimento das partes menos favorecidas nas disputas contra 

a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, pois a solução de tais litígios 

dar-se-á rapidamente, e sem a necessidade de precatórios para a quitação dos eventuais 

débitos" e, no que concerne ao âmbito penal, destaca que serão julgadas as infrações de 

menor potencial ofensivo, ou seja, os crimes a que a lei comina pena máxima privativa 

de liberdade não superior a dois anos, ou pena de multa. 
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     5. Como um dos pontos positivos de mencionada iniciativa convém destacar que ela 

poderá ter o condão de facilitar, sobremaneira, a tramitação das causas previdenciárias. 

     6. Cabe colocar, com todo relevo, que a proposição desafogará a Justiça Federal de 

primeiro e segundo graus e "propiciará o atendimento da enorme demanda reprimida dos 

cidadãos, que lhe não podem ter acesso à prestação jurisdicional por fatores de custos, a 

ela não recorrem pela reconhecida morosidade decorrente do elevado número de 

processos em tramitação", como bem faz ver a Comissão do STJ, no trecho ora transcrito. 

     7. Por meio da Portaria Interministerial nº 5 de 27 de setembro de 2000, foi constituída 

uma Comissão de Trabalho integrada por servidores da Advocacia-Geral da União, do 

Ministério da Justiça, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Secretaria de Orçamento 

Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social, com o objetivo de promover estudos 

acerca do anteprojeto de lei do Superior Tribunal de Justiça para, entre outros estudos, 

examinar o impacto da proposta nas áreas orçamentária e financeira, e os procedimentos 

a serem adotados para a sua viabilização na prática, tais a previsão orçamentária, 

sistemática de inclusão no orçamento, forma de liberação e o pagamento. 

     8. A Comissão de Trabalho houve por bem sugerir modificações no anteprojeto do 

STJ, destacando-se as que visam a manter a consonância da proposição com o texto da 

Lei nº 9.099, de 1995, inclusive no que concerne à reforma da Parte Geral do Código 

Penal; a determinação da forma de cálculo  do valor da causa; a sanção aplicada a 

servidores a civis militares que, por sua própria natureza, deve ser excluída da 

competência do Juizado Especial federal; a exclusão de entidades que não se caracterizam 

como hipossuficientes, tendo em vista a finalidade primordial da criação do Juizado; a 

possibilidade de realização de perícias tendo em vista serem fundamentais para o deslinde 

de causas previdenciárias e demais outras providências que têm o claro desiderato de 

agilizar a implementação dos Juizados Especiais Federais. 

     9. Temos a convicção, Senhor Presidente, que o projeto de lei ora submetido ao 

descortino de Vossa excelência tem a virtude de tomar factível a criação dos Juizados 

Especiais Federais, de modo que se possa cumprir o mister que norteou a concepção de 

mencionados órgãos jurisdicionais. 

     Respeitosamente, - José Gregori, Ministro de Estado da Justiça - Gilmar Ferreira 

Mendes, Advogado-Geral da União - Waldeck Ornélas, Ministro de Estado da 

Previdência e Assistência Social. 

 

7.6. LEI nº 4.578/2005 e EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

LEI nº 4.578/2005 

 

Art. 1º - A Lei nº 2.556, de 21 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  

 

"Art. 12 - Os conciliadores e juízes leigos serão selecionados por concurso público, os 

primeiros, preferencialmente, entre bacharéis e bacharelandos em Direito, e os segundos, 

entre advogados, ficando ambos impedidos de exercer a advocacia e de manter vínculo 

com escritório de advocacia que atue perante os Juizados Especiais, enquanto no 

desempenho de suas funções. (NR) 
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§ 1º - Os conciliadores e juízes leigos serão designados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça e exercerão suas funções pelo prazo de 02 (dois) anos, vedada a recondução dos 

juízes leigos, e poderão ser dispensados, a qualquer momento, atendendo à conveniência 

do serviço. (NR)  

 

§ 2º - Quando não houver número suficiente de inscritos, fica autorizada a dispensa do 

concurso público para recrutamento dos conciliadores dos Juizados Especiais e Adjuntos 

na respectiva área de atuação, os quais serão designados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, por indicação do juiz em exercício no Juizado respectivo. (NR)  

 

§ 3º - A função de conciliador não será remunerada. O exercício das funções de 

conciliador e juiz leigo será computado no tempo de prática forense, nos termos do 

disposto no artigo 165, § 3º do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado 

do Rio de Janeiro. (NR)  

 

§ 4º - Entende-se por bacharelando, para efeitos desta lei, o estudante regularmente 

matriculado no curso de Direito, cursando a partir do terceiro ano ou do quinto período, 

de instituição de ensino superior oficial ou reconhecida pelo Ministério da Educação. 

(NR)  

 

§ 5º - O exercício das funções de conciliador ou juiz leigo, por período superior a um ano, 

será considerado como título em concurso público para a Magistratura de carreira do 

Estado do Rio de Janeiro. (NR)  

 

§ 6º - Revogado.  

 

§ 7º - Revogado.  

 

§ 8º - Os conciliadores que já estiverem exercendo a função nos juizados cíveis e 

criminais não precisarão submeter-se a concurso público. Ver tópico 

 

Art. 13 - A designação dos conciliadores e juízes leigos é da competência do Presidente 

do Tribunal de Justiça. (NR)  

 

Parágrafo único - Aplicam-se aos juízes leigos e aos conciliadores as normas disciplinares 

a que estão sujeitos os servidores da Justiça." (NR)  

 

Art. 2º - Os conciliadores e os juízes leigos, auxiliares da Justiça, exercerão suas funções 

nos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Art. 3º - A função de juiz leigo, a que se refere o artigo 2º, será exercida por alunos da 

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, na forma disposta em Regulamento, 

vedado seu exercício por serventuários do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Art. 4º - O concurso público realizado para ingresso no Curso de Preparação à Carreira 

da Magistratura da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro supre a exigência 

do concurso previsto no caput do artigo 12 da Lei nº 2.556, de 21 de maio de 1996. Ver 

tópico 
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Parágrafo único - Havendo número de inscritos superior ao de vagas disponíveis, o 

Tribunal realizará concurso de seleção, nos termos de resolução. Ver tópico 

 

Art. 5º - Resolução do Órgão Especial do Tribunal de Justiça disporá sobre: Ver tópico 

 

I - o número de conciliadores e juízes leigos e sua distribuição pelos Juizados Especiais; 

Ver tópico 

 

II - os requisitos para nomeação e a freqüência obrigatória a curso de formação de juiz 

leigo a ser ministrado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ; 

Ver tópico 

 

III - a retribuição mediante bolsa; Ver tópico 

 

IV - a carga horária; Ver tópico 

 

V - os requisitos de produtividade e sua aferição. Ver tópico 

 

Art. 6º - Os juízes leigos estão sujeitos, no que couber, aos deveres éticos dos magistrados. 

Ver tópico (1 documento) 

 

Art. 7º - Fica acrescentado ao artigo 10, da Lei nº 1.395, de 08 de dezembro de 1988, o 

seguinte parágrafo: Ver tópico 

 

"Parágrafo único - O estágio integrante do curso de formação de magistrados poderá ser 

realizado mediante o exercício da função de juiz leigo junto aos Juizados Especiais do 

Estado do Rio de Janeiro." (AC) 

 

Art. 8º - A Lei nº 1.624, de 12 de março de 1990, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: Ver tópico 

 

"Art. 1º - Fica instituído o Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio 

de Janeiro - EMERJ, criada pela Lei nº 1.395, de 08 de dezembro de 1988, que tem por 

objetivo a dotação dos meios orçamentários e financeiros necessários à realização de suas 

finalidades legais, especialmente quanto: (NR) 

 

.................................................................................. 

 

IV - ao atendimento de suas atividades acadêmicas. (AC) Ver tópico 

 

Art. 3º - ..................................................................... Ver tópico 

 

X - os recursos provenientes do orçamento do Tribunal de Justiça para o atendimento das 

atividades acadêmicas da EMERJ." (AC) Ver tópico 

 

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias 

próprias, a serem repassadas ao Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares. Ver 

tópico 
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Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

MENSAGEM Nº 02/2005 Rio, 17 de maio de 2005. 

 

Excelentíssimos Senhores Presidente e demais Membros da Assembléia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro 

 

Tenho a honra de encaminhar o PROJETO DE LEI aprovado pelo Egrégio Órgão 

Especial, em sessão de 16.05.2005, que dispõe sobre os juízes leigos no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

A criação dos Juizados Especiais, fruto de dispositivo constitucional específico, 

permitiu a viabilização de melhor acesso à Justiça aos cidadãos brasileiros. 

 

Esta Justiça Especial deve ser célere, por princípio básico, informal, privilegiando 

a oralidade e a economia processual. 

 

O desenvolvimento dos Juizados Especiais Cíveis no Estado do Rio de Janeiro foi 

enorme, com dezenas de serventias distribuídas por todo o Estado, permitindo o 

atendimento à população de maneira mais ágil. 

 

Com o aumento significativo da demanda e a grande procura de todos os Juizados 

pelos verdadeiramente vulneráveis, ocorreu um incremento do trabalho nos Juizados, 

causando problemas concretos nas pautas de julgamento que, em muitos casos, ficaram 

congestionadas pelo grande número de audiências, sem que exista número de Juízes 

togados correspondente para responder a tal situação. 

 

Em função disso, se assemelha fundamental a criação da função de juiz leigo, 

cumprindo mandamento constitucional, que terá a missão específica de realizar as 

audiências de conciliação e/ou instrução e julgamento, na forma do Projeto que ora se 

apresenta. 

 

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, titular de Teoria Geral do Processo da Faculdade 

de Direito da UERJ, em sua obra Acesso à Justiça: Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil 

Pública (Ed. Forense, 2ª Ed., pág. 161/168) assim se posicionou sobre a questão: 

“A proposta básica dos Juizados: a descentralização da justiça com a criação de inúmeras 

cortes nos diversos bairros de cada cidade, tendo como meta um processo informal, 

simples e rápido, que prioriza a conciliação, passa necessariamente pela utilização de 

juízes leigos e árbitros como preconizado na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

 

É absolutamente impossível, pelo menos no Brasil, com o aumento crescente da 

demanda e a falta de quadros de juízes de direito, que os Juizados possam cumprir 

adequadamente as metas esperadas, que serviram de premissas indissociáveis para a 

criação dessas cortes de justiça, sem que se utilizem dos mecanismos previstos na Lei nº 

9.009/95, especialmente aquele que criou a função de juiz leigo, com atribuição para 

conciliação, instrução e julgamento, devendo a sentença por ele proferida ser homologada 

pelo juiz de direito (arts. 7º, 22, caput, e 40, todos da Lei dos Juizados Especiais Cíveis). 
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Não temos nenhum receio em afirmar, pelos dados colhidos nas pesquisas 

relativos ao movimento dos Juizados em geral, somados a inúmeros outros fatores, em 

especial, a impossibilidade de preencher os quadros de juízes de direito, quer pela falta 

de pessoal qualificado para tanto, quer pela falta de recursos necessários para a criação 

de dezenas de novos cargos de juízes de direito, para fazer frente a esse tipo de demanda, 

que os Juizados Especiais Cíveis, a médio ou até mesmo a curto prazo, se não contarem 

com juízes leigos ou árbitros, estarão sem condições de assegurar, minimamente, o 

cumprimento das metas a que eles se propõem, para garantir o acesso à justiça como 

idealizado antes e depois de editada a lei que os instituiu.” 

 

O juiz leigo, como propõe o Projeto, sob a subordinação do Juiz togado, deverá 

ser importante instrumento para tornar os Juizados Especiais realmente céleres, 

cumprindo as suas atribuições legais que fortalecem sobremaneira a cidadania. 

 

O Projeto em tela, como se denota de seu próprio teor, delimita o atuar do juiz 

leigo, bem preservando o fundamento do agir do Juiz togado. 

 

Note-se que o objetivo principal do que se propõe é criar melhores condições de 

gestão e administração, insistindo-se no parâmetro fundamental que é entregar a prestação 

jurisdicional pelo caminho mais eficiente, forte nos princípios contidos no artigo 2º, da 

Lei 9.099/95. 

 

A iniciativa em comento permitirá enfrentar o grande crescimento da demanda 

nos Juizados Especiais, preservando este primordial espaço de busca da Justiça. 

 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossas Excelências protestos de 

apreço e consideração. 

 

Desembargador Sergio Cavalieri Filho  

Presidente do Tribunal de Justiça 

 

 

7.7. LEI nº 12.1253/2009 e EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

LEI nº 12.153/2009 

 

Art. 1o  Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes 

do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos 

Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas 

causas de sua competência. 

 

Parágrafo único.  O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é 

formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. 

 

Art. 2o  É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar 

e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 
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§ 1o  Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: 

 

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; 

 

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; 

 

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 

 

§ 2o  Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do 

Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas 

não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. 

 

§ 3o  (VETADO) 

 

§ 4o  No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. 

 

Art. 3o  O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil 

ou de incerta reparação. 

 

Art. 4o  Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença. 

 

Art. 5o  Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: 

 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, 

assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 

 

Art. 6o  Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei no 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. 

 

Art. 7o  Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a 

citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

 

Art. 8o  Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, 

transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e 

nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação. 

 

Art. 9o  A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. 
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Art. 10.  Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, 

o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da 

audiência. 

 

Art. 11.  Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário. 

 

Art. 12.  O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que 

imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante 

ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. 

 

Art. 13.  Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 

decisão, o pagamento será efetuado: 

 

I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do 

art. 100 da Constituição Federal; ou 

 

II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como 

obrigação de pequeno valor. 

 

§ 1o  Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda 

Pública. 

 

§ 2o  As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente 

de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da 

Federação. 

 

§ 3o  Até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: 

 

I – 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal; 

 

II – 30 (trinta) salários mínimos, quanto aos Municípios. 

 

§ 4o  São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de 

modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso I do caput e, 

em parte, mediante expedição de precatório, bem como a expedição de precatório 

complementar ou suplementar do valor pago. 

 

§ 5o  Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento 

independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, 

sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa 

optar pelo pagamento do saldo sem o precatório. 

 

§ 6o  O saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora, pessoalmente, em 

qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará. 

 

§ 7o  O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do 

depósito, mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem o 

valor originalmente depositado e sua procedência. 
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Art. 14.  Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos Tribunais de 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal. 

 

Parágrafo único.  Poderão ser instalados Juizados Especiais Adjuntos, cabendo ao 

Tribunal designar a Vara onde funcionará. 

 

Art. 15.  Serão designados, na forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal, 

conciliadores e juízes leigos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observadas as 

atribuições previstas nos arts. 22, 37 e 40 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

 

§ 1o  Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais 

de 2 (dois) anos de experiência. 

 

§ 2o  Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante todos os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional, enquanto no desempenho 

de suas funções. 

 

Art. 16.  Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de 

conciliação. 

 

§ 1o  Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir 

as partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. 

 

§ 2o  Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo 

dispensar novos depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da causa os 

esclarecimentos já constantes dos autos, e não houver impugnação das partes. 

 

Art. 17.  As Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais são compostas por 

juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na forma da legislação dos Estados e 

do Distrito Federal, com mandato de 2 (dois) anos, e integradas, preferencialmente, por 

juízes do Sistema dos Juizados Especiais. 

 

§ 1o  A designação dos juízes das Turmas Recursais obedecerá aos critérios de 

antiguidade e merecimento. 

 

§ 2o  Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da 

Turma Recursal. 

 

Art. 18.  Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver 

divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito 

material. 

 

§ 1o  O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em 

reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado 

pelo Tribunal de Justiça. 

 

§ 2o  No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser 

feita por meio eletrônico. 
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§ 3o  Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações 

divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do 

Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. 

 

Art. 19.  Quando a orientação acolhida pelas Turmas de Uniformização de que trata o § 

1o do art. 18 contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada poderá 

provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência. 

 

§ 1o  Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos 

subsequentemente em quaisquer das Turmas Recursais ficarão retidos nos autos, 

aguardando pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. 

 

§ 2o  Nos casos do caput deste artigo e do § 3o do art. 18, presente a plausibilidade do 

direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator 

conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a 

suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. 

 

§ 3o  Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou 

Presidente da Turma de Uniformização e, nos casos previstos em lei, ouvirá o Ministério 

Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

§ 4o  (VETADO) 

 

§ 5o  Decorridos os prazos referidos nos §§ 3o e 4o, o relator incluirá o pedido em pauta 

na sessão, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com 

réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança. 

 

§ 6o  Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 1o serão 

apreciados pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou os 

declararão prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 

 

Art. 20.  Os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 

Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os 

procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de 

uniformização e do recurso extraordinário. 

 

Art. 21.  O recurso extraordinário, para os efeitos desta Lei, será processado e julgado 

segundo o estabelecido no art. 19, além da observância das normas do Regimento. 

 

Art. 22.  Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no prazo de até 2 

(dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das 

estruturas das atuais Varas da Fazenda Pública. 

 

Art. 23.  Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada 

em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo 

à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. 
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Art. 24.  Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas 

ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial 

por força do disposto no art. 23. 

 

Art. 25.  Competirá aos Tribunais de Justiça prestar o suporte administrativo necessário 

ao funcionamento dos Juizados Especiais. 

 

Art. 26.  O disposto no art. 16 aplica-se aos Juizados Especiais Federais instituídos pela 

Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001. 

 

Art. 27.  Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de 

julho de 2001. 

 

Art. 28.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 6 (seis) meses de sua publicação oficial. 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Transcorridos quase dez anos da promulgação da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995), são inegáveis os avanços 

obtidos na seara da justiça por este diploma legal, como a viabilização, de forma rápida e 

gratui- ta, de obtenção da prestação jurisdicional, facilitando, sobremaneira, o exercício 

da cidadania, pela socie- dade em geral, sobretudo pela parcela mais carente da 

população. 

Seis anos depois, o Congresso Nacional entregou à sociedade brasileira outro diploma 

legal de semelhan- te envergadura: a Lei dos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259, 

de 12 de julho de 2001), que estendeu as facilidades já propiciadas pela Lei nº 9.099, de 

1995, a determinadas causas contra o Poder Pú- blico Federal, valendo destacar as lides 

de natureza previdenciária. 

 

Diante desse cenário, propomos a instituição dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, com competên- cia para apreciar causas em que sejam rés as pessoas jurídicas 

vinculadas aos Poderes Públicos Estadual, Municipal e do Distrito Federal e Territórios. 

Para tanto, adaptamos os dispositivos pertinentes das Leis nº 9.099, de 1995, e nº 10.259, 

de 2001, com o intuito de estender às lides contra as pessoas jurídicas vinculadas aos 

Poderes Públicos Estadual, Municipal e do Distrito Federal e Territórios a bem-sucedida 

ex- periência dos Juizados Especiais Federais. 

 

Dessa forma, será possível, por exemplo, impugnar lançamentos fiscais, como 

ICMS e IPTU, anular multas de transito indevidamente aplicadas, anular atos de postura 

municipal, entre outros. 

 

Em síntese: as Leis dos Juizados Especiais Cíveis, tanto no âmbito estadual e do 

Distrito Federal, quanto no âmbito Federal, fixam um limite de alçada com base no salário 

mínimo, sendo de até quarenta vezes para aquela e de até sessenta para esta. A par disso, 

excluem da competência daqueles juizados cí- veis, dentre outras, as causas de natureza 

fiscal e de interesse da Fazenda Pública – no âmbito dos Esta- dos e do Distrito Federal -

, e as causas para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de 

natureza previdenciária e o de lançamento fiscal no âmbito Federal. 
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Todavia, não se justifica que, justamente esses casos, de grande interesse para 

aqueles que se sentem lesados pela Administração Pública, fiquem excluídos do rito 

célere e econômico dos juizados especiais. São as situações, por exemplo, das multas por 

infrações de trânsito ou de pequenos litígios fiscais, ou ainda sobre postura municipal 

corrido não junto as médias e grandes empresas – que podem pagar  advogados –mas 

em pequenas e simples residências, mercearias e padarias localizadas nas periferias das 

grandes cidades. Acreditamos que as alterações propostas possam vir a aperfeiçoar 

significativamente as relações entre o administrado e a Administração Pública, sobretudo 

tendo em vista as facilidades de acesso à Justiça que se pretende alcançar com as medidas 

ora propostas. Assim, por entender que a matéria contida neste projeto é da maior 

relevância para toda sociedade, conclamamos os nobres Pares para discuti-lo e aprová-lo, 

com a urgência possível. 

Sala das Sessões , 14 de abril de 2005. – Senador Antonio Carlos Valadares – PSB/SE. 

 

 

7.8. LEI nº 5.781/2010 e EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

LEI nº 5.781/2010 

 

CAPÍTULO I - DA CRIAÇÃO E DA ESTRUTURA 

 

Art. 1º. Fica criado, no âmbito do Poder Judiciário, o Sistema Estadual de Juizados 

Especiais, formando pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para a conciliação, julgamento e execução de 

causas cíveis de menor complexidade, causas cíveis de interesse do Estado até o valor de 

60 (sessenta) salários mínimos e infrações penais de menor potencial ofensivo. 

 

Parágrafo único. O processo orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

Oconciliação ou transação. 

 

Art. 2º. Integram o Sistema de Juizados Especiais: 

 

I - os Juizados Especiais Cíveis; 

II - os Juizados Especiais Criminais; 

 

III – os Juizados Especiais da Fazenda Pública; 

IV - os Juizados Especiais Adjuntos Cíveis; 

V - os Juizados Especiais Adjuntos criminais; 

VI - as Turmas Recursais Cíveis; 

VII - as Turmas Recursais Criminais; 

VIII– as Turmas Recursais da Fazenda Pública. 

 

Art. 3º. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça poderá, por proposta do Presidente do 

Tribunal de Justiça, ouvidas a Comissão de Apoio à Qualidade (COMAQ) e a Comissão 

de Juizados Especiais (COJES), transformar Juízos Cíveis, Criminais e da Fazenda 

Pública em Juizados Especiais, assim como Juizados Especiais e Juizados Adjuntos 

Cíveis em Criminais, bem como os Criminais em Cíveis ou da Fazenda Pública. 
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Art. 4º. O acesso aos Juizados Especiais Cíveis e de Fazenda Pública, em primeira 

instância independe do pagamento de custas, taxas ou quaisquer despesas. 

 

CAPÍTULO II - DOS JUIZADOS CÍVEIS E CRIMINAIS E JUIZADOS ADJUNTOS 

 

Art. 5º. Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com a competência prevista no 

Capitulo II, Seção I e no Capitulo III da Lei nº. 9.099/95, são unidades jurisdicionais 

autônomas, presididas por Juiz de Direito e servidas por cartórios judiciais e serventuários 

próprios. 

 

Parágrafo único. Nos Juizados, conforme a necessidade do serviço, poderão ser 

designados, para auxílio, pelo Presidente do Tribunal de Justiça outros Juízes de Direito, 

titulares ou não, ou Juízes Substitutos. 

 

Art. 6º. Os serviços de cartório e as audiências poderão ser prestados, quando necessário, 

fora das sedes dos Juizados, em bairros ou cidades circunvizinhas. 

 

Art. 7º. Os Juizados Especiais Adjuntos Cíveis e Criminais terão a mesma composição e 

competência das unidades jurisdicionais cíveis e criminais previstas no artigo 5º, e 

funcionarão em anexo a determinadas serventias judiciais das comarcas de primeira, 

segunda entrância e algumas de entrância especial, atuando, preferencialmente, o 

respectivo Juiz Titular, podendo, no entanto, o Presidente do Tribunal de Justiça designar 

outros Juízes de Direito, titulares ou não ou Juízes Substitutos, para auxilio. 

 

Art. 8º. Na Comarca da Capital a jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis se estenderá 

pelas áreas das Regiões Administrativas determinadas por esta Lei, assim discriminadas: 

 

I - I Juizado Especial Cível - I Região Administrativa; 

II - II Juizado Especial Cível - II Região Administrativa; 

III - III Juizado Especial Cível - III Região Administrativa; 

IV - IV Juizado Especial Cível - IV Região Administrativa; 

V - V Juizado Especial Cível - V Região Administrativa ; 

VI - VI Juizado Especial Cível - VI Região Administrativa; 

VII - VII Juizado Especial Cível - VII Região Administrativa; 

VIII - VIII Juizado Especial Cível - VIII Região Administrativa; 

IX - IX Juizado Especial Cível - IX Região Administrativa; 

X - X Juizado Especial Cível - X Região Administrativa; 

XI - XI Juizado Especial Cível - XI Região Administrativa; 

XII - XII Juizado Especial Cível - XII Região Administrativa; 

XIII - XIII Juizado Especial Cível - XIII Região Administrativa; 

XIV - XIV Juizado Especial Cível - XIV Região Administrativa ; 

XV - XV Juizado Especial Cível - XV Região Administrativa ; 

XVI - XVI Juizado Especial Cível - XVI Região Administrativa; 

XVII - XVII Juizado Especial Cível - XVII Região Administrativa; 

XVIII - XVIII Juizado Especial Cível - XVIII Região Administrativa; 

XIX - XIX Juizado Especial Cível - XIX Região Administrativa; 

XX - XX Juizado Especial Cível - XX Região Administrativa; 

XXI - XXI Juizado Especial Cível - XXI Região Administrativa; 

XXII - XXII Juizado Especial Cível - XXII Região Administrativa; 

XXIII - XXIII Juizado Especial Cível - XXIII Região Administrativa; 
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XXIV - XXIV Juizado Especial Cível - XXIV Região Administrativa; 

XXV - XXV Juizado Especial Cível - XXV Região Administrativa; 

XXVI - XXVI Juizado Especial Cível - XXVI Região Administrativa; 

XXVII - XXVII Juizado Especial Cível - XXVII Região Administrativa; 

XXVIII - XXVIII Juizado Especial Cível - XXVIII Região Administrativa; 

XXIX - XXIX Juizado Especial Cível - XXIX Região Administrativa; 

 

Art. 9º. Na Comarca da Capital a jurisdição dos Juizados Especiais Criminais se estenderá 

pelas áreas de atuação das Delegacias de Polícia de cada Região, assim discriminadas: 

 

I - I Juizado Especial Criminal - Botafogo: áreas das 7ª Delegacia Policial - Santa Teresa 

(Santa Teresa), 9ª Delegacia Policial - Flamengo (Glória, Catete, Laranjeiras, Flamengo 

e Cosme Velho) e 10ª Delegacia Policial - Botafogo (Humaitá, Botafogo e Urca); 

 

II - II Juizado Especial Criminal: áreas das 1ª Delegacia Policial - Praça Mauá (Parte da 

Região Administrativa do Centro), 4ª Delegacia Policial - Praça da República (Santo 

Cristo, Gamboa, Saúde e parte da Região Administrativa do Centro), 5ª Delegacia Policial 

- Mem de Sá (Parte da Região Administrativa do Centro) e 37ª Delegacia Policial - Ilha 

do Governador (Ribeira, Pitangueiras, Bancários, Portuguesa, Jardim Carioca, Cidade 

Universitária, Zumbi, Cacuia, Cocotá, Praia da Bandeira, Freguesia, Jardim Guanabara, 

Moneró, Galeão, Tauá, Paquetá); 

 

III - III Juizado Especial Criminal: áreas das 6ª Delegacia Policial - Cidade Nova (Cidade 

Nova e parte da Região Administrativa do Centro, Estácio, Catumbi e Rio Comprido), 

17ª Delegacia Policial - São Cristóvão (São Cristóvão, Mangueira, Caju, parte de Benfica 

e Parte da Praça da Bandeira - Estação da Leopoldina) e 25ª Delegacia Policial - Engenho 

Novo (Jacarezinho, Riachuelo, Jacaré, São Francisco Xavier, Rocha, Sampaio e Engenho 

Novo); 

 

IV - IV Juizado Especial Criminal - Leblon: áreas das 14ª Delegacia Policial - Leblon 

(Leblon e Ipanema), 15ª Delegacia Policial - Gávea (Jardim Botânico, São Conrado, 

Gávea, Vidigal, Rocinha e Lagoa), 12ª Delegacia Policial - Leme (Parte de Copacabana 

e Leme) e 13ª Delegacia Policial - Copacabana (Parte de Copacabana); 

 

V - V Juizado Especial Criminal – Regional Méier: áreas das 23ª Delegacia Policial - 

Méier (Parte do Méier, parte de Todos os Santos, Cachambi), 24ª Delegacia Policial - 

Piedade (Parte do Engenho de Dentro, Pilares, Abolição, Encantado, Piedade); 26ª 

Delegacia Policial - Todos os Santos (Parte de Todos os Santos, parte do Méier, parte do 

Engenho de Dentro, Água Santa e Lins de Vasconcelos) e 44 ª Delegacia Policial - 

Inhaúma (Inhaúma, Engenho da Rainha, Tomaz Coelho, Maria da Graça e Del Castilho); 

 

VI - VII Juizado Especial Criminal – Regional Pavuna: áreas das 31ª Delegacia Policial 

- Ricardo de Albuquerque (Guadalupe, Anchieta, Parque Anchieta e Ricardo de 

Albuquerque) e 39ª Delegacia Policial - Pavuna (Acari, Barros Filho, Costa Barros e 

Pavuna); 

 

VII - VIII Juizado Especial Criminal: áreas das 18ª Delegacia Policial - Praça da Bandeira 

(Parte da Praça da Bandeira, Maracanã e parte da Tijuca), 19ª Delegacia Policial - Tijuca 

(Alto da Boa Vista e parte da Tijuca) e 20ª Delegacia Policial - Grajaú (Vila Isabel, Grajaú 

e Andaraí); 
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VIII - IX Juizado Especial Criminal – Regional Barra da Tijuca: área da 16ª Delegacia 

Policial - Barra da Tijuca (Joá, Carmorim, Vargem Grande, Grumari, Itanhangá, Vargem 

Pequena, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca) e da 42ª DP – Recreio dos 

Bandeirantes (Carmorim, Vargem Grande, Grumari, Vargem Pequena e Recreio dos 

Bandeirantes) ; 

 

IX - X Juizado Especial Criminal – Regional Leopoldina: áreas das 21ª Delegacia Policial 

- Bonsucesso (Parte de Ramos, parte de Benfica, Maré, Bonsucesso, Higienópolis, 

Manguinhos), 22ª Delegacia Policial - Penha (Parte superior da Penha Circular, Penha, 

Olaria, parte do Complexo do Alemão, Morros do Alemão e Nova Brasília, parte de Braz 

de Pina), 27ª Delegacia Policial - Vicente de Carvalho (Vila Kosmos, Vila da Penha, Vista 

Alegre, Irajá, Vicente de Carvalho e parte de Colégio, lado par da Av. Automóvel Clube) 

e 38ª Delegacia Policial - Braz de Pina (Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas, 

Cordovil, parte de Braz de Pina e parte da Penha Circular); 

 

X - XV Juizado Especial Criminal – Regional Madureira: áreas das 28ª Delegacia Policial 

- Campinho (Campinho, Cascadura, Praça Seca e Quintino Bocaiúva), 29ª Delegacia 

Policial - Madureira (Madureira, Engenheiro Leal, Cavalcante, Turiaçu, Vaz Lobo), 30ª 

Delegacia Policial - Marechal Hermes (Marechal Hermes, Bento Ribeiro e Oswaldo 

Cruz) e 40ª Delegacia Policial - Honório Gurgel (Honório Gurgel, Rocha Miranda, parte 

de Colégio, lado ímpar da Av. Automóvel Clube e Coelho Neto); 

 

XI - XVI Juizado Especial Criminal – Regional Jacarepaguá: áreas das 32ª Delegacia 

Policial - Jacarepaguá (Anil, Gardênia Azul, Cidade de Deus, Curicica, Taquara) e 41ª 

Delegacia Policial - Tanque (Vila Valqueire, Tanque, Pechincha, Freguesia e 

Jacarepaguá); 

 

XII - XVII Juizado Especial Criminal – Regional Bangu: áreas das 33ª Delegacia Policial 

- Realengo (Deodoro, Vila Militar, Magalhães Bastos, Campo dos Afonsos, Realengo, 

Jardim Sulacap) e 34ª Delegacia Policial - Bangu (Padre Miguel, Bangu e Senador 

Camará); 

 

XIII - XVIII Juizado Especial Criminal – Regional Campo Grande: áreas das 35ª 

Delegacia Policial - Campo Grande (Santíssimo, Campo Grande, Senador Vasconcelos, 

Cosmos e Inhoaíba) e 43ª Delegacia Policial (Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de 

Guaratiba). 

 

XIV - XIX Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital, vinculado à 2ª Vara 

Criminal - Regional de Santa Cruz, tem a sua competência territorial correspondente a 

área de circunscrição da área da 36ª Delegacia Policial - Santa Cruz (Paciência, Santa 

Cruz e Sepetiba); 

Art. 10. Fora da Comarca da Capital a jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais abrangerá as seguintes comarcas: Angra dos Reis, Araruama, Barra do Piraí, 

Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, 

Itaboraí, Itaguaí, Itaperuna, Macaé, Magé, Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, 

Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Resende, São Gonçalo, São João de Meriti, 

Teresópolis, Três Rios, Valença e Volta Redonda, todas assim discriminadas: 

 

I - I Juizado Especial Cível de Barra Mansa; 
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II - I Juizado Especial Criminal de Barra Mansa; 

III - I Juizado Especial Cível de Belford Roxo; 

IV - I Juizado Especial Cível de Campos dos Goytacazes 

V - II Juizado Especial Cível de Campos dos Goytacazes; 

VI - I Juizado Especial Criminal de Campos dos Goytacazes 

VII - I Juizado Especial Cível de Duque de Caxias; 

VIII - II Juizado Especial Cível de Duque de Caxias; 

IX - I Juizado Especial Criminal de Duque de Caxias; 

X - I Juizado Especial Cível de Nilópolis; 

XI - II Juizado Especial Cível de Nilópolis; 

XII - I Juizado Especial Cível de Niterói; 

XIII - II Juizado Especial Cível de Niterói; 

XIV - III Juizado Especial Cível de Niterói; 

XV - I Juizado Especial Cível da Região Oceânica; 

XVI - I Juizado Especial Criminal de Niterói; 

XVII - I Juizado Especial Cível de Nova Friburgo; 

XVIII - I Juizado Especial Criminal de Nova Friburgo; 

XIX - I Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu; 

XX - II Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu; 

XXI – III Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu; 

XXII - I Juizado Especial Criminal de Nova Iguaçu; 

XXIII - I Juizado Especial Cível de Petrópolis; 

XXIV - II Juizado Especial Cível de Petrópolis; 

XXV - I Juizado Especial Cível de Itaipava; 

XXVI - I Juizado Especial Cível de São Gonçalo; 

XXVII - II Juizado Especial Cível de São Gonçalo; 

XXVIII - I Juizado Especial Cível de Alcântara; 

XXIX - II Juizado Especial Cível de Alcântara; 

XXX - I Juizado Especial Criminal de São Gonçalo; 

XXXI - I Juizado Especial Cível de São João de Meriti; 

XXXII - I Juizado Especial Criminal de São João de Meriti; 

XXXIII - I Juizado Especial Cível de Volta Redonda; 

XXXIV - II Juizado Especial Cível de Volta Redonda; 

XXXV – I Juizado Especial Criminal de Volta Redonda; 

XXXVI - I Juizado Especial Cível de Angra dos Reis; 

XXXVII - I Juizado Especial Cível de Araruama; 

XXXVIII - I Juizado Especial Cível de Barra do Piraí; 

 

XXXIX - I Juizado Especial Cível de Cabo Frio; 

XL - I Juizado Especial Cível de Itaboraí; 

XLI - I Juizado Especial Cível de Itaguaí; 

XLII - I Juizado Especial Cível de Itaperuna; 

XLIII - I Juizado Especial Cível de Macaé; 

XLIV - I Juizado Especial Cível de Magé; 

XLV - I Juizado Especial Cível da Vila Inhomirim; 

XLVI - I Juizado Especial Cível de Maricá; 

XLVII - - I Juizado Especial Cível de Resende; 

XLVIII - I Juizado Especial Criminal de Resende; 

XLIX - I Juizado Especial Cível de Teresópolis; 

L- I Juizado Especial Cível de Três Rios; 
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LI - I Juizado Especial Cível de Valença. 

 

Art. 11. Os Juizados Especiais Criminais vinculados a serventias judiciais são aqueles 

que embora criados por Lei e servidos por cartórios judiciais e serventuários próprios, 

ainda permanecem sem a formalização de sua instalação e desprovidos de Juiz Titular, 

atuando os magistrados em exercício nos Juízos aos quais se encontram vinculados. 

 

Art. 12. A Jurisdição dos Juizados Adjuntos Cíveis e Criminais será a da respectiva 

comarca de primeira entrância, segunda entrância ou entrância especial onde estiverem 

situados, ressalvado o disposto no artigo anterior. 

 

Art. 13. Os Juizados Especiais Adjunto Cíveis e Criminais utilizarão os mesmos 

servidores lotados nas varas a que estiverem anexados, podendo o Tribunal de Justiça 

designar aqueles que atuarão exclusivamente nos feitos que ali tramitam. 

 

Art. 14. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se na parte da manhã e em 

horário noturno ou fora da sede dos juizados. 

 

Art. 15. Nos casos de homologação de acordo civil e aplicação de pena restritiva de 

direitos ou multa, as despesas processuais serão reduzidas de metade. 

 

CAPÍTULO III - DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA 

 

Art. 16. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são unidades Jurisdicionais 

autônomas, presididas por Juiz de Direito e servidas por cartórios judiciais oficializados 

com servidores próprios, com a competência de processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse do Estado e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

 

§ 1º. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: 

 

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; 

 

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; 

 

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 

 

§ 2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do 

Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas 

não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. 

 

Art. 17. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a necessidade do serviço, 

poderão ser designados, para auxílio, pelo Presidente do Tribunal de Justiça outros Juízes 

de Direito, titulares ou não, ou Juízes Substitutos. 

 

Art. 18. As audiências e os serviços do cartório somente poderão, excepcionalmente, ser 

realizadas fora da sede do Juizado na hipótese do Projeto Justiça Itinerante. 
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Parágrafo único. Havendo necessidade de realizar as audiências e os serviços do cartório 

fora da sede do juízo, conforme previsto no caput as procuradorias estaduais e municipais 

serão comunicadas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

Art. 19. A jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se estenderá pelas áreas 

das Regiões Administrativas Fazendárias Especiais a eles vinculados nesta Lei, 

abrangendo as seguintes Comarcas: 

 

I - 1ª Região Administrativa Fazendária Especial: Comarca da Capital; 

 

II - 2ª Região Administrativa Fazendária Especial: Comarca de Itaboraí, Maricá, Niterói, 

Rio Bonito, São Gonçalo e Silva Jardim; 

 

III - 3ª Região Administrativa Fazendária Especial: Comarca de Paraíba do Sul, 

Petrópolis, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Três Rios; 

 

IV - 4ª Região Administrativa Fazendária Especial: Comarca de Belford Roxo, Duque de 

Caxias, Guapimirim, Japeri, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de 

Meriti; 

 

V - 5ª Região Administrativa Fazendária Especial: Comarca de Barra do Piraí, Barra 

Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Porto Real/Quatis, Resende, Rio das Flores, Volta Redonda e 

Valença; 

 

VI - 6ª Região Administrativa Fazendária Especial: Comarca de Carapebus/Quissamã, 

Campos dos Goytacazes, Cambuci, Conceição de Macabu, Macaé, São Francisco do 

Itabapoana, São Fidelis e São João da Barra; 

 

VII - 7ª Região Administrativa Fazendária Especial: Comarca de Engenheiro Paulo de 

Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paracambi, Piraí e Vassouras; 

 

VIII - 8ª Região Administrativa Fazendária Especial: Angra dos Reis, Itaguaí, 

Mangaratiba, Paraty, Rio Claro e Seropédica; 

 

IX - 9ª Região Administrativa Fazendária Especial: Comarca de Bom Jardim, Cachoeiras 

de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Nova Friburgo, Santa Maria 

Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes; 

 

X - 10ª Região Administrativa Fazendária Especial: Comarca de Bom Jesus do 

Itabapoana, Italva, Itaperuna, Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, 

Porciúncula e Santo Antônio de Pádua; 

 

XI - 11ª Região Administrativa Fazendária Especial: Araruama, Arraial do Cabo, 

Armação de Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São 

Pedro da Aldeia e Saquarema. 

 

Art. 20. A Jurisdição dos Juizados da Fazenda Pública será a da respectiva Região 

Administrativa Fazendária Especial, conforme o disposto no artigo anterior. 
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Art. 21. Nas Regiões Administrativas Fazendárias Especiais onde houver necessidade de 

criação de mais de um Juizado Especial da Fazenda Pública, existirá uma única estrutura 

cartorária, com servidores em número suficiente para o atendimento da demanda, na 

forma regulamentada por ato do Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

§ 1º. O Presidente do Tribunal de Justiça designará, entre os Juízes Titulares, o 

coordenador do Cartório Único. 

 

§ 2º. O Juiz coordenador receberá o valor equivalente a verba de acumulação pelo 

exercício das funções administrativas e gerenciais do cartório unificado. 

 

Art. 22. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se na parte da manhã e em 

horário noturno. 

 

Art. 23. No foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. 

 

Seção I - Da Representação dos Réus 

 

Art. 24. A realização de acordos por parte dos réus observará o seguinte: 

 

I – o Estado, suas autarquias, fundações, e empresas estatais, excetuadas as não 

dependentes, poderão celebrar acordos nas hipóteses e nos limites disciplinados por ato 

do Procurador Geral do Estado, observado o limite máximo de 35 (trinta e cinco) salários 

mínimos; 

 

II – as estatais não dependentes poderão celebrar acordos nas hipóteses e nos limites 

disciplinados por ato de sua Diretoria, cuja minuta será previamente submetida à 

Procuradoria Geral do Estado; 

 

III – os municípios, suas autarquias, fundações e empresas estatais, poderão celebrar 

acordos nas hipóteses e nos limites disciplinados em lei própria. 

 

§ 1º. A representação judicial das autarquias e fundações estaduais é privativa da 

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, independentemente de mandato, exceto: 

 

I – no que se refere às universidades públicas estaduais, que serão representadas na forma 

em que dispuser os seus estatutos; 

 

II – nas demandas em que ocorra ou possa ocorrer um conflito de interesses entre o Estado 

e uma de suas agências reguladoras, hipótese em que esta será representada por seu órgão 

jurídico ou mediante outra forma admitida em seu regulamento; 

 

III – nas hipóteses de que trata o § 2º deste artigo. 

 

§ 2º. Mediante iniciativa exclusiva e justificada do Procurador Geral do Estado, poderá o 

Governador do Estado autorizar a contratação de advogados para, sob supervisão da 

Procuradoria Geral do Estado, representar judicialmente as autarquias e fundações em 

processos da competência dos juizados especiais da fazenda pública. 
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§ 3º. A representação judicial das autarquias, fundações e empresas públicas municipais 

por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos ou empregos efetivos dos 

respectivos quadros, independe da apresentação do instrumento de mandato. 

 

§ 4º. O Estado, os Municípios, suas autarquias, fundações e empresas públicas poderão 

designar para a audiência, por escrito, representantes judiciais com poderes para conciliar 

ou transigir nos processos de competência dos Juizados Especiais, advogados ou não. 

 

§ 5º. Não será obrigatória a presença de preposto nas ações propostas em face dos Estados, 

municípios, autarquias e fundações. 

 

Art. 25. O empresário individual, as microempresas e as empresas de pequeno porte 

poderão ser representados por preposto credenciado, munido de carta de preposição com 

poderes para transigir, sem necessidade de vínculo empregatício. 

 

Seção II - Das Obrigações de Pequeno Valor 

 

Art. 26. São obrigações de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório: 

 

I - as que tenham como limite o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, quanto ao 

Estado; 

* I - as que tenham como limite o valor de 20 (vinte) salários-mínimos, quanto ao Estado; 

* Nova redação dada pela Lei 7507/2016. 

 

II - as que tenham como limite o valor estabelecido nas Leis Municipais. 

 

§ 1º. As obrigações de pequeno valor terão como limite mínimo o maior valor de benefício 

do regime geral da previdência social, nos termos do § 4º do art. 100 da Constituição 

Federal. 

 

§ 2º. Até que se dê a publicação das leis de que trata o inciso II deste artigo, nos termos 

do § 2º, do art. 13, da Lei nº. 12.153/2009, os valores serão de até 30 (trinta) salários 

mínimos, quanto aos Municípios. 

 

§ 3º. Os pagamentos serão feitos pela entidade devedora, mediante requisições de 

pequeno valor, no prazo máximo de sessenta dias. 

 

Seção III - Do Procedimento 

 

Art.27. Recebida a petição inicial, será expedido mandado de citação, na forma do art.7º 

da Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, consignando as seguintes 

informações: 

 

I – fixação de prazo mínimo de 10 (dez) dias para que o Réu informe se há possibilidade 

de conciliação ou necessidade de produção de prova oral, de modo a confirmar-se a 

necessidade de realização de audiência; 

 

II – a data de realização da audiência de conciliação, observado o inciso anterior; 
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III – advertência de que, no caso de manifestação de desinteresse na realização de 

conciliação ou produção de prova oral, o termo final do prazo de apresentação de resposta 

do Réu será a data designada na forma do inciso II deste artigo; 

 

IV – requisição de documentos que o Juízo considerar necessários ao deslinde da 

controvérsia, que deverão ser apresentados pelo Réu até a data da audiência de 

conciliação ou juntamente com a sua resposta. 

 

Parágrafo único. O mandado de citação poderá fixar a data de realização da audiência de 

instrução e julgamento, que poderá ser a mesma prevista para a realização da audiência 

de conciliação, para as hipóteses em que, embora inviável a conciliação, seja necessária 

a produção de prova oral, na forma do artigo 29. 

 

Art.28. A audiência de conciliação só será realizada quando houver possibilidade de 

acordo entre as partes, presumindo-se tal possibilidade caso o réu não se manifeste em 

sentido contrário, na forma do inciso I do artigo anterior. 

 

Parágrafo único. Os réus poderão fornecer aos juizados listas de matérias em relação às 

quais consideram inviável qualquer conciliação ou acordo, hipótese nas quais não serão 

realizadas audiências de conciliação. 

 

Art.29. A audiência de instrução e julgamento só será realizada quando houver 

necessidade de prova oral. 

 

Parágrafo único. A fim de atender o disposto neste artigo, o autor, sob pena de preclusão, 

informará na petição inicial a eventual necessidade de realização de prova oral, arrolando 

as testemunhas cuja oitiva é pretendida. 

 

Art. 30. Havendo possibilidade de conciliação, a respectiva audiência poderá, nos termos 

do Capítulo IV desta lei, ser conduzida por Conciliador ou Juiz Leigo, autorizando-se a 

aplicação do artigo 24, §4º deste diploma legal. 

 

Art. 31. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública adotarão o processo eletrônico desde 

a sua instalação. 

 

Art. 32. Na comunicação dos atos, será utilizado, como regra, o meio eletrônico, 

competindo ao Estado e aos Municípios o credenciamento necessário para recebimento 

das citações, intimações e demais comunicações dos atos. 

 

Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser utilizado o meio tradicional de 

comunicação dos atos processuais. 

 

CAPÍTULO IV -  DOS CONCILIADORES E JUÍZES LEIGOS 

 

Art. 33. Os conciliadores e juízes leigos serão escolhidos por processo público de seleção, 

os primeiros, preferencialmente, entre bacharéis e bacharelandos em Direito, e os 

segundos, entre advogados, ficando ambos impedidos de exercer a advocacia e de manter 

vínculo com escritório de advocacia que atue perante os Juizados Especiais, enquanto no 

desempenho de suas funções. 
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§ 1º. Os conciliadores e juízes leigos serão designados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça e exercerão suas funções pelo prazo de 02 (dois) anos, permitida a recondução de 

acordo com critérios de conveniência e oportunidade, e poderão ser dispensados, a 

qualquer momento, atendendo à conveniência do serviço. 

 

§ 2º. Quando não houver número suficiente de inscritos, fica autorizada a dispensa do 

processo público de seleção para recrutamento dos conciliadores dos Juizados Especiais 

e Adjuntos na respectiva área de atuação, os quais serão designados pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, por indicação do juiz em exercício no Juizado respectivo. 

 

§ 3º. O exercício das funções de conciliador e juiz leigo será computado no tempo de 

prática forense, nos termos do disposto nos artigos 165, § 2º do Código de Organização e 

Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro e 7º, § 1º, III da Lei nº. 5.535, de 10 de 

setembro de 2009. 

 

§ 4º. Entende-se por bacharelando, para efeitos desta lei, o estudante regularmente 

matriculado no curso de Direito, cursando a partir do terceiro ano ou do quinto período, 

de instituição de ensino superior oficial ou reconhecida pelo Ministério da Educação. 

 

§ 5º. O exercício das funções de conciliador ou juiz leigo, por período superior a um ano, 

será considerado como título em concurso público para a Magistratura de carreira do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

§ 6º. Os conciliadores que já estiverem exercendo a função nos juizados cíveis e criminais 

não precisarão submeter-se a processo público de seleção. 

 

Art. 34. A designação dos conciliadores e juízes leigos é da competência do Presidente 

do Tribunal de Justiça. 

 

Parágrafo único. Aplicam-se aos juízes leigos e aos conciliadores as normas disciplinares 

a que estão sujeitos os servidores da Justiça. 

 

CAPÍTULO V - DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA 

PÚBLICA 

 

Art. 35. Ficam criadas 10 (dez) Turmas Recursais, sendo 5 (cinco) Cíveis, 3 (três) da 

Fazenda Pública e 2 (duas) Criminais, com competência para julgamento de Mandados 

de Segurança, Habeas-Corpus e recursos das decisões proferidas pelos Juizados Especiais 

de todas as Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, bem como de outras ações e recursos 

a que a lei lhes atribuir competência. 

 

Art. 36. Cada Turma Recursal, Cível, da Fazenda ou Criminal, terá composição de no 

mínimo três magistrados em exercício no primeiro grau de jurisdição, com mandato de 2 

(dois) anos, preferencialmente integrantes do sistema do Juizado Especial, selecionados 

pelo Conselho da Magistratura e designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

§ 1º. O Presidente do Tribunal de Justiça definirá por ato o horário de funcionamento das 

Turmas Recursais. 

 



568 
 

§ 2º. A Turma Recursal será presidida pelo Juiz mais antigo na Turma dentre os seus 

integrantes e, em caso de empate, o mais antigo na entrância. 

 

§ 3º. A Turma Recursal terá membros suplentes, que substituirão os membros efetivos 

nos seus impedimentos e afastamentos. 

 

§ 4º. A designação dos juízes da Turma Recursal obedecerá aos critérios de antiguidade 

e merecimento. 

 

§ 5º. Para o critério de merecimento considerar-se-á inclusive a atuação no Sistema dos 

Juizados Especiais. 

 

§ 6º. É vedada a recondução, salvo quando não houver outro juiz na área de competência 

da Turma Recursal. 

 

§ 7º. A atuação dos juízes efetivos nas Turmas Recursais dar-se-á com prejuízo da 

jurisdição de sua serventia de origem, salvo decisão em contrário e motivada do órgão 

responsável pela designação. 

 

§ 8º. Na excepcional hipótese de atuação cumulativa no órgão singular e na Turma 

Recursal, a produtividade do magistrado na Turma Recursal também será considerada 

para todos os fins. 

 

§ 9º. A escolha dos juízes integrantes da Turma Recursal deverá ocorrer no mês de 

janeiro. 

 

§ 10. O mandato do juiz integrante da Turma Recursal terá início no mês de fevereiro. 

 

Art. 37. Cada Juiz integrante da Turma Recursal contará com estrutura de Gabinete 

integrada pelo seu secretário, um auxiliar de gabinete e dois assistentes de gabinete, 

podendo ter auxílio de estagiários de Direito. 

 

Art. 38. Resolução do Conselho da Magistratura disporá sobre Regimento Interno das 

Turmas Recursais e sobre a Turma de Uniformização. 

 

Art. 39. O Presidente do Tribunal de Justiça, quando necessário, diante de eventual 

aumento na quantidade de recursos, poderá designar Juízes de Direito em número superior 

ao estabelecido no artigo 36 para exercício temporário em qualquer das Turmas 

Recursais. 

 

Parágrafo Único. O Presidente do Tribunal de Justiça poderá em casos excepcionais 

instalar Turmas Recursais Extraordinárias, para atender aumento da demanda. 

  

CAPÍTULO VI - DOS CARGOS E FUNÇÕES 

 

Art. 40. Ficam criados 14 (quatorze) Juizados Especiais da Fazenda Pública com a 

competência prevista na Lei nº. 12.153/09, assim discriminados: 

 

I - I Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 1ª Região Administrativa 

Fazendária Especial; 
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II - II Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 1ª Região Administrativa 

Fazendária Especial; 

 

III - III Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 1ª Região Administrativa 

Fazendária Especial; 

 

IV - IV Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 2ª Região Administrativa 

Fazendária Especial; 

 

V - V Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 2ª Região Administrativa 

Fazendária Especial; 

 

VI - VI Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 3ª Região Administrativa 

Fazendária Especial; 

 

VII - VII Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 4ª Região 

Administrativa Fazendária Especial; 

 

VIII - VIII Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 5ª Região 

Administrativa Fazendária Especial; 

 

IX - IX Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 6ª Região Administrativa 

Fazendária Especial; 

 

X - X Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 7ª Região Administrativa 

Fazendária Especial; 

 

XI - XI Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 8ª Região Administrativa 

Fazendária Especial; 

 

XII - XII Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 9ª Região 

Administrativa Fazendária Especial; 

 

XIII - XIII Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 10ª Região 

Administrativa Fazendária Especial; 

 

XIV - XIV Juizado Especial da Fazenda Pública, com jurisdição na 11ª Região 

Administrativa Fazendária Especial; 

 

Art. 41. Ficam criados os seguintes cargos de provimento efetivo: 

I - 3 (três) cargos de Juiz de Direito de entrância especial e 11 (onze) cargos de Juiz de 

Direito de entrância comum; 

 

II - 42 (quarenta e dois) cargos de Analista Judiciário; 

 

III- 70 (setenta) cargos de Técnico de Atividade Judiciária. 

 

IV - 42 (quarenta e dois) cargos de Analista Judiciário na especialidade execução de 

mandados. 
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Art. 42. Uma vez instalado os Juizados e as Turmas Recursais, serão a eles distribuídos 

os feitos de sua competência, vedada a redistribuirão dos processos em andamento. 

 

Art. 43. O Presidente do Tribunal de Justiça determinará a instalação dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. 

 

Art. 44. Enquanto não instalados todos os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

previstos nesta Lei, a competência territorial de cada órgão será fixada por ato do 

Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

Parágrafo único. O rito previsto na Lei nº. 12.153/09 será observado apenas nos juizados 

especiais da fazenda pública instalados. 

 

CAPÍTULO VII - DA COORDENAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS 

 

Art. 45. O Sistema dos Juizados Especiais contará com uma Coordenação desempenhada 

pela Comissão de Juizados Especiais, que será composta no mínimo, por um 

Desembargador que a presidirá, por um juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, por um juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, por um juiz do Juizado 

Especial Cível, um juiz do Juizado Especial Criminal, um Juiz do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, um juiz da vara de Fazenda Pública, e o juiz coordenador das Turmas 

Recursais. 

 

§ 1º. Os membros da Comissão de Juizados Especiais serão escolhidos pelo Presidente 

do Tribunal de Justiça, preferencialmente dentre os Juiz de entrância especial e comum, 

com mandato de dois anos, permitida a recondução. 

 

§ 2º. O Presidente do Tribunal de Justiça poderá designar outros magistrados para integrar 

a Comissão de Juizados Especiais, de acordo com a necessidade do serviço. 

 

§ 3º. O Desembargador designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça para presidir a 

Comissão de Juizados Especiais terá na Câmara a distribuição reduzida de metade, a título 

de compensação pela atividade administrativa e jurisdicional realizada na Comissão e na 

Presidência da Turma de Uniformização. 

 

Art. 46. Caberá a Comissão de Juizados Especiais, dentre outras atribuições que lhe forem 

estabelecidas por Ato da Presidência do Tribunal de Justiça: 

 

I - propor a elaboração de normas regulamentadoras para o Sistema dos Juizados; 

 

II - orientar e planejar a distribuição de recursos humanos, materiais e orçamentários entre 

as unidades do Sistema dos Juizados Especiais, e entre elas e a unidades judiciárias 

comuns; 

 

III - propor o desdobramento de Juizados Especiais e Turmas Recursais quando a 

distribuição ou congestionamento indicarem a necessidade; 

 

IV - estabelecer critérios para avaliação e indicação do número de conciliadores e juízos 

leigos; 
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V - propor medidas de aprimoramento e padronização do Sistema dos Juizados, inclusive 

de questões procedimentais; 

 

VI - estabelecer rotinas para conciliação pré-processual e processual; 

 

VII - propor e coordenar mutirões e audiências, sentenças e julgamentos nos Juizados 

Especiais e nas Turmas Recursais, mediante regime de auxílio, voluntário ou não, por 

magistrados e servidores designados pelo órgão competente; 

 

VIII - propor a celebração de convênios para efetivação da comunicação de atos 

processuais; 

 

IX - emitir parecer para indicação de juízes para compor a Turma Recursal; 

 

X - promover encontros regionais e estaduais de juízes do Sistema dos Juizados Especiais; 

 

XI - promover a capacitação em técnicas de solução pacífica de conflitos de juízes, 

conciliadores, juízes leigos, mediadores e serventuários que atuem no Sistema; 

 

XII - propor convênio com entidades públicas e privadas para possibilitar correta 

aplicação e fiscalização de penas e medidas alternativas e atendimento aos usuários de 

drogas; 

 

XIII - propor convênios com entidades públicas e privadas para possibilitar a dinamização 

dos atendimentos prestados pelos Juizados Especiais. 

 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 47. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública previstos nos incisos IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 40 serão providos por Juízes de Entrância Comum. 

 

Parágrafo único. Os Juízes de Entrância Comum Titulares dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, previstos nos incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX do art. 40, quando 

promovidos poderão optar por permanecer no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

 

Art. 48. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias 

próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares. 

 

Art. 49. Não se incluirão na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pelo 

prazo de 2 (dois) anos a partir da entrada em vigor desta Lei: 

 

I – as ações que digam respeito à entrega de medicamentos e outros insumos de saúde, à 

realização de exames, de cirurgias, de internações e outras ações fundadas no direito à 

saúde; 

 

II – as ações referentes a tributos; 

 

III – as ações referentes a benefícios previdenciários. 
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Parágrafo único. O Presidente do Tribunal de Justiça poderá ampliar a lista de matérias e 

o prazo de que trata este artigo atendendo à necessidade da organização dos serviços 

judiciários e administrativos. 

 

Art. 50. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

MENSAGEM nº. 05/2010 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2010. 

 

Processo nº. 2010-089209 

 

Excelentíssimos Senhores Presidente e demais Membros da Assembléia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

Tenho a honra de encaminhar o PROJETO DE LEI aprovado pelo Egrégio Órgão 

Especial, em sessão de 22 de junho de 2010, que “ALTERA A LEI Nº. 2.556, DE 

21.05.1996, QUE CRIA OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS NA 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DISPÕE SOBRE SUA 

ORGANIZAÇÃO, COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA, CRIANDO OS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, A ESTRUTURA DAS TURMAS RECURSAIS 

CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

A presente proposição tem por objetivo apresentar uma nova redação para a Lei Estadual 

nº. 2.556/96, tendo em vista a alteração o advento da Lei nº. 

12.153/2009. 

 

O projeto encaminhado encontra justificativa na imperiosa necessidade de redesenhar a 

estrutura atual do sistema de Juizado no Estado, com a criação dos Juizados da Fazenda 

Pública. 

 

Relevante destacar que a presente proposição conta com estudo de impacto 

financeiro/orçamentário estando o aumento de despesa previsto dentro do limite 

prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Sendo esta a apresentação devida por esta Presidência, aproveito a oportunidade para 

apresentar a Vossas Excelências protestos de apreço e consideração. 

 

Desembargador LUIZ ZVEITER SÉRGIO CABRAL 

Presidente do Tribunal de Justiça Governador 
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8. PROGRAMA DO VII ENCONTRO 

 

 

VII ENCONTRO DE JUÍZES DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E DE TURMAS 

RECURSAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(ANGRA DOS REIS - 15 a 17 de Julho de 2005) 

 

Sexta-Feira - 15.07.2005 

 

____h: Check-in e Credenciamento 

 

____h: Almoço (verificar acerto com o hotel) 

 

15:00h: ABERTURA 

 

 - Composição da Mesa: 

 

- Des. Sergio Cavalieri Filho - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro; 

- Des. Thiago Ribas Filho - Presidente da Comissão Estadual dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais; 

- Des. Celso Guedes – 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

15:15h: PALESTRA: Os Juizados Especiais Cíveis e os Juízes Leigos - Des. Sergio 

Cavalieri Filho; 

 

 - Apresentação geral do projeto de implantação e sua motivação; 

 - Regras de designação e controle (fiscalização, número de audiências, 

produtividade); 

 - Atribuições dos Juízes Leigos; 

 - Remuneração dos Juízes Leigos; 

 

16:15: PALESTRA: Juízes Leigos - Premissas de Implantação - Juiz José Guilherme 

Vasi Werner; 

 

 - Exposição de critérios a serem observados no treinamento e capacitação dos 

Juizes Leigos; 

 - Exposição de critérios e cuidados a serem adotados pelos Juízes Togados na 

delegação de atribuições aos Juízes Leigos (responsabilidade do Juiz Togado pela atuação 

e produtividade do Juiz Leigo; necessidade de controle da forma e do conteúdo das 

sentenças; disponibilização de modelos de sentenças a serem obrigatoriamente adotados 

pelos Juízes Leigos na elaboração dos projetos de sentença); 

 

16:45h: PALESTRA: A Atuação nos Juizados Especiais Cíveis Segundo a Visão das 

Turmas Recursais - Juíza Ana Maria Pereira de Oliveira 
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 - Apresentação das dificuldades encontradas pelas Turmas Recursais na 

apreciação das decisões e sentenças dos Juizados (v.g. questões de pulsos excedentes e 

outras matérias recorrentes); 

 - Apresentação das impressões colhidas pelas Turmas Recursais na apreciação de 

alguns casos (captação de clientela por advogados - necessidade de diálogo 

administrativo entre os Juízes dos Juizados e das Turmas) 

 

17:15h: INTERVALO (coffee-break) 

 

17:30h: PALESTRA: Juizados Especiais Cíveis - Medidas de Gestão - Juiz Flávio Citro 

Vieira de Mello 

 

 - Apresentação de medidas de sucesso adotadas em alguns juizados (citação e 

intimação direta (quesível pelas partes); penhora 'on-line'; gestão de cartório, conciliação 

etc.) 

 

18:00h: PALESTRA: TELEMAR S/A 

 

18:30h: PALESTRA: O Juiz e a Produtividade nos Juizados Especiais Cíveis - 

Desembargador Thiago Ribas Filho 

 

- Parâmetros de atuação nos Juizados Especiais Cíveis (Juízes Togados e Leigos), 

como número mínimo de AIJ's e sentenças; 

- Antes deste tema os Juízes devem ter em mãos a folha com suas produtividades 

(IMPORTANTE); 

 

19:00h: PALESTRA: Exposição do Programa de Trabalhos dos Grupos (16.07.2005) 

 

20:00h: Jantar 

 

Sábado - 16.07.2005 

 

Manhã - Livre 

 

12:00: Almoço 

 

15:00h: Discussão de Propostas de Enunciados - Grupos 

 

- Grupo A: Presidente/Relator: Juiz Ricardo Oliveira; 

 - Grupo B: Presidente/Relator: Juiz Marco Antonio Cavalcante de Souza - XIII 

JEC; 

 - Grupo C: Presidente/Relator: Juiz Horácio dos Santos Ribeiro Neto; 

 - Grupo D: Presidente/Relator: Juiz Renato Lima Charnaux Sertã; 

 - Grupo E: Presidente/Relator: Juiz Cleber Ghelfenstein; 

 - Grupo F: Presidente/Relator: Juiz Eduardo Perez Oberg. 

 

17:00h: INTERVALO (coffee break) 

 

17:15h: Apresentação das Conclusões de Cada Grupo ao Plenário do Encontro, Votação 

e Elaboração de Enunciados 
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 - Composição da Mesa: 

 

  - Presidente: Des. Thiago Ribas Filho - Presidente da Comissão Estadual 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 

  - Relator-Geral: Juíza Ana Maria Pereira de Oliveira - Coordenadora das 

Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro 

  - Relator de Grupo; 

 

19:45h: ENCERRAMENTO 

 

 - Composição da Mesa: 

 

- Presidente: Des. Sergio Cavalieri Filho - Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro; 

- Des. Thiago Ribas Filho - Presidente da Comissão Estadual dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais; 

 

20:00h: Jantar de Confraternização 

 

Domingo -17.07.2005 

 

Manhã - Livre 

 

12:00h: Almoço (a confirmar) 

 

_____h: Check out  
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9. A EXECUÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E AS NOVAS LEIS DE 

EXECUÇÃO QUE ALTERARAM O CPC (por Eduardo Perez Oberg) 

 

A EXECUÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E AS NOVAS LEIS DE 

EXECUÇÃO QUE ALTERARAM O CPC 

• A Lei nº 9099/95 é especial em relação ao CPC, que é a lei geral adjetiva; 

• Se o CPC se aplica, nos Juizados Cíveis, subsidiariamente, o Código só será 

aplicado quando não houver regra específica na Lei nº 9099/95 que não esteja em 

confronto direto com esta, ou seja, a Lei Especial afasta a Lei Geral; 

• Deverá ser feita uma interpretação das duas fontes legais, afastando-se sempre o 

CPC quando em antinomia à Lei nº 9099/95; 

• Será pertinente, com a futura execução, a aplicação dos artigos 461 e 461-A, do 

CPC; 

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou, se procedente o pedido, 

determinará providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada 

pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

§ 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos 

se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou 

a obtenção do resultado prático correspondente. (Incluído 

pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

§ 2o A indenização por perdas e danos dar-se-á sem 

prejuízo da multa (art. 287). (Incluído pela Lei nº 8.952, de 

13.12.1994) 

§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito 

ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante 

justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá 

ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão 

fundamentada. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na 

sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a 

obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento 

do preceito. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do 

resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a 

requerimento, determinar as medidas necessárias, tais 

como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de 

obras e impedimento de atividade nociva, se necessário 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8952.htm#art461
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8952.htm#art461
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com requisição de força policial. (Redação dada pela Lei nº 

10.444, de 7.5.2002) 

§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, caso verifique que se tornou 

insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 

7.5.2002) 

Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de 

coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo 

para o cumprimento da obrigação. (Incluído pela Lei nº 

10.444, de 7.5.2002) 

§ 1o Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo 

gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição 

inicial, se lhe couber a escolha; cabendo ao devedor 

escolher, este a entregará individualizada, no prazo fixado 

pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002) 

§ 2o Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, 

expedir-se-á em favor do credor mandado de busca e 

apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de 

coisa móvel ou imóvel. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 

7.5.2002) 

§ 3o Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos 

§§ 1o a 6o do art. 461.(Incluído pela Lei nº 10.444, de 

7.5.2002) 

 

• Não se olvide a respeito da aplicação do art.461, §§1º e 2º, do CPC, que trata da 

conversão da obrigação em perdas e danos; no mesmo sentido, confira-se o art.84 

e parágrafos, do CDC; 

• Veja-se que tal conversão ocorre a pedido do autor ou, se impossível, a critério 

do Juiz; feita a conversão adotar-se-ia o art.412, do CC/2002, como parâmetro? 

Creio que não, pois não se confunde a cláusula penal com o preceito cominatório 

(art.287, do CPC); 

 

Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a 

abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma 

atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer 

cominação de pena pecuniária para o caso de 

descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória de 

tutela (arts. 461, § 4o, e 461-A).(Redação dada pela Lei nº 

10.444, de 7.5.2002) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10444.htm#art461§5
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• A aplicação do art.461, §2º, do CPC, não vem sendo utilizada nos Juizados; a 

conversão em perdas e danos tem sido realizada pelo valor que se entende 

razoável, sem se considerar tal comando referido; 

• Como já é notório, e já fixado em Enunciado nosso, a multa cominatória pode 

ultrapassar a alçada legal; 

• Concedida a tutela, descumprida e tendo fluído a multa cominatória, é possível a 

execução provisória de tal multa; 

• Confira-se, entretanto, a citação de Theotonio Negrão, CPC, 2007, página 550: 

“cassada ao final do processo a decisão impositiva da medida coercitiva e 

reconhecida a inexistência do dever anteriormente imposto ao requerido, 

desaparece o suporte material para a subsistência da multa. Caso o demandante 

tenha tomado alguma medida para sua cobrança, ele responde pelos prejuízos 

causados, nos termos dos artigos 475-O-I e 811, do CPC”; 

 

Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no 

que couber, do mesmo modo que a definitiva, observadas 

as seguintes normas: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do 

exeqüente, que se obriga, se a sentença for reformada, a 

reparar os danos que o executado haja sofrido; (Incluído 

pela Lei nº 11.232, de 2005) 

 

Art. 811. Sem prejuízo do disposto no art. 16, o requerente 

do procedimento cautelar responde ao requerido pelo 

prejuízo que Ihe causar a execução da medida: 

I - se a sentença no processo principal Ihe for desfavorável; 

II - se, obtida liminarmente a medida no caso do art. 804 

deste Código, não promover a citação do requerido dentro 

em 5 (cinco) dias; 

III - se ocorrer a cessação da eficácia da medida, em 

qualquer dos casos previstos no art. 808, deste Código; 

IV - se o juiz acolher, no procedimento cautelar, a alegação 

de decadência ou de prescrição do direito do autor (art. 

810). 

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos do 

procedimento cautelar. 

 

• Note-se que ficam criadas novas situações de possibilidade de execução 

provisória, fruto da nova sistemática da execução, implicando diversas decisões 

interlocutórias, que desafiarão a impetração de Mandado de Segurança - o que, 

provavelmente, ocorrerá, dependendo do atuar do Magistrado no caso concreto; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4
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• Concedida a tutela e fixada a multa cominatória, não será possível a imposição 

simultânea de crime de desobediência por ordem judicial; esta a posição do STJ e 

do STF e referendada, com ênfase, por Kazuo Watanabe; a imposição da multa 

ou configuração de crime dependerá de critério do Juiz analisando o caso concreto 

sob exame; 

• A multa cominatória e o valor que a mesma atinge não faz coisa julgada material, 

podendo ser reduzida, na forma dos artigos 461 e parágrafos e 645, do CPC; neste 

sentido, STJ, Terceira Turma, RESP 705914, Relator Ministro Gomes de Barros; 

 

Art. 645. Na execução de obrigação de fazer ou não fazer, 

fundada em título extrajudicial, o juiz, ao despachar a 

inicial, fixará multa por dia de atraso no cumprimento da 

obrigação e a data a partir da qual será devida. (Redação 

dada pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994) 

Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no 

título, o juiz poderá reduzi-lo se excessivo. (Incluído pela 

Lei nº 8.953, de 13.12.1994) 

 

 

• O art.475-O, I, do CPC, registra que a execução provisória corre por conta e risco 

do exeqüente; se a sentença for reformada ou houver dano, haverá a apuração da 

responsabilidade cabível; 

• O art.475-J, do CPC, não se aplica à execução provisória; se a parte pagar no seu 

prazo legal parte do valor da condenação, a multa só incide sobre o restante 

(art.475-J, §4º, do CPC); 

 

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de 

quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no 

prazo de quinze dias, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a 

requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, 

inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e 

avaliação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

§ 1o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato 

intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 

e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. 

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

§ 2o Caso o oficial de justiça não possa proceder à 

avaliação, por depender de conhecimentos especializados, 

o juiz, de imediato, nomeará avaliador, assinando-lhe breve 

prazo para a entrega do laudo. (Incluído pela Lei nº 11.232, 

de 2005) 
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§ 3o O exeqüente poderá, em seu requerimento, indicar 

desde logo os bens a serem penhorados. (Incluído pela Lei 

nº 11.232, de 2005) 

§ 4o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no 

caput deste artigo, a multa de dez por cento incidirá sobre 

o restante. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

§ 5o Não sendo requerida a execução no prazo de seis 

meses, o juiz mandará arquivar os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte. (Incluído pela Lei 

nº 11.232, de 2005) 

 

• Cabe ao exeqüente a indicação dos bens a serem penhorados (art.475-J, §3º, do 

CPC), salvo se incidir a hipótese do art.656, do CPC; 

• Atente-se para a redação do art.475-L, §2º, do CPC, onde se assevera que, em 

caso de excesso de execução, deve este ser apontado de plano, sob pena de sua 

rejeição liminar; tal dispositivo obrigará o Embargante a apontar, de início, qual 

o excesso que quer atacar e não apenas utilizar genericamente tal argumento 

(art.52, IX, “b”, da Lei nº 9099/95; 

 

Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: 

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à 

revelia; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

II – inexigibilidade do título; (Incluído pela Lei nº 11.232, 

de 2005) 

III – penhora incorreta ou avaliação errônea; (Incluído pela 

Lei nº 11.232, de 2005) 

IV – ilegitimidade das partes; (Incluído pela Lei nº 11.232, 

de 2005) 

V – excesso de execução; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 

2005) 

VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, como pagamento, novação, compensação, 

transação ou prescrição, desde que superveniente à 

sentença. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

§ 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput deste 

artigo, considera-se também inexigível o título judicial 

fundado em lei ou ato normativo declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou 

fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato 

normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como 
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incompatíveis com a Constituição Federal. (Incluído pela 

Lei nº 11.232, de 2005) 

§ 2o Quando o executado alegar que o exeqüente, em 

excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante 

da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa 

impugnação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código 

de Processo Civil, com as seguintes alterações: 

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução, versando sobre: 

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à 

revelia; 

b) manifesto excesso de execução; 

c) erro de cálculo; 

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 

obrigação, superveniente à sentença. 

 

• Há de se combinar o art.52, IX, Lei nº 9099/95, com o art.475-L, do CPC, em 

diálogo de fontes; 

• Portanto, nos Juizados Cíveis, na execução por título judicial, incide o art.52 da 

Lei nº 9099/95 e, no título extrajudicial, incide o art.53 da Lei nº 9099/95, 

aplicando-se subsidiariamente o CPC, no que couber; 

 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. 

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação, quando poderá 

oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. 

§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz 

para a solução do litígio, se possível com dispensa da 

alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre 

outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou 

a prestação, a dação em pagamento ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado. 

§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou 

julgados improcedentes, qualquer das partes poderá 

requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do 

parágrafo anterior. 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. 
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• Em ambos os casos, haverá necessidade de penhora para garantia do juízo; 

• O art.475-M, do CPC, aponta que a impugnação (leia-se, ofertamento de 

Embargos nos Juizados Cíveis) não tem efeito suspensivo; atenção para o disposto 

no art.475-M, §1º, do CPC; 

 

Art. 475-M. A impugnação não terá efeito suspensivo, 

podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes 

seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja 

manifestamente suscetível de causar ao executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação. (Incluído pela Lei nº 

11.232, de 2005) 

§ 1o Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, 

é lícito ao exeqüente requerer o prosseguimento da 

execução, oferecendo e prestando caução suficiente e 

idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

§ 2o Deferido efeito suspensivo, a impugnação será 

instruída e decidida nos próprios autos e, caso contrário, 

em autos apartados. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

§ 3o A decisão que resolver a impugnação é recorrível 

mediante agravo de instrumento, salvo quando importar 

extinção da execução, caso em que caberá apelação. 

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

 

• Não incidem os parágrafos 2º e 3º, do art.475-M, do CPC; 

• Indica o art.475-O, do CPC, que a execução provisória só ocorre por requerimento 

da parte; dispensada a caução nos casos elencados no §2º, do art.475-O, do CPC; 

extremo cuidado com o aplicar de tais situações; sendo decisões interlocutórias, 

novamente, desafiará o ofertamento de Mandado de Segurança; 

• O art.475-P, § único, do CPC, se aplica aos Juizados Cíveis; não haveria, então, 

mais precatória de penhora, principalmente pela utilização também da penhora on 

line; no mesmo caminho, os artigos 3º, §1º, “a” e 52, caput, da Lei nº 9099/95, 

tratando do Juízo competente para o cumprimento das sentenças; 

 

Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á 

perante: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

I – os tribunais, nas causas de sua competência originária; 

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de 

jurisdição; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 
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III – o juízo cível competente, quando se tratar de sentença 

penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença 

estrangeira. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

Parágrafo único. No caso do inciso II do caput deste artigo, 

o exeqüente poderá optar pelo juízo do local onde se 

encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo do atual 

domicílio do executado, casos em que a remessa dos autos 

do processo será solicitada ao juízo de origem. (Incluído 

pela Lei nº 11.232, de 2005) 

 

• Atente-se que o art.475-R, do CPC, registra que, para o cumprimento da sentença, 

se aplica, subsidiariamente, as normas que regem o processo de execução de título 

extrajudicial; 

 

Art. 475-R. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento 

da sentença, no que couber, as normas que regem o 

processo de execução de título extrajudicial. (Incluído pela 

Lei nº 11.232, de 2005) 

 

• O art.585, do CPC, com sua nova redação, deve ser combinado com o art.53 da 

Lei nº 9099/95; 

 

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: (Redação 

dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

I - A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o 

cheque; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

        II - O documento público, ou o particular assinado 

pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual 

conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de 

entregar coisa fungível; (Redação dada pela Lei nº 5.925, 

de 1º.10.1973) 

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a 

debênture e o cheque; (Redação dada pela Lei nº 8.953, de 

13.12.1994) 

II - a escritura pública ou outro documento público 

assinado pelo devedor; o documento particular assinado 

pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de 

transação referendado pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou pelos advogados dos 

transatores;(Redação dada pela Lei nº 8.953, de 

13.12.1994) 
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III - os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de 

caução, bem como de seguro de vida e de acidentes 

pessoais de que resulte morte ou incapacidade; (Redação 

dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

IV - o crédito decorrente de foro, laudêmio, aluguel ou 

renda de imóvel, bem como encargo de condomínio desde 

que comprovado por contrato escrito; (Redação dada pela 

Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

V - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de 

intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos 

ou honorários forem aprovados por decisão 

judicial;(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

Vl - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

Estado, Distrito Federal, Território e Município, 

correspondente aos créditos inscritos na forma da 

lei;  (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

Vll - todos os demais títulos, a que, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva. (Redação dada pela 

Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

III - os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese 

e caução, bem como os de seguro de vida; (Redação dada 

pela Lei nº 11.382, de 2006). 

IV - o crédito decorrente de foro e laudêmio; (Redação 

dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

V - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de 

aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais 

como taxas e despesas de condomínio; (Redação dada pela 

Lei nº 11.382, de 2006). 

VI - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de 

intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos 

ou honorários forem aprovados por decisão judicial; 

(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 

dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na 

forma da lei; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

VIII - todos os demais títulos a que, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva. (Incluído pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 

§ 1º A propositura de ação anulatória de débito fiscal não 

inibe a Fazenda Pública de promover-lhe a cobrança. 

(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 
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§ 1o A propositura de qualquer ação relativa ao débito 

constante do título executivo não inibe o credor de 

promover-lhe a execução. (Redação dada pela Lei nº 8.953, 

de 13.12.1994) 

§ 2o Não dependem de homologação pelo Supremo 

Tribunal Federal, para serem executados, os títulos 

executivos extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro. O 

título, para ter eficácia executiva, há de satisfazer aos 

requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua 

celebração e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento 

da obrigação. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 

1º.10.1973) 

 

• O art.587, do CPC, deve ser combinado com o art.739, também do CPC; pergunta-

se: incide nos Juizados Cíveis a Súmula 317 do STJ(É definitiva a execução de 

título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue 

improcedentes os embargos) (neste caminhar, Humberto Theodoro Junior, 

Comentários ao CPC, já com as novas Leis de Execução, à página 458); 

 

Art. 587.  É definitiva a execução fundada em título 

extrajudicial; é provisória enquanto pendente apelação da 

sentença de improcedência dos embargos do executado, 

quando recebidos com efeito suspensivo (art. 739). 

(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

Art. 739. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: 

I - quando apresentados fora do prazo legal; 

        II - quando não se fundarem em algum dos fatos 

mencionados no art. 741; 

        III - nos casos previstos no art. 295. 

        § 1o Os embargos serão sempre recebidos com efeito 

suspensivo. (Incluído pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994) 

(Revogado pela Lei nº 11.382, de 2006) 

      § 2o Quando os embargos forem parciais, a execução 

prosseguirá quanto à parte não embargada. (Incluído pela 

Lei nº 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei nº 11.382, 

de 2006) 

      § 3o O oferecimento dos embargos por um dos 

devedores não suspenderá a execução contra os que não 

embargaram, quando o respectivo fundamento disser 

respeito exclusivamente ao embargante. (Incluído pela Lei 

nº 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei nº 11.382, de 

2006) 
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I - quando intempestivos; (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

II - quando inepta a petição (art. 295); ou (Redação dada 

pela Lei nº 11.382, de 2006). 

III - quando manifestamente protelatórios. (Redação dada 

pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

• Há também nova redação dos artigos 649 e 650, do CPC; os parágrafos 1º e 2º, do 

novo art.649, do CPC, alteraram bastante a antiga conceituação relativa à 

impenhorabilidade de determinados bens, valendo tais parágrafos para os incisos 

I, II, III, V, VII e VIII, todos do art.649, do CPC; 

 

Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: 

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, 

não sujeitos à execução; 

II - as provisões de alimento e de combustível, necessárias 

à manutenção do devedor e de sua família durante 1 (um) 

mês; 

III - o anel nupcial e os retratos de família; 

IV - os vencimentos dos magistrados, dos professores e dos 

funcionários públicos, o soldo e os salários, salvo para 

pagamento de prestação alimentícia; 

V - os equipamentos dos militares; 

Vl - os livros, as máquinas, os utensílios e os instrumentos, 

necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; 

Vll - as pensões, as tenças ou os montepios, percebidos dos 

cofres públicos, ou de institutos de previdência, bem como 

os provenientes de liberalidade de terceiro, quando 

destinados ao sustento do devedor ou da sua família; 

Vlll - os materiais necessários para obras em andamento, 

salvo se estas forem penhoradas; 

IX - o seguro de vida; 

X - o imóvel rural, até um modulo, desde que este seja o 

único de que disponha o devedor, ressalvada a hipoteca 

para fins de financiamento agropecuário. (Incluído pela Lei 

nº 7.513, de 9.7.1986) 
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II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que 

guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado 

valor ou que ultrapassem as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida; (Redação 

dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal 

do executado, salvo se de elevado valor; (Redação dada 

pela Lei nº 11.382, de 2006). 

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, 

pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor 

e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, observado o disposto no 

§ 3o deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os 

instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao 

exercício de qualquer profissão; (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

VI - o seguro de vida; (Redação dada pela Lei nº 11.382, 

de 2006). 

VII - os materiais necessários para obras em andamento, 

salvo se essas forem penhoradas;  (Redação dada pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que trabalhada pela família; (Redação dada pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 

IX - os recursos públicos recebidos por instituições 

privadas para aplicação compulsória em educação, saúde 

ou assistência social; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia 

depositada em caderneta de poupança. (Redação dada pela 

Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 1o  A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do 

crédito concedido para a aquisição do próprio bem. 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 2o  O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se 

aplica no caso de penhora para pagamento de prestação 

alimentícia. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 3o  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 
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Art. 650. Podem ser penhorados, à falta de outros bens: 

        I - os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, 

salvo se destinados a alimentos de incapazes, bem como de 

mulher viúva, solteira, desquitada, ou de pessoas idosas; 

        II - as imagens e os objetos do culto religioso, sendo 

de grande valor. 

Art. 650.  Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os 

frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se 

destinados à satisfação de prestação alimentícia. (Redação 

dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

Parágrafo único.  (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.382, 

de 2006). 

 

• Não se aplicam os artigos 652 e seguintes, do CPC, pois afastados pelo art.53 da 

Lei nº 9099/95; 

 

Art. 652.  O executado será citado para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida. (Redação dada pela 

Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 1o  Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 2o  O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens 

a serem penhorados (art. 655). (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

§ 3o  O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do 

exeqüente, determinar, a qualquer tempo, a intimação do 

executado para indicar bens passíveis de penhora. (Incluído 

pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 4o  A intimação do executado far-se-á na pessoa de seu 

advogado; não o tendo, será intimado pessoalmente. 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 5o  Se não localizar o executado para intimá-lo da 

penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências 

realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação 

ou determinará novas diligências. (Incluído pela Lei nº 

11.382, de 2006). 
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• O art.655, do CPC, fixa a ordem preferencial para a penhora, verificando-se, 

sempre, a sua nova redação; 

 

Art. 655.  A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

II - veículos de via terrestre; (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

III - bens móveis em geral; (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

IV - bens imóveis; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

V - navios e aeronaves; (Redação dada pela Lei nº 11.382, 

de 2006). 

VI - ações e quotas de sociedades empresárias; (Redação 

dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

VII - percentual do faturamento de empresa devedora; 

(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

VIII - pedras e metais preciosos; (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito 

Federal com cotação em mercado; (Redação dada pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 

X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 

(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

XI - outros direitos. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 1o  Na execução de crédito com garantia hipotecária, 

pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, 

preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a 

coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

§ 2o  Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do executado. (Redação dada pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 
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• Tal lista de preferência para a penhora poderia servir de parâmetro para o 

Magistrado constatar a própria lista de prioridade para o que seria caução idônea, 

na execução provisória? 

• Ver Súmula 328 do STJ (Na execução contra instituição financeira, é 

penhorável o numerário disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas 

no Banco Central); 

• A Lei agora prevê objetivamente a penhora on line no art.655-A, do CPC, 

podendo incidir, se for o caso, o art.656, do CPC; 

 

Art. 655-A.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema 

bancário, preferencialmente por meio eletrônico, 

informações sobre a existência de ativos em nome do 

executado, podendo no mesmo ato determinar sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 1o  As informações limitar-se-ão à existência ou não de 

depósito ou aplicação até o valor indicado na execução. 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 2o  Compete ao executado comprovar que as quantias 

depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do 

inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou que estão 

revestidas de outra forma de impenhorabilidade. (Incluído 

pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 3o  Na penhora de percentual do faturamento da empresa 

executada, será nomeado depositário, com a atribuição de 

submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da 

constrição, bem como de prestar contas mensalmente, 

entregando ao exeqüente as quantias recebidas, a fim de 

serem imputadas no pagamento da dívida. (Incluído pela 

Lei nº 11.382, de 2006). 

 

Art. 656.  A parte poderá requerer a substituição da 

penhora: (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

I - se não obedecer à ordem legal; (Redação dada pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 

II - se não incidir sobre os bens designados em lei, contrato 

ou ato judicial para o pagamento; (Redação dada pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 

III - se, havendo bens no foro da execução, outros 

houverem sido penhorados; (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 
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IV - se, havendo bens livres, a penhora houver recaído 

sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; (Redação 

dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

V - se incidir sobre bens de baixa liquidez; (Redação dada 

pela Lei nº 11.382, de 2006). 

VI - se fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; 

ou (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

VII - se o devedor não indicar o valor dos bens ou omitir 

qualquer das indicações a que se referem os incisos I a IV 

do parágrafo único do art. 668 desta Lei. (Incluído pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 

§ 1o  É dever do executado (art. 600), no prazo fixado pelo 

juiz, indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, 

exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão 

negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude 

que dificulte ou embarace a realização da penhora (art. 14, 

parágrafo único). (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 2o  A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou 

seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito 

constante da inicial, mais 30% (trinta por cento). (Incluído 

pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 3o  O executado somente poderá oferecer bem imóvel em 

substituição caso o requeira com a expressa anuência do 

cônjuge. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

• Há necessidade de discutir-se um regramento para a penhora on line nos Juizados, 

vez que tem ocorrido distorções e controvérsias a respeito do tema, o que poderá 

ser apresentado em separado a este texto; 

• Verificar nova redação do art.685-C, do CPC, que dá ampla liberdade ao 

exeqüente para agir, devendo haver o criterioso acompanhamento do Juiz no caso; 

 

Art. 685-C.  Não realizada a adjudicação dos bens 

penhorados, o exeqüente poderá requerer sejam eles 

alienados por sua própria iniciativa ou por intermédio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária. 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 1o  O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser 

efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo (art. 

680), as condições de pagamento e as garantias, bem como, 

se for o caso, a comissão de corretagem. (Incluído pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 
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§ 2o  A alienação será formalizada por termo nos autos, 

assinado pelo juiz, pelo exeqüente, pelo adquirente e, se for 

presente, pelo executado, expedindo-se carta de alienação 

do imóvel para o devido registro imobiliário, ou, se bem 

móvel, mandado de entrega ao adquirente. (Incluído pela 

Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 3o  Os Tribunais poderão expedir provimentos 

detalhando o procedimento da alienação prevista neste 

artigo, inclusive com o concurso de meios eletrônicos, e 

dispondo sobre o credenciamento dos corretores, os quais 

deverão estar em exercício profissional por não menos de 

5 (cinco) anos. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

 

• Afasta-se a aplicação do art.736, caput, do CPC, pois em confronto com o art.53, 

§1º, da Lei nº 9099/95; 

 

Art. 736.  O executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

Parágrafo único.  Os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado, e 

instruídos com cópias (art. 544, § 1o, in fine) das peças 

processuais relevantes. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

 

• Atente-se para a nova redação do art.738 e seus parágrafos, do CPC, inclusive em 

função do novo prazo fixado e pela não aplicação do art.191, do CPC; 

 

Art. 738.  Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

§ 1o  Quando houver mais de um executado, o prazo para 

cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do 

respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de 

cônjuges. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 2o  Nas execuções por carta precatória, a citação do 

executado será imediatamente comunicada pelo juiz 

deprecado ao juiz deprecante, inclusive por meios 

eletrônicos, contando-se o prazo para embargos a partir da 
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juntada aos autos de tal comunicação. (Incluído pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

§ 3o  Aos embargos do executado não se aplica o disposto 

no art. 191 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

 

Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes 

procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos 

para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar 

nos autos. 

• Não vejo necessária a aplicação do art.738, §2º, do CPC, pois entendo que haverá 

antes a penhora on line; 

• Os Embargos ofertados, em regra, não terão efeito suspensivo, por força dos 

artigos 475-M e 739-A, ambos do CPC, podendo ser dado efeito suspensivo a 

critério do Juiz; 

 

Art. 739-A.  Os embargos do executado não terão efeito 

suspensivo. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 1o  O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes 

seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de 

difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 2o  A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a 

requerimento da parte, ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo, em decisão fundamentada, cessando as 

circunstâncias que a motivaram. (Incluído pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

§ 3o  Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos 

disser respeito apenas a parte do objeto da execução, essa 

prosseguirá quanto à parte restante. (Incluído pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

§ 4o  A concessão de efeito suspensivo aos embargos 

oferecidos por um dos executados não suspenderá a 

execução contra os que não embargaram, quando o 

respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao 

embargante. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 5o  Quando o excesso de execução for fundamento dos 

embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial 

o valor que entende correto, apresentando memória do 

cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de 
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não conhecimento desse fundamento. (Incluído pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

§ 6o  A concessão de efeito suspensivo não impedirá a 

efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens. 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

• Vale dizer, o singelo recebimento dos Embargos significará que este está sendo 

recebido apenas no efeito devolutivo; 

• Para que haja o duplo efeito, necessário será que o Juiz se manifeste 

expressamente; 

• O recebimento dos Embargos com ou sem efeito suspensivo, por se tratar de 

decisão interlocutória, desafiará a impetração, se a parte assim o desejar, de 

Mandado de Segurança para a Turma Recursal Cível competente; 

• Portanto, a regra passa a ser o recebimento dos Embargos no efeito apenas 

devolutivo, sendo possível a execução provisória, na forma do art.475-O, do CPC, 

sem prejuízo do previsto no art.739-A, §6º, do CPC; ou seja, a concessão do efeito 

suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e avaliação dos bens; 

• Ver art.739-A, §5º, da mesma forma que já acima referido, para o título judicial 

(art.475-L, §2º, do CPC); 

 

Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: 

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à 

revelia; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

II – inexigibilidade do título; (Incluído pela Lei nº 11.232, 

de 2005) 

III – penhora incorreta ou avaliação errônea; (Incluído pela 

Lei nº 11.232, de 2005) 

IV – ilegitimidade das partes; (Incluído pela Lei nº 11.232, 

de 2005) 

V – excesso de execução; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 

2005) 

VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, como pagamento, novação, compensação, 

transação ou prescrição, desde que superveniente à 

sentença. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

§ 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput deste 

artigo, considera-se também inexigível o título judicial 

fundado em lei ou ato normativo declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou 

fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato 

normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como 
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incompatíveis com a Constituição Federal. (Incluído pela 

Lei nº 11.232, de 2005) 

§ 2o Quando o executado alegar que o exeqüente, em 

excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante 

da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa 

impugnação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

 

• Ver nova redação do art.740 e § único, do CPC, que é relevante para os Juizados 

Cíveis, pois privilegiam os princípios postos no art.2º da Lei nº 9099/95 e, assim, 

devem merecer real e objetiva aplicação; 

 

Art. 740.  Recebidos os embargos, será o exeqüente ouvido 

no prazo de 15 (quinze) dias; a seguir, o juiz julgará 

imediatamente o pedido (art. 330) ou designará audiência 

de conciliação, instrução e julgamento, proferindo sentença 

no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

Parágrafo único.  No caso de embargos manifestamente 

protelatórios, o juiz imporá, em favor do exeqüente, multa 

ao embargante em valor não superior a 20% (vinte por 

cento) do valor em execução. (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. 

 

• O art.745, do CPC, será combinado com o art.53, da Lei nº 9099/95, 

privilegiando-se a Lei Especial; 

 

Art. 745.  Nos embargos, poderá o executado alegar: 

(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

I - nulidade da execução, por não ser executivo o título 

apresentado; (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

II - penhora incorreta ou avaliação errônea; (Incluído pela 

Lei nº 11.382, de 2006). 

III - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 
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IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos 

casos de título para entrega de coisa certa (art. 621); 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

V - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como 

defesa em processo de conhecimento. (Incluído pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

§ 1o  Nos embargos de retenção por benfeitorias, poderá o 

exeqüente requerer a compensação de seu valor com o dos 

frutos ou danos considerados devidos pelo executado, 

cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, 

nomear perito, fixando-lhe breve prazo para entrega do 

laudo. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 2o  O exeqüente poderá, a qualquer tempo, ser imitido na 

posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor 

devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação. 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

• Possível a incidência do art.745-A, do CPC, quando se tratar de título 

extrajudicial; trata-se de hipótese de parcelamento fixada em Lei; 

independentemente da vontade do exeqüente? 

 

Art. 745-A.  No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, poderá o executado requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

§ 1o  Sendo a proposta deferida pelo juiz, o exeqüente 

levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos 

executivos; caso indeferida, seguir-se-ão os atos 

executivos, mantido o depósito.  (Incluído pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

§ 2o  O não pagamento de qualquer das prestações 

implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes 

e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos 

atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada 

a oposição de embargos. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 

2006). 
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• Importante o colocado no art.746, do CPC, enfatizando-se o disposto no §3º deste 

mesmo artigo; aplica-se aqui tal norma no que não for em confronto com o art.53, 

da Lei nº 9099/95; 

 

Art. 746.  É lícito ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da adjudicação, alienação ou arrematação, 

oferecer embargos fundados em nulidade da execução, ou 

em causa extintiva da obrigação, desde que superveniente 

à penhora, aplicando-se, no que couber, o disposto neste 

Capítulo. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 1o  Oferecidos embargos, poderá o adquirente desistir da 

aquisição. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 2o  No caso do § 1o deste artigo, o juiz deferirá de plano 

o requerimento, com a imediata liberação do depósito feito 

pelo adquirente (art. 694, § 1o, inciso IV). (Incluído pela 

Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 3o  Caso os embargos sejam declarados manifestamente 

protelatórios, o juiz imporá multa ao embargante, não 

superior a 20% (vinte por cento) do valor da execução, em 

favor de quem desistiu da aquisição. (Incluído pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

 

• Como se viu, será, então, possível o levantamento do valor depositado da 

execução antes do trânsito em julgado do julgamento dos Embargos, desde que 

prestada caução idônea, tudo na forma do art.475-O, do CPC, com as ressalvas já 

feitas a respeito do que se poderia considerar caução idônea, quando se utilizou o 

parâmetro do art.655, do CPC, em sua ordem legal de preferência para efeito de 

penhora; 

 

Art. 655.  A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

II - veículos de via terrestre; (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

III - bens móveis em geral; (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

IV - bens imóveis; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
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V - navios e aeronaves; (Redação dada pela Lei nº 11.382, 

de 2006). 

VI - ações e quotas de sociedades empresárias; (Redação 

dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

VII - percentual do faturamento de empresa devedora; 

(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

VIII - pedras e metais preciosos; (Redação dada pela Lei nº 

11.382, de 2006). 

IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito 

Federal com cotação em mercado; (Redação dada pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 

X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 

(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

XI - outros direitos. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 1o  Na execução de crédito com garantia hipotecária, 

pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, 

preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a 

coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 

2006). 

§ 2o  Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do executado. (Redação dada pela Lei 

nº 11.382, de 2006). 

 

• Seria prudente o recebimento dos Embargos no duplo efeito em se tratando de 

execução de alto valor quando, via de regra, se sabe que a jurisprudência das 

Turmas Recursais reduz a quantia que está em debate? 

• Continuam em vigor, não se olvide, os Enunciados Jurídicos aprovados no 

VIII Encontro, em julho de 2006; 

• Não se aplica o art.791, III, do CPC, por força do art.53, §4º, da Lei nº 9099/95; 

Art. 791. Suspende-se a execução: 

I - quando os embargos do executado forem recebidos com 

efeito suspensivo; 

        I - no todo ou em parte, quando recebidos os embargos 

do devedor (art. 739, § 2o); (Redação dada pela Lei nº 

8.953, de 13.12.1994) 

I - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito 

suspensivo os embargos à execução (art. 739-A); (Redação 

dada pela Lei nº 11.382, de 2006). 

II - nas hipóteses previstas no art. 265, I a III; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8953.htm#art791i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8953.htm#art791i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm#art2
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III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis. 

 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. 

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação, quando poderá 

oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. 

§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz 

para a solução do litígio, se possível com dispensa da 

alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre 

outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou 

a prestação, a dação em pagamento ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado. 

§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou 

julgados improcedentes, qualquer das partes poderá 

requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do 

parágrafo anterior. 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. 

 

• Extinta a execução (art.794, do CPC) e não tendo havido recurso desta decisão, 

que tem natureza jurídica de sentença, não é mais possível o prosseguimento do 

feito, por ter havido preclusão lógica (art.473, do CPC); entendendo-se de forma 

diversa, poderia um feito possuir mais de uma sentença de extinção da execução? 

A extinção da execução, sem recurso, não implica o atuar do exeqüente 

incompatível com o desejo de prosseguir na lide? Muitos feitos eternizam-se 

quando se aceita a continuação de supostos valores ainda devidos após a extinção 

da execução; 

 

Art. 794. Extingue-se a execução quando: 

I - o devedor satisfaz a obrigação; 

II - o devedor obtém, por transação ou por qualquer outro 

meio, a remissão total da dívida; 

III - o credor renunciar ao crédito. 

Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as 

questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 

 

• Constata-se que, com as novas Leis de Execução, muitas novas decisões 

interlocutórias ocorrerão, desafiando a impetração de Mandado de Segurança; 
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• Aumentou-se o poder do Juiz na condução do processo na execução, entendendo-

se que as leis objetivavam impedir manobras do devedor e privilegiar o credor que 

merece e deve receber o que foi julgado a seu favor; trata-se de prestigiar, então, 

a própria decisão judicial, atendendo-se ao jurisdicionado/autor. 

 

Eduardo Oberg 

Juiz de Direito 

Titular do IV Juizado Especial Cível da Comarca da Capital e 

Coordenador das Turmas Recursais 

  



601 
 

10. DESPESA DA JUSTIÇA COMUM E DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

 
 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro     

 Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças    

 Departamento de Planejamento e Orçamento     

 Divisão de Acompanhamento e Controle de Custos     

       

       

Despesa da Justiça Comum e dos Juizados Especiais  

       

       

  2009 2010 2011 2012  

       

       

Consolidado do Poder Judiciário  

       

Justiça Comum      

Nur 1 - Capital   339.815.084,29 395.058.208,91 478.559.898,01 528.563.819,07  

Nur 2 - Niterói   130.545.598,00 137.532.397,59 153.672.691,76 178.360.757,92  

Nur 3 - Petrópolis 55.569.116,90 62.507.433,01 67.881.696,73 77.770.476,81  

Nur 4 - Duque de Caxias 136.378.768,32 144.637.613,62 155.619.881,53 168.881.608,67  

Nur 5 - Volta Redonda 68.423.798,16 74.951.247,27 84.367.645,15 94.786.959,39  

Nur 6 - Campos dos Goytacazes 55.047.915,13 59.360.208,41 69.496.325,88 77.375.225,64  

NUR 7 - Vassouras 17.992.819,42 19.713.258,19 23.353.498,96 26.906.587,01  

NUR 8 - Itaguaí 25.079.749,51 25.060.247,95 30.091.797,89 34.531.569,53  

NUR 9 - Nova Friburgo 35.072.876,85 40.681.755,45 44.360.842,77 49.327.869,42  

NUR 10 - Itaperuna 30.999.514,61 33.707.852,49 39.100.320,08 44.449.106,55  

NUR 11 - Cabo Frio 45.559.130,09 49.854.754,01 58.145.891,20 67.266.790,84  

NUR 12 - Leopoldina Regional 81.678.654,41 87.358.438,51 98.783.121,84 115.845.693,00  

NUR 13 - Barra da Tijuca Regional 99.054.081,14 109.052.961,08 119.169.276,10 137.397.062,88  

Despesa da Justiça Comum 1.121.217.106,83 1.239.476.376,49 1.422.602.887,90 1.601.463.526,73  

Custo Indireto (Rateio da Atividade Administrativa) 521.616.826,15 405.532.023,06 490.830.835,32 470.773.641,97  

Despesa Total da Justiça Comum 1.642.833.932,98 1.645.008.399,55 1.913.433.723,22 2.072.237.168,70  

Casos novos  369.842 1.077.415 1.461.612 1.485.602  

R$ / caso novo - média da Justiça Comum 4.441,99 1.526,81 1.309,13 1.394,88  
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Juizados Especiais      

Nur 1 - Capital   35.068.025,98 41.718.324,15 36.184.398,28 36.469.182,17  

Nur 2 - Niterói   22.750.213,35 26.862.717,01 24.128.213,15 25.907.782,38  

Nur 3 - Petrópolis 11.039.299,91 11.982.379,88 11.047.059,08 11.510.742,34  

Nur 4 - Duque de Caxias 20.609.037,80 25.342.159,16 25.104.552,31 26.832.089,54  

Nur 5 - Volta Redonda 11.905.473,93 12.513.926,57 11.713.692,98 12.598.030,20  

Nur 6 - Campos dos Goytacazes 9.210.577,11 9.168.271,82 8.657.125,42 9.111.511,22  

NUR 7 - Vassouras 3.072.020,08 2.911.362,81 2.469.212,98 2.349.937,11  

NUR 8 - Itaguaí 4.203.577,83 4.495.407,87 4.531.582,89 4.511.452,26  

NUR 9 - Nova Friburgo 5.678.617,15 4.895.245,05 5.470.390,91 5.689.900,72  

NUR 10 - Itaperuna 5.759.776,88 6.117.448,01 6.639.774,29 6.320.424,03  

NUR 11 - Cabo Frio 8.039.081,18 8.297.246,99 9.027.234,39 8.804.021,24  

NUR 12 - Leopoldina Regional 18.183.474,22 20.949.358,49 19.092.999,11 20.775.344,20  

NUR 13 - Barra da Tijuca Regional 22.885.192,09 25.651.344,06 25.221.920,51 27.054.852,16  

Despesa dos Juizados Especiais 178.404.367,51 200.905.191,87 189.288.156,30 197.935.269,57  

Custo Indireto (Rateio da Atividade Administrativa) 63.785.731,69 245.614.837,91 251.521.201,03 273.752.476,16  

Despesa Total dos Juizados Especiais 242.190.099,20 446.520.029,78 440.809.357,33 471.687.745,73  

Casos novos  45.226 652.548 748.988 863.870  

R$ / caso novo - média dos Juizados Especiais 5.355,11 684,27 588,54 546,02  
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11.. ENUNCIADOS APROVADOS NOS ENCONTROS DE JUÍZES DE JUIZADOS 

ESPECIAIS  

 

 

11.1. AVISO CONJUNTO TJERJ/COJES nº 23/2008 

  

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro A V I S A aos Senhores 

Magistrados, Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, Advogados, 

Serventuários e demais interessados, que foi elaborada a presente CONSOLIDAÇÃO 

DOS ENUNCIADOS JURÍDICOS CÍVEIS E ADMINISTRATIVOS EM VIGOR 

RESULTANTES DAS DISCUSSÕES DOS ENCONTROS DE JUÍZES DE JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(ENCONTROS DE ANGRA DOS REIS, 29 A 31 DE OUTUBRO DE 1999 - DORJ 

16.11.99; DE CONSERVATÓRIA, 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2000 - DORJ 

01.12.2000; DE ANGRA DOS REIS, 20 A 22 DE JULHO DE 2001 - DORJ 01.08.2001; 

DE ANGRA DOS REIS, 16 A 18 DE MAIO DE 2003 - DORJ 02/06/2003; E DO RIO 

DE JANEIRO, DE 30 DE ABRIL DE 2004 - DORJ 31.05.2004; VII ENCONTRO, 

OCORRIDO EM ANGRA DOS REIS, DE 15 A 17 DE JULHO DE 2005; VIII 

ENCONTRO, OCORRIDO EM ANGRA DOS REIS, DE 14 A 16 DE JULHO DE 2006; 

DO IX ENCONTRO EM ANGRA DOS REIS, DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2007 E 

DO X ENCONTRO EM ANGRA DOS REIS DE 16 À 18 DE MAIO DE 2008. 

ENUNCIADOS JURÍDICOS CÍVEIS 

1 - LEI N.º 9099/95 - C.P.C. 

1.1 - APLICABILIDADE 

Há aplicação subsidiária do CPC à Lei n.º 9099/95 em tudo que for compatível com as 

normas específicas ou princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais 

Cíveis. 

  

2 - COMPETÊNCIA 

2.1 - COMPETÊNCIA - OPÇÃO DO AUTOR 

A competência em sede de Juizados Especiais Cíveis é opção do autor. 

2.2 - COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

2.2.1 - Todas as ações ajuizadas em sede de Juizado Especial Cível, que envolvam relação 

de consumo poderão ser propostas no domicílio do autor, ao seu critério, interpretando-

se extensivamente o disposto no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 

2.2.2 - REVOGADO 

2.2.3 - Não há competência territorial pelo endereço profissional do autor, exceto se este 

for funcionário público civil ou militar (art. 4º, inciso III, da Lei 9.099/95), ou incidir a 

regra do artigo 72, do Código Civil de 2002. 

2.2.4 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema dos Juizados 

Especiais Cíveis. 

2.2.5- Salvo nos locais onde haja órgão distribuidor para Juizados com a mesma 

competência, o juiz deverá, com base na violação do princípio do juiz natural, reconhecer 

de ofício a incompetência nos casos em que a ação for proposta no juizado de localização 

de um dos estabelecimentos de parte com multiplicidade de endereços, sem que se trate 

da sede ou sem que haja relação do estabelecimento: (i) com o domicílio residencial do 

autor; (ii) com o local onde a obrigação deva ser cumprida; ou (iii) com o lugar do ato ou 

fato lesivo ou serviço prestado. 

2.3 - VALOR DA CAUSA 
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2.3.1 - Todas as causas da competência dos Juizados Especiais Cíveis estão limitadas a 

40 salários mínimos. 

2.3.2 - Na hipótese de não atribuição de valor à causa, ou de discrepância entre o valor 

atribuído pelo Reclamante e o valor do pedido, o órgão judicial deverá, respectivamente, 

fixá-lo ou retificá-lo, de ofício, para preservar a exatidão da base de cálculo do 

recolhimento da taxa judiciária. 

2.3.3 - O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, 

no momento da propositura da ação, independentemente do valor do contrato, mesmo 

quando o litígio tenha por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou 

rescisão de negócio jurídico. 

2.4 - LOCAÇÃO 

2.4.1 - DESPEJO PARA USO PRÓPRIO - ADMISSIBILIDADE 

Somente a ação de despejo para uso próprio é admissível nos Juizados Especiais Cíveis. 

2.4.2 - REVISÃO DE ALUGUEL - IMPOSSIBILIDADE 

É vedada a propositura de ação de revisão de aluguel nos Juizados Especiais Cíveis. 

2.5 - CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

2.5.1 - ANATOCISMO - INADMISSIBILIDADE 

Não são admissíveis, em sede de Juizados Especiais Cíveis, as ações cuja causa de pedir 

têm por fundamento o anatocismo. 

2.5.2 - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS OU 

QUE SE TORNEM EXCESSIVAMENTE ONEROSAS 

São admissíveis, em sede de Juizados Especiais Cíveis, ações objetivando a revisão de 

cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou se tornem 

excessivamente onerosas (art. 6º, V, do C.D.C.), desde que o consumidor apresente, com 

a petição inicial, planilha discriminada do valor que considera devido, de modo a 

possibilitar a prolação de sentença líquida (art. 38, Parágrafo único, Lei 9099/95). 

2.6 - AÇÃO COLETIVA - INADMISSIBILIDADE 

Não são admissíveis as ações coletivas nos Juizados Especiais Cíveis. 

2.7 - AÇÃO MONITÓRIA - INADMISSIBILIDADE 

Não são admissíveis as ações monitórias no Juizado Especial, em razão da natureza 

especial do procedimento. 

2.8 - REVOGADO 

2.9 - DIREITO DE VIZINHANÇA - VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA 

A competência dos Juizados Especiais para julgar os conflitos de vizinhança decorre 

unicamente do critério do valor. 

2.10 - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO 

Aplica-se o inciso III, do Art. 4º, da Lei n.º 9099/95, a todas as ações de cobrança de 

indenização de danos decorrentes de acidente de trânsito. 

2.11 - ENERGIA ELÉTRICA 

As questões relativas ao racionamento de energia elétrica são de competência dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, face às regras insculpidas na Constituição Federal e 

na Lei 9.099/95. 

2.12 - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS - IMPOSSIBILIDADE 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais 

2.13 - Na hipótese de Recuperação Judicial deferida, prossegue-se na fase de 

conhecimento do processo até o transito em julgado da sentença, expedindo-se, após, 

certidão do crédito, sem prejuízo do curso da execução (art. 6º§ 4º, da Lei n.11.101/05). 

2.14 - Na hipótese de decretação de Liquidação Extrajudicial de empresa, terá 

prosseguimento a ação que demandar quantia ilíquida para, se for o caso, posterior 



605 
 

habilitação do crédito perante o Liquidante (art 34, da Lei nº.6024/74 c/c art. 6º, §1º, da 

Lei nº.11.101/2005). 

  

3 - PETIÇÃO INICIAL 

3.1 - REQUISITOS 

3.1.1 - A petição inicial deve atender, somente, aos requisitos do Art. 14 da Lei 9099/95, 

ressalvando-se, em atenção aos princípios do Art. 2º do mesmo diploma, a possibilidade 

de emenda por termo na própria audiência, devendo o Juiz interpretar o pedido da forma 

mais ampla, respeitado o contraditório. 

3.1.2 - Não haverá nos Juizados Especiais Cíveis pronta decisão de extinção do processo 

sem julgamento do mérito por inépcia de inicial, devendo eventual vício da petição inicial 

ser suprido na abertura da audiência de instrução e julgamento. 

3.2 - ABRANGÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS 

Em face dos princípios constitucionais vigentes e dos que constam da Lei 9099/95, o Juiz 

do Juizado Especial poderá dar uma real e mais ampla abrangência ao pedido inicial que 

contenha expressões imprecisas, como por exemplo, perdas e danos, indenização, se a 

narração dos fatos na vestibular assim o permitir. 

3.3 - IMPUGNAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 

Nas ações que tenham por fundamento a impugnação de ligações telefônicas faturadas, a 

petição inicial deve ser instruída com planilha que relacione tais ligações e seus 

respectivos valores. 

  

4 - LEGITIMIDADE 

4.1 - PROPOSIÇÃO DE AÇÃO - CAPACIDADE 

4.1.1 - Somente as pessoas físicas capazes podem propor ação perante os Juizados 

Especiais Cíveis, não podendo fazê-lo as pessoas jurídicas e formais. 

4.1.2 - O elenco das causas previstas no Art. 3º da Lei 9099/95 é taxativo. 

4.1.3 - REVOGADO 

4.1.4 - A CEDAE pode ser demandada em sede de Juizado Especial Cível. 

4.2 - PEDIDO CONTRAPOSTO 

4.2.1 - PESSOA JURÍDICA OU FORMAL 

Não cabe pedido contraposto no caso de ser o réu pessoa jurídica ou formal; salvo a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte. 

4.2.2 - RESPOSTA DO RÉU - VALOR DA CAUSA 

Na hipótese de pedido de valor até 20 salários-mínimos, é admitido pedido contraposto, 

de valor superior ao da inicial, até o limite de 40 salários-mínimos, sendo obrigatória a 

assistência de advogado às partes. 

4.3 - DESPESAS CONDOMINIAIS - INADMISSIBILIDADE 

O condomínio não pode demandar no Juizado Especial a cobrança de cotas condominiais. 

4.4 - REVOGADO 

  

5 - CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

5.1 - CITAÇÃO POSTAL - VALIDADE 

5.1.1 - A citação postal de pessoa jurídica considera-se perfeita com a entrega do A.R. ou 

notícia de recusa do seu recebimento pelo encarregado da recepção ou qualquer 

empregado da empresa. 

5.1.2 - A citação postal de pessoa física considera-se perfeita com a entrega de A.R. às 

pessoas que residam em companhia do réu ou seus empregados domésticos. 

5.1.3 - É cabível a citação postal de réus que tenham domicílio em outras Comarcas ou 

Estados. 
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5.1.4 - É desnecessária a intimação das partes das sentenças homologatórias de 

conciliação ou transação, que são irrecorríveis nos termos do artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 

5.1.5. - É desnecessária a intimação do Autor da sentença de extinção do feito sem 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação ou de instrução e 

julgamento, correndo prazo recursal da data da publicação da sentença (art.242, §1º, do 

CPC c/c art.2º da Lei nº 9.099/95). 

5.2 - CITAÇÃO POR HORA CERTA - INADMISSIBILIDADE 

Não é cabível a citação por hora certa em sede de Juizados Especiais Cíveis. 

5.3 - CITAÇÃO DO RÉU - OCULTAÇÃO 

O Juiz poderá considerar o réu regularmente citado, se verificar, ante minuciosa certidão 

negativa do Oficial de Justiça, que o mesmo se ocultou para evitar o recebimento da 

citação. 

  

6 - CARTA PRECATÓRIA 

6.1 - Não é indispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, 

cumprindo-se os atos nas demais comarcas mediante via postal, ofício do juízo, fax, 

telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação. 

6.2 - Para atender aos princípios de informalidade, celeridade e economia processual dos 

JECs, os Oficiais de Justiça deverão cumprir diligências nas Comarcas contíguas e nas 

que se situam na mesma região metropolitana. 

6.3 - O cumprimento das Cartas Precatórias independe de despacho judicial (art. 270, XII 

da CNCGJ). 

  

7 - ADVOGADO 

7.1 - ASSISTÊNCIA OBRIGATÓRIA 

A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/95 tem lugar a partir da fase 

instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação. 

7.2 - ADVOGADO - INTIMAÇÃO 

7.2.1. - A intimação do advogado, pessoalmente ou pela imprensa, para a prática de atos 

processuais, dispensa a da parte, inclusive para cumprimento de obrigação de fazer ou de 

não fazer." 

7.2.2 - Não se aplica no sistema dos Juizados Especiais Cíveis a regra do art. 242, §2º, do 

Código de Processo Civil, considerando os princípios da informalidade e da celeridade, 

bem como o disposto no art. 19 da Lei nº 9.099/95 

  

8 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO 

8.1 - REPRESENTAÇÃO - PREPOSTO - CUMULAÇÃO 

A presença das partes - pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas, representadas por preposto 

- é obrigatória nas audiências de conciliação e/ou julgamento. (modificado no VII 

Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais, realizado em Angra 

dos Reis, de 15 a 17 de julho de 2005) 

8.2 - ADVOGADO - PREPOSTO - CUMULAÇÃO 

É vedada a acumulação das condições de preposto e advogado, na mesma pessoa (artigos 

35, I e 36, II da Lei 8.906/94 c/c Art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB). 

8.3 - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO 

É possível a realização de Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) no mesmo dia da 

conciliação, desde que o réu seja citado e o autor intimado acerca de tal possibilidade, ou 

no caso de concordância das partes. 
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8.4 - DIREÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (AIJ) - 

CONCILIADOR 

É vedado a delegação da presidência da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) ao 

Conciliador. 

8.5 - AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO (AIJ) - JULGAMENTO DA LIDE 

A ausência de advogado na Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ), em feito de valor 

superior a 20 salários mínimos permite que o Juiz dispense a instrução e julgue a lide "no 

estado". 

8.6 - VALIDADE DE ACORDO NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL 

No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis é válido o acordo celebrado pelas partes, 

independentemente da assistência de advogado, mesmo nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos. 

8.7 - DEBATES ORAIS - NÃO OBRIGATORIEDADE APÓS FINDA A INSTRUÇÃO 

Finda a instrução, não são obrigatórios os debates orais (artigo 28, da lei nº 9.099/95) 

8.8 - CONCILIADOR - INCOMPATIBILIDADE DE EXERCER ADVOCACIA ONDE 

ESTIVER LOTADO 

O conciliador não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia, exceto 

perante o próprio Juizado Especial em que atue ou se pertencer aos quadros do Poder 

Judiciário. 

8.9 - POSSIBILIDADE DE FIRMAR ACORDO SEM REPRESENTAÇÃO REGULAR, 

DESDE QUE A REGULARIZE NO PRAZO APONTADO 

O preposto que comparece sem carta de preposição obriga-se a apresentá-la, no prazo que 

for assinado, para a validade de eventual acordo. Não vindo a documentação do réu em 

tal prazo, incidem, de plano, os efeitos da revelia. 

8.10 - POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE AÇÕES PARA JULGAMENTO UNO 

As causas de competência dos Juizados Especiais em que forem comuns o objeto ou a 

causa de pedir poderão ser reunidas para efeito de instrução, se necessária, e julgamento. 

8.11 - É regular a representação da parte mediante a apresentação de carta de preposição, 

atos constitutivos e procuração por cópia legível, ainda que não autenticada. 

8.12 - Não é possível a regularização da representação (atos constitutivos e carta de 

preposição) após a audiência de conciliação, salvo na hipótese de acordo. 

  

9 - ÔNUS DA PROVA - MEIOS DE PROVA 

9.1 - INVERSÃO 

9.1.1 - É cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da eqüidade e nas 

regras de experiência comum, a critério do Magistrado, convencido este a respeito da 

verossimilhança da alegação ou dificuldade da produção da prova pelo reclamante. 

9.1.2 - A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é direito do consumidor 

(art. 6º, caput, C.D.C.), não sendo necessário que o Juiz advirta o fornecedor de tal 

inversão, devendo este comparecer à audiência munido, desde logo, de todas as provas 

com que pretenda demonstrar a exclusão de sua responsabilidade objetiva. 

9.2 - CARTÃO DE CRÉDITO - QUITAÇÃO 

A mera alegação de falsidade da quitação de despesas realizadas com cartão de crédito 

não traduz complexidade incompatível com a competência do Juizado. 

9.3 - PROVA PERICIAL - ADMISSIBILIDADE 

Não é cabível perícia judicial tradicional em sede de Juizado Especial. A avaliação técnica 

a que se refere o Art. 35, da Lei nº 9.099/95, é feita por profissional da livre escolha do 

Juiz, facultado às partes inquiri-lo em audiência ou no caso de concordância das partes. 
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10 - SENTENÇA 

10.1 - VINCULAÇÃO DO JUIZ DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO (AIJ) AO JULGAMENTO DA LIDE 

O Juiz do Juizado Especial que concluir a Audiência de Instrução e Julgamento, mesmo 

que não haja colheita de prova oral, ficará vinculado ao julgamento da lide, observando-

se apenas as exceções previstas no Art. 132, do C.P.C. 

10.2 - DECISÃO FUNDAMENTADA - NECESSIDADE 

A expressão "mencionará", constante do Art. 38, da Lei 9099/95, significa que o Juiz 

deverá motivar sua decisão enfrentando, ainda que de maneira concisa, todas as questões 

de fato e de direito levantadas pelas partes. 

10.3 - A reiteração da conduta de rejeição de proposta de acordo ou a recusa em conciliar 

por falta de concordância quanto à incidência de multa cominatória ou de cláusula penal 

na fase de conciliação, registrada em ata, poderá ser levada em conta na entrega da 

prestação jurisdicional. 

10.4 - INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 

10.4.1 - O Juiz que realizar a Audiência de Instrução e Julgamento e não proferir sentença 

de imediato, deverá fixar na assentada, a data da leitura de sentença. 

10.4.2 - Na intimação da parte por via postal deverá constar da correspondência o texto 

da decisão ou do dispositivo da sentença, de modo a evitar seu desnecessário 

comparecimento a cartório. 

10.5 - AUTO-EXEQÜIBILIDADE DE SENTENÇA 

A sentença em sede de Juizados Especiais Cíveis não é auto-exeqüível. 

10.6 - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

10.6.1 - Na hipótese de extinção do processo por desistência ou perda de objeto, é 

dispensada a intimação das partes da sentença, face à inexistência de interesse recursal. 

Deverá o conciliador ou o servidor, sempre que possível, ao colher o pedido de desistência 

ou de extinção por perda de objeto, consignar a renúncia ao recurso. 

10.6.2 - Quedando-se inerte o Autor, por mais de 60 dias, apesar de intimado para 

cumprimento de determinação judicial, extingue-se o processo, independentemente da 

fase em que se encontre, ordenando-se a baixa e arquivamento do feito. 

10.6.3- Tendo em conta o que dispõe o Ato Normativo Conjunto nº 01/2005 da 

Presidência e da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sempre 

que houver renúncia de ambas as partes ao prazo recursal, nas hipóteses de extinção do 

processo sem apreciação de mérito, será possível o desentranhamento dos documentos 

que instruíram o feito, independentemente de cópia, na própria audiência, de tudo se 

tomando nota em assentada. 

10.7 - TÉCNICA DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER 

Ao proferir sentença estabelecendo obrigação de fazer, deverá o magistrado fixar prazo 

para o seu cumprimento, estipular o valor da multa cominatória e determinar o termo 

inicial de sua fluência. Em caso de omissão, este será considerado o dia da intimação da 

sentença. 

10.7.1 - TÉCNICA DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO 

As indenizações devem ser fixadas em moeda corrente, evitando-se a fixação em salários 

mínimos. 

  

11 - RECURSOS 

11.1 - TURMAS RECURSAIS - COMPETÊNCIA 
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11.1.1 - A competência das Turmas Recursais decorre de a causa ter sido processada 

originariamente no Juizado Especial, inadmitida a declinação de competência para o 

Tribunal de Justiça, por força da regra da perpetuação da jurisdição do Art. 87 do CPC. 

11.1.2 - O regime jurídico da competência na Lei 9099/95 e o entendimento 

doutrinário/jurisprudencial acerca da opcionalidade do acesso ao Juizado Especial Cível 

implicam na inadmissibilidade de declinação de competência entre Juízos Cíveis e 

Juizados Especiais. 

11.2 - ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

Deverão ser decididas pelo Colegiado das Turmas Recursais todas as questões atinentes 

à admissibilidade e ao mérito do recurso. 

11.3 - C.P.C., ART. 511, § 2º - INAPLICABILIDADE 

Não se aplica o §2º do Art. 511 do CPC ao sistema dos Juizados Especiais. 

11.4 - RECURSO ADESIVO - INADMISSIBILIDADE 

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizados Especiais, por falta de expressa previsão 

legal. 

11.5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE 

No sistema de Juizados Especiais Cíveis, é inadmissível a interposição de agravo contra 

decisão interlocutória, anterior, ou posterior à sentença. 

11.6 - PREPARO DO RECURSO - DESERÇÃO 

11.6.1 - O não recolhimento integral do preparo do recurso inominado, previsto no Art. 

42, § 1º, da lei nº 9.099/95, importa em deserção, inadmitida a complementação a 

destempo. 

11.6.2 - Prevalece a decisão monocrática que não recebeu o recurso por deserção ou 

intempestividade, não havendo a remessa dos autos às Turmas Recursais em qualquer 

hipótese. 

11.6.3 - Em tendo havido pluralidade de pedidos que ensejarem prestações jurisdicionais 

de naturezas jurídicas distintas, para cada uma delas incidirá uma custa do escrivão, 

devendo tal circunstância ser cuidadosamente verificada pelo cartório quando do exame 

da regularidade do preparo recursal, nos exatos termos do Aviso CGJ 397 de 20/10/04. 

11.6.4 - Recomenda-se que a certidão cartorária de recolhimento de custas seja detalhada 

de forma a permitir a verificação do que foi recolhido a maior ou a menor nos campos 

respectivos da GRERJ para possibilidade de análise da deserção. 

11.7 - TURMAS RECURSAIS - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Enquanto inexistir a designação de órgão de atuação da Defensoria Pública nas Turmas 

Recursais, o Juiz Relator deverá oficiar ao Defensor Público Geral da assistência 

judiciária solicitando a designação de Defensor Público para acompanhar o processo, 

ciente de que a publicação posterior do acórdão ou o resultado do julgamento no Diário 

Oficial valerá como intimação da parte para os fins do Art. 506 do CPC. 

11.8 - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

11.8.1 - REVOGADO 

11.8.2 - O requerimento de gratuidade de justiça, que também poderá ser formulado 

quando da interposição do recurso, abrange, caso deferido, as despesas correspondentes 

aos atos processuais a eles anteriores, sempre sendo decidido pelo juízo monocrático. 

11.8.3 - Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva 

comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV 

da Constituição Federal. 

11.9 - PRAZOS - CONTAGEM 

11.9.1 - Revogado em função do terceiro enunciado do aviso 36/2006. 

11.9.2 - Conta-se o prazo recursal a partir da data designada para a leitura da sentença, se 

esta vier tempestivamente aos autos, o que será obrigatoriamente certificado pelo 
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Escrivão; computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do 

vencimento. 

11.9.3 - Nos Juizados Especiais os prazos são contados da data da intimação, e não da 

juntada do respectivo expediente aos autos. 

11.9.4 - O prazo para o pagamento do preparo do recurso inominado vence no final do 

expediente bancário do dia em que se completam as 48 (quarenta e oito) horas de que 

trata o Art. 42, § 1º, da Lei 9099/95. 

11.9.6 - Considerando os princípios norteadores do art. 2º da Lei 9.099/95, em especial o 

princípio da celeridade, não se aplica ao micro-sistema dos Juizados Especiais Cíveis a 

regra do art. 191 do CPC. 

11.9.7 - Contra o revel correm em Cartório todos os prazos, salvo o de intimação da 

sentença quando houver patrono nos autos. 

11.10 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

No caso de embargos de declaração a decisão poderá ser proferida pelo magistrado em 

exercício no juízo em que tramita o processo, em face da inexistência de vinculação. 

11.10.1 - Os Embargos de Declaração opostos contra sentença ou acórdão, quando 

meramente protelatórios, caracterizam litigância de má-fé, ensejando a condenação do 

embargante em custas e honorários advocatícios, sem prejuízo da multa prevista no art. 

18, caput, do Código de Processo Civil. 

  

12 - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

12.1 - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DO AUTOR 

A extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência do autor, importa, nos 

termos do § 2º, do Art. 51, da Lei nº 9099/95, na condenação ao pagamento das custas. 

12.2 - EMBARGOS DE DEVEDOR 

A oferta de embargos do devedor se faz sem o pagamento de custas e os ônus da 

sucumbência só recaem no caso de improcedência dos mesmos. 

12.2.1 - Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de 

15 (quinze) dias e fluirá da intimação da penhora. Da sentença que julgar os embargos 

caberá o recurso inominado previsto no art. 42 da Lei 9.099/95. 

12.2.2 - Os embargos, em regra, não suspenderão a execução, podendo o juiz, no caso 

concreto, atribuir-lhes efeito suspensivo, na forma do art. 475-M do CPC. 

12.2.3 - INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS: (corrigida a dupla 

numeração anterior) 

A intimação pessoal da parte para oferecimento de embargos só é necessária quando a 

parte não tiver advogado constituído nos autos. 

12.3 - ANULAÇÃO DE SENTENÇA 

Não há imposição de ônus sucumbenciais na hipótese de anulação de sentença nas Turmas 

Recursais. 

12.4 - PROVIMENTO DO RECURSO 

Provido o recurso da parte vencida, o recorrido não responde pelos ônus sucumbenciais. 

12.5 - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 

O não conhecimento do recurso enseja pagamento da sucumbência pelo recorrente. 

12.6 - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE 

Não se aplica o disposto no Art. 55, caput da Lei 9099/95, na hipótese de provimento 

parcial do recurso. 

12.6.1 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

Em caso de recurso de ambas as partes e provido somente o recurso da parte autora para 

majorar o valor da condenação, os honorários devem ser calculados sobre o valor final da 

condenação. 
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12.7 - PESSOA JURÍDICA - EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS 

A pessoa jurídica, vencedora no recurso, pode executar as verbas sucumbenciais em sede 

do Juizado Especial Cível. 

  

13 - EXECUÇÃO 

13.1 - EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL 

13.1.1 - Aplica-se à execução por título judicial o disposto no artigo 52, da lei nº9.099/95 

13.1.2 - REVOGADO 

13.1.3 - É facultada ao credor a execução de sentença homologatória proferida nos termos 

do art. 74 da Lei 9.099/95, qualquer que seja o seu valor, desde que atendidas as demais 

regras de competência dos Juizados Especiais Cíveis. 

13.1.4 - A execução por título judicial prescinde de citação, expedindo-se, desde logo, 

mandado de penhora (art.52, IV, da Lei nº 9.099/95) 

13.1.5 - É admissível a penhora de renda diária em conta-corrente do devedor no sistema 

dos Juizados Especiais Cíveis. 

13.1.6 - Nas execuções por título judicial ou extrajudicial, sendo ínfimo o valor do bem 

penhorado, e não aceitando o credor qualquer das alternativas previstas no art.52, inciso 

VII da Lei nº 9.099/95, será extinta a execução e expedida certidão de dívida. 

13.1.7 - Inexistindo no cartório servidor habilitado a efetuar os cálculos previstos no 

art.52, II da Lei nº 9.099/95, caberá ao Exequente apresentar demonstrativo atualizado do 

débito, na forma do art. 604, caput do CPC. 

13.1.8 - A penhora on line (BACEN JUD) é direito público subjetivo da parte exeqüente. 

13.2 - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EMBARGOS DE DEVEDOR - TERMO 

INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO 

13.2.1 - Na execução por título extrajudicial, o prazo para oferecimento dos embargos é 

o da audiência de conciliação, ainda que já realizada a penhora ou conste dos autos o 

comprovante de depósito para garantia do juízo. 

13.2.2 - Na execução por título judicial, o prazo para o oferecimento dos embargos corre 

da intimação da penhora em caso de diligência do Oficial de Justiça, da lavratura do 

termo, se ofertados bens pelo devedor, ou da juntada aos autos do comprovante do 

depósito, se este indicar que o foi para garantia do Juízo. 

13.3 - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUDIÊNCIA 

É possível a realização de audiência de conciliação nas execuções por título extrajudicial 

antes de realizada a penhora. 

13.4 - PENHORA DE BENS - ADJUDICAÇÃO 

Antes de ordenada a alienação judicial do bem penhorado, poderá o Juiz abrir ao 

exeqüente a possibilidade de adjudicar-lhe o bem, autorizando também sua venda pelo 

próprio exeqüente, pelo executado ou por terceiro idôneo, por valor não inferior ao da 

avaliação, depositando-se eventual diferença em Juízo (inciso VII, Art. 52, Lei 9099/95). 

13.5 - PENHORA DE BENS - SUBSTITUIÇÃO DO BEM 

Em caso de leilão negativo ou após o exaurimento das hipóteses previstas no inciso VII, 

do Art. 52, da Lei 9099/95, poderá o exeqüente requerer ao Juiz a substituição do bem 

penhorado, sem reabertura do prazo para embargos. 

13.6 - EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE BENS 

No processo de execução por título judicial ou extrajudicial, esgotados os meios de defesa 

ou inexistindo bens para a garantia do débito, expedir-se-á certidão de dívida, ordenando-

se a baixa e arquivamento do feito (artigo 53, parágrafo 4º, da lei nº 9.099/95). 

13.7 - EXECUÇÃO - EFETIVIDADE 
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Deverá o juiz tomar todas as providências necessárias para dar efetividade ao direito do 

credor, evitando o estabelecimento de obrigação de fazer quando seja possível obter o 

mesmo efeito prático através de diligências do juízo. 

13.7.1 - Requerida a execução por quantia certa pode o juiz, de ofício, determinar a 

penhora "on-line", contando-se o prazo para embargos da intimação do devedor. 

13.8 - PENHORA DE BENS - NECESSIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE 

EMBARGOS 

Em qualquer caso para oferecimento de embargos à execução haverá necessidade de 

penhora para garantia do juízo. 

13.8.1 - Não se aplica o artigo 736 do CPC ao sistema dos Juizados Especiais Cíveis. 

13.9 - A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC 

13.9.1 - Caso o devedor não pague a quantia certa a que foi condenado em 15 (quinze) 

dias contados do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, o valor da condenação 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento), independentemente da nova intimação. 

13.9.2 - Recomenda-se a inclusão no dispositivo da sentença dos termos do enunciado 

13.9.1. 

13.9.3 - O art. 475, "J" do CPC - Lei 11.232/05 - aplica-se aos Juizados Especiais, ainda 

que o valor da multa somado ao da condenação ultrapasse o valor de 40 (quarenta) salários 

mínimos. 

13.9.4 - Havendo dificuldade de pagamento direto ou resistência do credor, o devedor, a 

fim de evitar a multa de 10% (dez por cento), prevista no artigo 475-J do CPC, deverá 

efetuar depósito perante o juízo singular de origem, ainda que os autos não tenham sido 

devolvidos pela instância recursal. 

13.9.5 - O art. 475 -J do Código de Processo Civil não incide sobre o valor da multa 

cominatória. 

13.10 - A EXECUÇÃO PROVISÓRIA 

13.10.1- É possível a execução provisória do julgado quando os embargos forem 

recebidos apenas no efeito devolutivo. 

13.10.2 - Aplica-se nos Juizados Especiais Cíveis o artigo 475-O do CPC, sem prejuízo 

do previsto no artigo 739-A, § 6º do CPC. 

13.10.3 - O art. 475-J do CPC não se aplica à execução provisória. 

13.10.4 - Quando houver pedido de levantamento, mediante caução, de valores 

depositados em prol do credor (art. 475-M, parágrafo 1º, CPC), o juiz, ao avaliar a 

idoneidade de tal caução, poderá adotar como parâmetro a ordem preferencial prevista no 

artigo 655 do CPC. 

13.10.5 - Aplicam-se o "caput" e o parágrafo 1º do art. 475-M do CPC ao sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mas não os seus parágrafos 2º e 3º, por incompatíveis com o 

rito da Lei 9099/95. 

13.11 - EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTELATÓRIOS - MULTA 

Aplica-se nos Juizados Especiais Cíveis o parágrafo único do artigo 740, do CPC. 

13.12 - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR 

Sem prejuízo da possibilidade de correção de ofício, ao alegar excesso de execução em 

embargos, caberá ao devedor indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar (art. 475-L §2º e art. 739-A § 5º CPC). 

  

14 - TEMAS DIVERSOS 

14.1 - MANDADO DE SEGURANÇA 

14.1.1 - ADMISSIBILIDADE 

É admissível mandado de segurança somente contra ato ilegal e abusivo praticado por 

Juiz de Juizado Especial. 
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14.1.2 - PRAZO PARA INFORMAÇÕES 

O prazo para informações no mandado de segurança é o do Art. 7º, inciso I, da Lei n.º 

1533/51, podendo o Relator solicitar urgência. 

14.1.3 - Não havendo direito liquido e certo aferível de plano na inicial do Mandado de 

Segurança, deverá o mesmo ser apresentado para julgamento em mesa, indeferindo-se a 

inicial na forma do art. 8º, da Lei 1.533/51. 

14.2 - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - LIMITAÇÃO 

A multa cominatória, cabível apenas nas ações e execuções que versem sobre o 

descumprimento de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa certa, não sofre 

limitação de qualquer espécie em seu valor total, devendo ser estabelecida em valor fixo 

e diário, contado o prazo inicial a partir do descumprimento do preceito cominatório. 

14.2.1 - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO 

A multa cominatória pode ser reduzida se excessiva, visto não violar a coisa julgada além 

de não integrar a condenação, nos termos dos artigos 461, § 6º e 644 do CPC. 

14.2.2 - NÃO CABIMENTO 

É incabível a fixação de multa diária na hipótese de obrigação descontinuada, devendo 

ser imposta sanção para cada ato de descumprimento, estipulada, preferencialmente, em 

valor em moeda corrente. 

14.2.3 - Não incide multa cominatória nos casos em que o juízo determinar as medidas 

necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer. A multa já em curso será suspensa a 

partir da decisão que determinar as providências necessárias na forma do art.461 

parágrafo 5º do CPC. 

14.2.4 - É possível, de ofício, a conversão da obrigação de fazer, não fazer ou de entregar 

coisa certa em perdas e danos, independentemente da vontade do credor, não ficando 

limitada a indenização ao valor da obrigação. 

14.2.5 - Não incidem honorários, juros e correção monetária sobre o valor de multa 

cominatória. 

14.3 - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica aplica-se em qualquer fase 

processual. 

14.4 - DANO MORAL 

14.4.1 - INDENIZAÇÃO 

É possível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, apresentar pedido de indenização 

exclusivamente por dano moral, devendo sua concessão ser graduada, considerando-se o 

princípio da razoabilidade e a extensão do dano, independente de o réu ser pessoa física 

ou jurídica. 

14.4.2 - INDENIZAÇÃO - S.P.C. 

14.4.2.1 - A inserção ou manutenção ilegítima do nome do consumidor nos cadastros de 

proteção ao crédito gera dano moral. 

14.4.2.2 - Deve ser considerado como um dos parâmetros para fixação de indenização por 

dano moral, em caso de negativação do nome do consumidor junto a cadastros de 

inadimplentes, o tempo de permanência neste cadastro. 

14.4.3 - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja o dano moral, salvo se da infração 

advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte. 

14.5 - TUTELA ACAUTELATÓRIA 

14.5.1 - TUTELA ACAUTELATÓRIA ANTECIPADA - CABIMENTO 

É cabível o pedido de tutela acautelatória ou antecipatória em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, que deve ser apreciado de forma fundamentada (arts. 273, do C.P.C. e 84 do 

C.D.C). 
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14.5.2 - AÇÃO CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE 

É inadmissível a propositura de ação cautelar em sede de Juizados Especiais Cíveis. 

14.5.3 - PROVIDÊNCIAS CAUTELARES - CABIMENTO 

É cabível a determinação, de ofício, de providências cautelares no processo em curso nos 

Juizados Especiais Cíveis 

14.6 - SERVIÇOS DE TELEFONIA 

14.6.1 - COBRANÇA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CONCORDÂNCIA DO 

USUÁRIO 

Não são exigíveis cobranças de valores relativos a serviços de tele-sexo, debitados 

diretamente em conta telefônica, sem prévia e expressa concordância do usuário. 

14.6.2 - CONTA TELEFÔNICA - ABRANGÊNCIA DA QUITAÇÃO 

O pagamento de conta de prestação de serviços telefônicos quita todos os serviços 

prestados no período indicado. Caso não haja emissão periódica da fatura, a cobrança fica 

adstrita aos limites estabelecidos pelo art. 61 da Resolução nº 85 da ANATEL. 

14.6.3 - TARIFA DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE 

O plano THT -Tarifa de Habilitação de Telefone - oferecido ao consumidor, mesmo que 

sem informação sobre preço e prazo de instalação, perfaz uma oferta que, na forma dos 

arts. 30 e 31 da Lei 8.078/90, vincula o fornecedor de serviços, podendo o consumidor 

exigir o cumprimento forçado da obrigação (art. 35, I, c/c 39, XII, C.D.C.). 

14.7 - CONDOMÍNIO 

14.7.1 - CONVENÇÃO CONDOMINIAL - ANIMAIS DOMÉSTICOS 

A convenção condominial que proíbe a permanência de animais domésticos no prédio ou 

em apartamento, deve ser interpretada com bom senso e em consonância com o direito de 

propriedade, admitindo-se a presença daqueles de pequeno porte que não causem 

incômodo ou risco à segurança, sossego e à saúde dos vizinhos. 

14.7.2 - INFILTRAÇÃO 

As ações de execução de obrigação de fazer e de reparação de danos que tenham por 

objeto a infiltração de água em unidades imobiliárias situadas em condomínios de 

apartamentos, podem ser propostas em sede de Juizados Especiais Cíveis, devendo a 

petição inicial vir instruída com a prova técnica aludida no art. 35, Parágrafo único, Lei 

9099/95). 

14.8 - ACORDO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO 

O pedido de homologação de acordo extrajudicial deverá ser ratificado, pessoalmente, 

pelas partes. 

14.9 - DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

A desistência do autor, mesmo sem anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito. 

14.10 - Fica revogado o enunciado 14.10, vez que não mais subsiste a situação de fato 

que ele deu origem. 

14.11 - CONTRATO DE ADESÃO 

No fornecimento de produto ou serviço por contrato de adesão, não é cabível a rescisão 

do contrato sem que o consumidor seja previamente notificado, de forma clara, 

possibilitando-lhe regularizar a sua situação (artigo 54, parágrafo 2º, da lei nº 8.078/90). 

14.12 - Aplica-se nos Juizados Especiais Cíveis o artigo 285-A do CPC. 

14.13 - Nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor é obrigação das 

concessionárias de serviço público de eletricidade arcar com os custos da extensão de 

rede. 

  

RECOMENDAÇÕES: 
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1 - É conveniente a fixação da multa diária no valor inicial de R$50,00, passível de 

majoração, para o cumprimento de obrigação de fazer estabelecida na sentença, devendo 

o magistrado enfrentar o seu atendimento ou não, analisando o momento em que tal 

ocorreu e o número de dias de fluência da multa, adequando seu valor ao princípio da 

razoabilidade, de modo a evitar o injusto enriquecimento. 

  

2- Recomenda-se ao Juiz Togado ou ao Juiz Leigo que conduziu a audiência de instrução 

e julgamento, advirta as partes desassistidas de advogados, da possibilidade de patrocínio 

pela Defensoria Pública para a interposição de recurso. 

  

ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 

1 - ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

1.1 - Priorizar a conciliação diretamente e através de orientação e supervisão de 

conciliadores. Sempre que possível, a sentença do Juizado além de abordar os aspectos 

jurídicos da questão em exame, deve ter caráter pedagógico. 

1.2 - Conscientizar os serventuários e os conciliadores da importância de seus serviços 

para a comunidade, não se limitando o treinamento às questões jurídicas restritas aos 

Juizados. 

1.3 - Estimular o espírito de equipe entre conciliadores e serventuários assumindo sua 

posição de líder e formador de opinião. 

1.4 - Acompanhar permanentemente os resultados do trabalho dos conciliadores, 

estagiários e do Cartório, através da supervisão de qualidade e rapidez. 

1.5 - Priorizar a agilização dos feitos através da criação de mecanismos de eficiência, 

impondo a utilização da informatização e de regras de processamento automático. 

1.6 - Examinar mensalmente os relatórios de todas as atividades realizadas pelo Juizado, 

tomando as providências corretivas necessárias. 

1.7 - Orientar o Escrivão e serventuários quanto à correta aplicação dos critérios de 

contagem de custas para efeito de verificação do preparo recursal com observância do 

Aviso CGJ 397/2004 e portarias atualizadoras da tabela de custas da Lei 3350/99. 

1.8 - Deve-se evitar que o juiz leigo presida a audiência de conciliação prevista no artigo 

53, §1 o da Lei n o 9.099/95. 

1.9 - O juiz leigo pode elaborar projeto de sentença reconhecendo a revelia, o qual será 

homologado pelo juiz togado nos termos dos artigos 23 e 40 da lei 9099/95, desde que 

tenha presidido a AIJ. 

1.10 - Do projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo deve constar texto informando 

que estará sujeito à homologação pelo juiz togado. 

1.11- Sugere-se à Comissão dos Juizados Especiais a viabilidade de alterar-se o Convênio 

Bacen/Jud para propiciar a penhora "on-line" sobre aplicações financeiras com imediatos 

resgate e colocação a disposição do juízo. 

1.12 - Sugere-se à Comissão dos Juizados Especiais a não aceitação da indicação de 

contas por empresas devedoras para a realização da penhora "on-line". 

1.13 - Sugere-se a Comissão dos Juizados Especiais a realização de estudos para apurar-

se o número de causas promovidas por micro-empresas e empresas de pequeno porte, 

com vistas à alteração da tabela de custas. 

1.14 - O juiz do Juizado Especial Cível não deverá alterar, sem prévia anuência da 

comissão dos Juizados Especiais, os turnos dos juízes leigos. 

1.15 - Os juízes leigos devem observar o prazo máximo de 20 dias para designação da 

data para leitura de sentença em cartório. 

  

2 - ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DO JUIZ E DO ESCRIVÃO 
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2.1 SECRETÁRIO 

2.1.1 - Dispensar tratamento cordial em relação as partes, advogados e todos aqueles que 

compareçam ao Juízo. 

2.1.2 - Recepção e encaminhamento de telefonemas e visitas. 

2.1.3 - Controlar a data real da entrada e saída dos processos no gabinete, podendo 

inclusive efetivar a baixa no sistema. 

2.1.4 - Cadastrar no sistema despachos e decisões padrões, organizando-os por número e 

índice. 

2.1.5 - Antecipar a elaboração da assentada, de acordo com modelos confeccionados pelo 

Juiz. 

2.1.6 - Lançar imediatamente no sistema o resultado da audiência. 

2.1.7 - Separar os processos conclusos de acordo com os tipos de despachos e decisões a 

serem proferidos. 

2.1.8 - Apresentar ao Juiz, mensalmente, os relatórios analíticos de todas as atividades do 

respectivo Juizado. 

2.1.9 - Proceder ao lançamento no sistema das decisões proferidas fora do Gabinete do 

Juiz. 

2.2 - ESCRIVÃO 

2.2.1 - Dispensar tratamento cordial em relação às partes, advogados e todos aqueles que 

compareçam ao Juízo. 

2.2.2 - Verificar a abertura de conclusão contando a data real da entrada do processo no 

gabinete. 

2.2.3 - Identificar com clareza na capa do processo o número do JEC. 

2.2.4 - Manter o controle e informar ao Juiz a freqüência e produtividade de cada servidor 

e dos conciliadores. 

2.2.5 - Providenciar a entrega ao secretário do Juiz ou Conciliador dos processos e pauta 

para todas as audiências, cíveis ou criminais, com 24 h de antecedência. 

2.2.6 - Verificar o perfeito preenchimento dos mandados, incluindo, sempre que possível, 

os números dos telefones das partes. 

2.2.7 - Verificar que os dados essenciais das partes, inclusive telefones, constem das 

iniciais em primeiro atendimento e nos termos circunstanciados. 

2.2.8 - Certificar nos autos, após o registro, se a parte autora é devedora de custas no outro 

processo idêntico julgado extinto. 

2.2.9 - Certificar a existência de outros procedimentos do autor do fato com transação 

penal, antes da audiência preliminar. 

2.2.10 - Verificar o cumprimento da Carta Precatória antes da realização da Audiência, 

devendo solicitar a remessa por fax ou obter informações via telefone. 

2.2.11 - Priorizar a utilização do fax na comunicação dos atos processuais. 

2.2.12 - Encaminhar resposta da Carta Precatória por fax. 

2.2.13 - Encaminhar imediatamente à apreciação do Juiz os pedidos de informações de 

Habeas Corpus e Mandado de Segurança e quaisquer outras medidas urgentes. 

2.2.14 - Verificar se os Mandados de Citação estão instruídos com cópia da inicial ou 

denúncia. 

2.2.15 - Verificar o cumprimento dos prazos pelos Oficiais de Justiça relativamente aos 

mandados expedidos. 

2.2.16 - Zelar pelo controle do material e perfeito funcionamento do equipamento 

eletrônico do cartório, solicitando, se preciso, imediata assistência do Tribunal de Justiça. 

2.2.17 - Remeter semanalmente a listagem dos feitos ajuizados aos registros de 

distribuição (art. 242, Consolidação Normativa). 
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2.2.18 - Promover reuniões periódicas com os serventuários, estabelecendo rotinas de 

trabalho (por escrito) e dividindo atribuições de cada servidor, controlando seu 

cumprimento. 

2.2.19 - Cumprir suas funções como agente arrecadador, inclusive com relação às custas 

que tratam o artigo 55, parágrafo único, III, da lei nº9.099/95. 

  

3 - ATRIBUIÇÕES DOS COORDENADORES DOS CONCILIADORES 

3.1 - Auxiliar o Juiz na seleção dos Conciliadores, enquanto não realizado o concurso 

previsto em Lei. 

3.2 - Controlar e avaliar o desempenho e freqüência dos conciliadores, além das 

obrigações previstas no art. 2º, da Resolução 10/99 

3.3 - Analisar a produtividade dos conciliadores 

3.4 - Organizar os horários de trabalho 

3.5 - Distribuir processos para a Conciliação 

3.6 - Controle do efetivo número de Conciliadores 

3.7 - Promover a permanente atualização dos conciliadores por meio da ESAJ 

3.8 - Ser o elemento de ligação entre Juiz e Conciliadores 

3.9 - Fazer o atendimento dos advogados e partes no caso de dúvida por ocasião da 

conciliação 

3.10 - Compor e zelar pela uniformização dos procedimento relativos à conciliação 

3.11 - Fiscalizar a correta utilização do sistema pelos conciliadores 

3.12 - Lançar imediatamente no sistema o resultado da Audiência de Conciliação 

  

4 - SUGESTÕES PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE 

ADMINISTRAÇÃO. 

4.1 - Disponibilizar aos Juízes, em caráter permanente, estrutura para seleção e avaliação 

prévia dos conciliadores. 

4.2 - Treinamento diferenciado dos conciliadores dos Juizados Cíveis e Juizados 

Criminais quanto às técnicas de conciliação e conhecimentos jurídicos. 

4.3 - Treinamento para Serventuários - quando do seu ingresso ou remoção para Juizados 

Especiais, além de cursos periódicos de aperfeiçoamento. 

4.4 - Descentralização da ESAJ com aproveitamento da estrutura dos NURCs. 

  

5 - UNIFICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 

5.1 - Recomenda-se que o Fundo Especial do Tribunal de Justiça estude a possibilidade 

de cobrar as custas não pagas no caso de extinção do processo, havendo condenação. 

5.2 - Ratificados os enunciados administrativos anteriores (fls. 117 e seguintes do material 

distribuído no III Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro). 

5.3 - Sugere-se uma ajuda de custo para os conciliadores e, para que tal se efetive, sugere-

se a realização de estudos imediatos para que estabeleça qual o regime jurídico sob qual 

se deverá implementar esta forma de pagamento. 

5.4 - Sugere-se à Comissão dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais que realize 

mensalmente a publicação das empresas mais acionadas em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, através do Diário Oficial, utilizando-se a relação daquelas trinta instituições mais 

demandadas. 
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11.2. AVISO CONJUNTO TJERJ/COJES nº 15/2017 

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, E O PRESIDENTE DA 

COMISSÃO JUDICIÁRIA DE ARTICULAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

(COJES), DESEMBARGADOR JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, 

AVISAM aos Senhores Magistrados, Membros do Ministério Público, da Defensoria 

Pública, de Procuradorias Estatais, Advogados e demais interessados que foram 

aprovados/cancelados/modificados/ratificados enunciados, em reunião conjunta dos 

Juízes de Direito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dos Juízes integrantes da 

Turma Recursal Fazendária e dos Juízes integrantes da Turma Recursal Fazendária 

Extraordinária, realizada no dia 06/11/2017. As modificações são incorporadas ao Aviso 

Conjunto 12/2017, estando consolidados para constituir jurisprudência predominante das 

Turmas Recursais Fazendárias do TJRJ. 

  

1. Em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento, tratamento ou insumo 

padronizado pelo Sistema Único de Saúde, deve a ação ser ajuizada em face do ente 

vinculado ao seu fornecimento em conformidade com a política pública existente e as 

atribuições administrativas fixadas, não havendo que se falar em solidariedade entre os 

entes federativos nesse caso (Precedente: RI - processo nº0346572-45.2014.8.19.0001). 

 

2. Em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento, tratamento ou insumo não 

padronizado pelo Sistema Único de Saúde, pode a ação ser proposta em face de qualquer 

ente público, já que solidários, impondo-se, entretanto, a comprovação da efetiva 

necessidade do medicamento, tratamento ou insumo reclamado, bem como a ineficácia 

daqueles padronizados pelo Sistema Único de Saúde para a doença, dadas as condições 

do reclamante e seu histórico clínico (Precedente: RI - processo nº 0196584-

47.2014.8.19.0001). 

 

3. Em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento, tratamento ou insumo, 

padronizado ou não pelo Sistema Único de Saúde, poderá o juiz, havendo laudo indicativo 

do Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT ou da Câmara de Resolução de Litígios em 

Saúde - CRLS e com base nos arts. 300 c/c 314 do CPC, conceder a tutela antecipada 

fundada na urgência, suspendendo-se o processo, após, em se tratamento de medicamento 

não padronizado reclamado em face do Estado do Rio de Janeiro, em vista da decisão 

proferida pelo E. STJ no Resp n. 1.657.156 - RJ (Precedente: RI - processo nº 0196584-

47.2014.8.19.0001). 

JUSTIFICATIVA: O E. STJ, nos autos do Resp n. 1.657.156 - RJ, determinou a imediata 

suspensão de todos os processos que versem sobre a obrigatoriedade de fornecimento 

pelo Estado do Rio de Janeiro de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de 

Saúde. A suspensão foi determinada com base no art. 1037, inciso II do CPC a fim de, 

adotadas as providências cabíveis, ser fixada tese jurídica a ser observada nos julgamentos 

posteriores. Não há óbice, contudo, à análise pelo juiz do pedido de tutela antecipada 

fundada na urgência, porque essa providência decorre do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição, de assento constitucional, e também encontra expressa previsão legal nos arts. 

300 c/c 314 do CPC. 

 

4. O enunciado n. 116 de Súmula do E. TJERJ ("na condenação do ente público à entrega 

de medicamento necessário ao tratamento de doença, a sua substituição não infringe o 

princípio da correlação, desde que relativa à mesma moléstia") não é aplicável aos 

http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0196584-47.2014.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0196584-47.2014.8.19.0001
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processos em curso nos Juizados Fazendários, uma vez que a alteração do pedido pode 

acarretar violação à natureza tripartida do Sistema Único de Saúde, estendendo se sem 

prévia instrução as atribuições administrativas dos entes federativos, além de afronta à 

principiologia de julgamento que orienta todo o Microssistema dos Juizados Especiais, 

em especial as normas insertas nos artigos 2º e 6º da Lei n. 9099/95, incidentes nos 

Juizados Fazendários por força do artigo 27 da Lei n. 12.153/09 (Precedente: RI - 

processo nº 0457300-56.2014.8.19.0001). 

JUSTIFICATIVA: A substituição de medicamentos, tratamentos e insumos após a 

sentença tem o condão, na prática, de eternizar o processo nos Juizados Fazendários, pois, 

ao alargar os limites objetivos da lide inicialmente posta em Juízo a fim de garantir, sem 

nova ação, que nova causa de pedir e pedido sejam deduzidos, permite que um mesmo 

processo, jamais extinguível em razão de sua própria natureza (já que em matéria de saúde 

as causas dos males e doenças sempre são interdependentes, sendo o organismo humano, 

por meio de seus órgãos e funções, o resultado perfeito de um sistema sincrônico), se 

preste a tutelar o direito à saúde da parte indefinidamente, em prejuízo da funcionalidade 

que o Microssistema deve resguardar com o objetivo que não é outro se não o de manter 

se eficiente e célere para causas de menor complexidade fática. A principiologia que deve 

o Microssistema observar, com o escopo de manter-se funcional, repousa inicialmente na 

própria CRFB (artigo 98, I, que determina a criação de um Sistema de Justiça para as 

causas menos complexas), passando às leis ordinárias de regência (Lei n. 9099/95 c/c 

12.153/09) que positivam a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual 

e celeridade como critérios orientadores do julgamento. 

 

5. Em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento, tratamento ou insumo, 

padronizado ou não pelo Sistema Único de Saúde, não é possível à parte reclamante eleger 

a marca específica a ser fornecida pelo ente público nos casos em que há, no mercado, 

outras de idêntica segurança e registradas pela ANVISA, sob pena afronta direta ao 

Princípio da Impessoalidade que deve nortear as relações estabelecidas pela 

Administração Pública e seus contratados (Precedente: RI - processo nº 0114788-

97.2015.8.19.0001). 

 

6. Em se tratando de pedido urgente para internação hospitalar, é imperioso notar que os 

entes federativos devem se organizar para atender ao comando constitucional contido no 

artigo 6º, promovendo a descentralização da gestão e a racionalização das atribuições, 

assim observando a integralidade da assistência à saúde, que é direito subjetivo público 

fundamental. Não havendo vagas disponíveis na rede pública, entretanto, comprovada a 

urgência do pedido, poderá o juiz determinar a internação do reclamante em leito 

hospitalar privado, às expensas do Poder Público, até que seja possível sua transferência 

a uma unidade da rede hospitalar pública (Precedente: RI - processo nº 0334103-

64.2014.8.19.0001). 

 

7. A recusa ao teste do etilômetro, desde o advento da Lei n. 11.705/08(com a redação do 

§ 3º do artigo 277 da Lei n. 9503/97), por si, dá ensejo à aplicação das penalidades de 

multa e suspensão do direito de dirigir, além das medidas administrativas de recolhimento 

do documento de habilitação e retenção do veículo (Precedente: RI - processo 

nº 0083787-94.2015.8.19.0001). 

 

8. É lícito o condicionamento da realização de vistoria, visando o licenciamento anual, ao 

pagamento das multas e tributos pendentes (Precedente: Recurso Inominado - processo 

n. 0172360-11.2015.8.19.0001). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm
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9. É lícito o condicionamento da liberação do veículo apreendido ao pagamento das 

multas pendentes, taxa de reboque e diárias, estas limitadas ao número de 30 (trinta) 

(Precedente: Recurso Inominado - processo n. 0243932-90.2016.8.19.0001). 

  

10. Cancelado 

 

11. Cancelado 

 

12. Inadmissível em sede de Juizado Especial Fazendário o pedido de reajuste da parcela 

de produtividade fiscal devida ao Auditor Fiscal da Receita do Estado diante da 

necessidade de realização de perícia contábil, situação que se contrapõe aos princípios da 

simplicidade, celeridade e à regra do parágrafo único, do artigo 38, da Lei 9.099/95, 

incidente nos Juizados Fazendários por força do artigo 27 da Lei n. 12.153/09 

(Precedente: RI - processo nº 0505666-92.2015.8.19.0001). 

 

13. O pedido em sede de Juizado Especial Fazendário deve ser líquido, sob pena de 

indeferimento da inicial, na forma do artigo 14 da Lei n. 9099/95, incidente nos Juizados 

Fazendários por força do artigo 27 da Lei n. 12.153/09 (Precedente: Recurso Inominado - 

processo n. 0026617-33.2016.8.19.0001). 

 

14. É inadmissível a citação ficta no procedimento do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, na forma do artigo 18, §2º da Lei n. 9099/95, incidente nos Juizados Fazendários 

por força do artigo 27 da Lei n. 12.153/09 (Precedente: Recurso Inominado - processo 

n. 0087519-83.2015.8.19.0001). 

 

15. Diante do princípio da unicidade recursal, é incabível a impetração de mandado de 

segurança em relação à decisão interlocutória, podendo esta ser objeto de eventual 

Recurso Inominado (Precedente: Mandado de Segurança - processo n. 0000781-

90.2017.8.19.9000). 

 

16. Tendo em vista tratar-se de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública são absolutamente competentes para apreciar as 

demandas que tenham por objeto o fornecimento de insumos e remédios, assim como a 

prestação de assistência hospitalar (Precedente: Recurso Inominado - processo 

n. 0135382-98.2016.8.19.0001). 

 

17. Cancelado 

 

18. Cancelado 

 

19. Não cabe pedido de internação compulsória em sede de Juizados da Fazenda Pública 

diante da necessidade de realização de perícia médica e psicológica, situação que se 

contrapõe aos princípios da simplicidade, celeridade e à regra do parágrafo único, do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, incidente nos Juizados Fazendários por força do artigo 27 da 

Lei n. 12.153/09 (Precedente: Recurso Inominado - processo n. 0306924-

58.2014.8.19.0001). 

 

20. A promoção de servidor menos antigo não gera, por si só, automaticamente, 

ascendência na carreira dos demais funcionários que lhe precedem, não havendo que se 

http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0243932-90.2016.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0000781-90.2017.8.19.9000
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0000781-90.2017.8.19.9000
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0135382-98.2016.8.19.0001
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falar, outrossim e ipso facto, em dano moral (Precedente: Recurso Inominado - processo 

nº 0071916-33.2016.8.19.0001). 

 

21. É devida indenização por férias ou licenças não gozadas apenas aos servidores 

inativos, vedado o fracionamento de ações e salvo se já tiverem sido consideradas em 

dobro para efeito de aposentadoria, com base no Princípio que Veda o Enriquecimento 

sem Causa da Administração, impondo se observar a decisão proferida pelo SF em regime 

de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 721.001/RJ (Precedente: 

Recurso Inominado - processo n. 0198159-90.2014.8.19.0001). 

 

22. O termo inicial do lapso prescricional da ação indenizatória tendo por objeto férias ou 

licenças não gozadas por servidor inativo é a data da aposentadoria do servidor 

(Precedente: Recurso Inominado - processo n. 0454253-40.2015.8.19.0001). 

 

23. A indenização por férias e licenças não gozadas deve ter por base de cálculo o 

rendimento bruto dos vencimentos, excluídas as verbas eventuais percebidas pelo 

servidor, a exemplo do abono permanência, devendo ser levado em conta o último 

contracheque do período de atividade, e formulado pedido líquido, especificando as 

verbas pretendidas, sob pena de indeferimento da inicial (Precedente: Recurso 

Inominado - processo n. 0454253-40.2015.8.19.0001). 

24. Inviável a retenção de imposto de renda e o desconto de contribuição previdenciária 

sobre a indenização por férias e licença não gozadas tendo em vista sua natureza 

indenizatória (Precedente: Recurso Inominado - processo n. 0080065-

86.2014.8.19.0001). 

 

25. Nas ações objetivando a restituição das contribuições para o Fundo de Saúde da Lei 

Estadual n. 3.465/00, o termo a quo é a partir do desconto, observado o prazo prescricional 

contra a Fazenda Pública (Precedente: Recurso Inominado - processo n. 0264703-

89.2016.8.19.0001). 

 

26. O reconhecimento de dívida pelo Estado do Rio de Janeiro em processo 

administrativo suspende o prazo prescricional para cobrança judicial, por força do artigo 

4º do Decreto nº 20.910/32 (Precedente: Recurso Inominado - processo n. 0306145-

35.2016.8.19.0001). 

 

27. Cabe indenização aos titulares de direito real de uso das cadeiras cativas do Maracanã 

em decorrência da impossibilidade do exercício do seu direito por ato do Poder Público, 

sendo devido, nas Olimpíadas e Paralimpíadas, o montante equivalente ao valor oficial 

de venda do ingresso do setor onde se localiza a respectiva cadeira e, na Copa das 

Confederações e do Mundo, os montantes previamente fixados, respetivamente, nos 

Decretos estaduais nºs. 44.236/2013 e 44.746/2014 (Precedente: Recurso Inominado - 

processo n. 0145947-24.2016.8.19.0001). 

JUSTIFICATIVA: Diante da necessidade de estabelecer critério de indenização aos 

titulares do direito de uso das chamadas cadeiras cativas existentes no Maracanã em razão 

de impossibilidade de exercício do seu direito durante a realização da Copa das 

Confederações da FIFA 2013 e da Copa do Mundo, no ano de 2014, foram editados os 

Decretos estaduais nºs. 44.236/2013 e 44.746/2014. Nos termos do artigo 2º, do Decreto 

estadual nº. 44.236/2013, a soma dos valores estipulados para os jogos da Copa das 

Confederações (R$ 228,00, R$ 228,00 e R$ 418,00) resulta no montante de R$ 874,00. 

Para a Copa do Mundo, nos termos do artigo 2º, do Decreto estadual nº 44.746, é devido 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/af93a11325b9615103256960006170c5?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/af93a11325b9615103256960006170c5?OpenDocument
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o total de R$ 4.480,00 pelos jogos da copa do mundo (R$ 350,00 para jogos da fase de 

grupos  total de 04 jogos; R$ 440,00 para oitavas de final - 01 jogo; R$ 660,00 para 

quartas de final- 01 jogo; R$ 1.980,00 para a final - 01 jogo). A ausência de 

regulamentação pelo Estado do valor a ser pago aos titulares das cadeiras pela 

impossibilidade de uso durante as Olimpíadas e Paralimpíadas não afasta o direito ao 

recebimento da indenização, devendo, assim, prevalecer o valor do ingresso colocado à 

venda pela organização oficial do evento, atentando se para o respectivo setor onde se 

localiza a cadeira cativa. 

 

28. Cancelado. 

 

29. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública da Capital têm competência para as 

demandas propostas em face do Estado em razão da opção do autor na escolha do foro, 

nos termos do artigo 52, parágrafo único, do CPC. Instalados os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública nas respectivas Regiões Administrativas (artigos 19 da Lei Estadual nº 

5.781/2010), estes possuem competência exclusiva para processar, conciliar, julgar e 

executar as demandas propostas por autores domiciliados nas comarcas integrantes. 

Justificativa: O axioma do acesso à Justiça revela a necessidade da aproximação entre os 

órgãos judicantes e os jurisdicionados. A aproximação deve ser compreendida em sentido 

lato, como corolário da facilitação (custos, atendimento adequado, ausência de 

formalidades, diminuição de distâncias físicas etc). Com esta perspectiva, o TJRJ 

cria/instala Juizados Especiais Fazendários, não sem antes realizar estudos de viabilidade 

técnica (custo, índice de acesso, densidade demográfica da região, prospecção de 

demandas). Ao vincular o critério gerencial público com a aproximação do jurisdicionado 

em sua unidade judicial, cumpre-se o pilar da celeridade e o direito fundamental à duração 

razoável do processo, principiologia a ser observada, também, na fixação da competência, 

evitando-se desperdícios de todas as ordens em prejuízo à prestação jurisdicional. 

  

30. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para as demandas 

propostas em face de Município cuja Comarca não integre a Região Administrativa 

correspondente, ainda que em litisconsórcio com o Estado. 

Justificativa: O Município e o Estado se sujeitam à regra geral de competência de foro. 

Na hipótese de o Município integrar o polo passivo, a sede, regra geral, é elemento fixador 

da competência. Em relação ao Estado, a delimitação territorial da competência está 

prevista no artigo 52, parágrafo único, do CPC. A aplicação do artigo 46, § 4º do CPC, 

indistintamente, pode ocasionar prejuízos/dificuldades, especialmente no que toca ao 

direito probatório, cabendo, assim, vincular o processo à sede do ente municipal, em 

salvaguarda ao princípio da duração razoável. 

  

31. As pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas naturais não podem figurar no 

polo passivo de demandas propostas em Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda 

que em litisconsórcio com as pessoas elencadas no artigo 5º, II, da Lei nº 12.153/09, 

cabendo a extinção do processo sem julgamento do mérito em relação a elas, 

prosseguindo-se quanto ao ente público. 

Justificativa: Na hipótese de litisconsórcio passivo, facultativo, simples ou unitário, 

diante da ausência de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para 

julgamento de pessoas diversas das indicadas no artigo 5º, II da Lei nº 12.153/09, o 

processo deve ser extinto por ausência de pressuposto/requisito processual de validade. 

Todavia, em relação ao ente público com capacidade ad processum, impõe-se a prestação 

jurisdicional. Em se tratando de litisconsórcio necessário - no qual a legitimação não se 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/289671a6e642c5158325775f0057e2e0?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/289671a6e642c5158325775f0057e2e0?OpenDocument
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completa sem a presença de todas as partes no polo da relação processual - cabe a extinção 

do processo em relação a ambos, diante da incompetência manifesta. 

  

32. Nos termos do Ato Executivo nº 195/2017, os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

têm competência para processar, conciliar, julgar e executar as demandas de natureza 

tributária de menor complexidade probatória, excetuando as vinculadas a processos de 

executivos fiscais. 

Justificativa: Superada a restrição prevista em Ato Executivo regulador do artigo 23 da 

Lei nº 12.153/09, as causas tributárias incluem-se na competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, observando-se, todavia, a regra constitucional (artigo 98, caput, 

menor complexidade) e a incompetência em razão da matéria (executivos fiscais, artigo 

2º, parágrafo 1º, I da Lei nº 12.153/09). 

  

33. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para as demandas de 

devolução do valor de Imposto de Renda incidente sobre o Auxílio Moradia. 

Justificativa: Diante do assentamento jurisprudencial acerca da natureza indenizatória do 

auxílio moradia, tornou-se indevida a extinção do processo por vício de incompetência. 

Ainda que assim não se entendesse, com a edição do Ato Executivo nº 195/2017, os 

Juizados Fazendários tomaram a competência também para as demandas de natureza 

tributária. 

  

34. Nas demandas cuja pretensão se refira à devolução do valor do imposto de renda 

incidente sobre o auxílio moradia, é ônus do autor apresentar, com a petição inicial, 

planilha acompanhada dos correspondentes contracheques e das declarações de imposto 

de renda de cada ano em que houve o desconto cuja devolução se pretende, informando, 

desde logo, o montante recebido a título de restituição. 

Justificativa: é ônus do autor a prova do an e do quantum debeatur. Não basta, assim, 

demonstrar a relação jurídica entre as partes. Exige-se, também, a prova do valor 

descontado indevidamente. A planilha é demonstrativo contábil a indicar a liquidez, 

qualidade do pedido, cujas exceções restritas ao artigo 324, § 1º, I, II, e III, do CPC não 

se aplicam à hipótese. 

  

35. Em caso de descumprimento do artigo 9º da Lei nº 12.153/09, deve o Juiz determinar 

ao réu o encaminhamento da documentação necessária de acordo com o caso concreto, 

indicando precisamente o destinatário, o objeto pretendido e o prazo. Descumprida a 

ordem, todas as medidas coercitivas são cabíveis, sem prejuízo da expedição de ofício ao 

Ministério Público para análise de eventual ato de improbidade administrativa. 

Justificativa: É ônus processual do ente público, conforme artigo 9º da Lei nº 12.153/09, 

fornecer ao processo todos os documentos necessários à elucidação dos fatos. Violado o 

comando, cabe ao Juiz a ordem, sob pena das medidas coercitivas, além de 

encaminhamento de ofício ao Ministério Público para análise da conduta do 

administrador. 

 

36. Nas condenações às obrigações de pagar impostas ao Poder Público referentes a 

débitos não tributários, os juros moratórios serão calculados em conformidade com o 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. No que 

pertine à correção monetária incidente nesses casos, será a mesma calculada pelo IPCA-

E. 

 JUSTIFICATIVA: Em relação aos juros moratórios sobre débitos não tributários, a 

sistemática não sofreu os efeitos do julgamento da ADI n. 4357/DF pelo E. STF, de modo 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204719&integra=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11960.htm
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que deve ser observado o percentual de 6% ao ano até a entrada em vigor da Lei 

11.960/2009, quando então se aplicam os juros da caderneta de poupança. No que tange 

à correção monetária, após o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870.947, 

em Regime de Repercussão Geral (Tema 810) pelo E. STF, restaram fixadas as seguintes 

teses jurídicas, de observância obrigatória: 

"1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em 

que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 

inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais 

devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera 

seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, 

caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos 

juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é 

constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional 

ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como 

medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a 

promover os fins a que se destina". 

  

37. Nas condenações às obrigações de pagar impostas ao Poder Público referentes a 

débitos tributários, os juros moratórios serão devidos pela mesma taxa com a qual a 

Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, impondo-se observar o disposto nos 

artigos 161, parágrafo 1º e 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional, bem 

como os enunciados nº. 188 e 523 do E. STJ e, ainda a Lei estadual nº. 6.127/11, com 

início de vigência em 02/01/2013. Assim, são devidos, nesses casos, juros moratórios 

legais na taxa de 1% ao mês e correção monetária pela UFIR, essa contada de cada 

pagamento indevido, até o advento da Lei estadual n. 6.127/11, a partir de quando será 

incidente apenas a Taxa Selic". 

  

JUSTIFICATIVA: Em relação à taxa de juros moratórios incidente sobre débitos 

tributários, será a mesma com a qual a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, 

sendo inconstitucional, nesse particular, o disposto no artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com 

a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, conforme julgamento do Recurso Extraordinário 

n. 870.947 em Regime de Repercussão Geral (Tema 810) pelo E. STF, quando restaram 

assentadas as seguintes teses jurídicas de observância obrigatória: 

"1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em 

que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 

inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais 

devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera 

seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, 

caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos 

juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é 

constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional 

ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/bac07d417fb25bc28325798200673ffb?OpenDocument
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medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a 

promover os fins a que se destina". 

 

11.3. AVISO CONJUNTO TJERJ/COJES nº 14/2017 

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, e o PRESIDENTE DA 

COMISSÃO JUDICIÁRIA DE ARTICULAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

(COJES), DESEMBARGADOR JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, 

AVISAM aos Senhores Magistrados, Membros do Ministério Público, da Defensoria 

Pública, de Procuradorias Estatais, Advogados e demais interessados que os enunciados 

aprovados em reunião conjunta dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis e das 

Turmas Recursais Cíveis, realizada nos dias 14/08/2017 e publicados por meio do Aviso 

Conjunto TJ/COJES n. 14 de 11/09/2017, foram reunidos aos enunciados aprovados em 

reunião dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais Cíveis, 

realizada no dia quatorze de agosto de dois mil e dezessete, às dez horas, estando 

consolidados para constituir jurisprudência predominante dos Juizados Especiais Cíveis 

e das Turmas Recursais Cíveis. 

  

ENUNCIADO 01 - 2017: 

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE 

Não cabe declínio de competência ou remessa de autos em sede de Juizado Especial Cível. 

JUSTIFICATIVA: 

É comum a distribuição de ações diversas pela parte visando a obtenção de indenizações 

autônomas, muitas vezes havendo identificação pelo sistema e conclusão para verificação 

de prevenção. 

Quando reconhecida a prevenção há redistribuição, reunião de processos, o que gera 

retardo no andamento processual, eventual adiamento de audiências, etc. 

A intenção do enunciado é tornar mais céleres os processos, aplicando o artigo 51, II, 

da Lei nº 9.099/95 de forma literal, apontando às partes e seus advogados que devem 

demandar todos os problemas que têm com determinado réu através do mesmo processo. 

  

ENUNCIADO 02 - 2017: 

PREVENÇÃO - EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO 

A extinção do processo sem análise do mérito gera prevenção do Juizado originário para 

futuras ações com o mesmo objeto, ressalvada a hipótese de incompetência territorial. 

JUSTIFICATIVA: 

O enunciado visa resguardar o princípio do juiz natural evitando, assim, a escolha 

intencional do Juízo. 

De outra banda, como o sistema informatizado do Tribunal força a remessa do feito ao 

juizado de primeira distribuição, mesmo que a parte/advogado indique no ajuizamento 

eletrônico o juizado competente, a nova ação será remetida ao juizado que extinguiu o 

feito por incompetência anteriormente. 

Assim, no caso em exame, deverá o juiz remeter o novo processo ajuizado ao juízo 

competente. 

  

ENUNCIADO 03 - 2017: 

JULGAMENTO DE MÉRITO - FRAUDE PROCESSUAL 

Verificando o juiz que a ausência da parte à audiência ou o pedido de desistência visam 

fraudar o andamento processual evitando o julgamento desfavorável, poderá indeferir o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
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pedido de desistência ou não aplicar o disposto no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, de 

forma fundamentada, julgando o mérito da lide aplicando, se for o caso, as penas 

decorrentes da litigância de má-fé à parte autora. 

JUSTIFICATIVA: 

Os reiterados casos de fraude processual têm gerado necessidade de adoção de novas 

práticas pelos magistrados visando coibir manobras processuais como forma de evitar a 

penalização por atos de má-fé processual. 

Por óbvio, a aplicação do enunciado demanda análise do caso concreto e fundamentação 

devida. 

  

ENUNCIADO 04 - 2017: 

PENHORA ON LINE - TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE VALORES PARA 

DEPÓSITO JUDICIAL - POSSIBILIDADE 

A PENHORA on line em sede de Juizados Especiais Cíveis se fará com observância dos 

princípios da celeridade e economia processual, de acordo com as disposições 

estabelecidas nos artigos 52 e 53 da Lei nº 9.099/95, podendo ser procedida 

imediatamente à transferência de valores bloqueados. 

JUSTIFICATIVA: 

A proposta reproduz o teor do enunciado nº 94 do Aviso Conjunto nº 22/2015 do CEDES, 

adequando a fundamentação aos dispositivos da Lei nº 9.099/95, evitando discussão 

quanto a transferência de valores que, se obstada imediatamente, inviabiliza a rotina dos 

gabinetes de Juizados Especiais Cíveis dado o volume de processos. 

"Enunciado 94: Em respeito aos princípios da menor onerosidade e da duração razoável 

do processo, é possível a transferência imediata dos valores bloqueados (art. 854 e 

parágrafos do CPC)". 

O procedimento previsto nos parágrafos do art. 854 do CPC é incompatível com o sistema 

eletrônico da penhora on line. A incompatibilidade se verifica quanto ao prazo necessário 

para a sua concretização (há previsão de vários atos), como também ao prejuízo que 

causará tanto ao credor quanto ao devedor, já que, neste último caso, valores somente 

bloqueados não são passíveis de correção na instituição financeira que tem sua guarda. 

  

ENUNCIADO 05 - 2017: 

GUIA DE PAGAMENTO DE ACORDO - AUSÊNCIA DE JUNTADA - PRESUNÇÃO 

DE MORA 

A ausência de comprovação do cumprimento de acordo pelo devedor no prazo de cinco 

dias após o término do prazo de pagamento induz a presunção de mora, fazendo incidir a 

cláusula penal. 

JUSTIFICATIVA: 

É comum o recolhimento, pelas empresas, de valores relativos às condenações sem que 

informem o depósito ao Juízo. Esta sistemática gera execuções e outros desdobramentos 

processuais indesejáveis. 

A proposta visa orientar as empresas no sentido de que, não sendo informado o depósito 

em prazo razoável e por petição, serão consideradas em mora, até porque sem a 

apresentação da guia o Juízo não tem como saber que houve o pagamento ou apresentação 

para fins de garantia. 

  

ENUNCIADO 06 - 2017: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DE EXCEÇÃO 

DE PREEXECUTIVIDADE 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191596&integra=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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A mera reiteração, nos embargos à execução, de argumentos já decididos em sede de 

exceção de preexecutividade poderá ensejar a aplicação de penalidades decorrentes de 

litigância de má-fé e/ou poderá ser considerada ato atentatório a dignidade da Justiça. 

  

JUSTIFICATIVA: 

O excesso de incidentes na fase de execução consiste num dos grandes problemas no 

tempo de duração razoável do processo, gerando, muitas vezes, a reanálise de questões já 

decididas. 

O enunciado orienta as partes a não proceder desta forma e objetiva a concentração de 

todos os argumentos contrários à execução em uma só peça, preferencialmente os 

embargos. 

  

ENUNCIADO 07 - 2017: 

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

A desconsideração da personalidade jurídica é processada nos mesmos autos, sem a 

suspensão do processo ou formação de incidente, facultando ao juízo, o deferimento das 

medidas necessárias a garantir a efetividade da execução como, p. ex., o arresto ou outras 

tutelas provisórias de urgência cautelares aplicáveis ao caso concreto. 

JUSTIFICATIVA: 

Em 18 de março de 2016, o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/16) entrou em 

vigor já com algumas alterações promovidas por outro ato normativo (Lei nº 13.256/16). 

Obviamente, diversos questionamentos já vinham sendo apresentados antes mesmo de 

sua vigência, fomentando certa insegurança entre os operadores do Direito, o que, de certa 

forma, era até de se esperar, diante das inúmeras alterações. 

Com relação ao Juizados Especiais, o novo CPC fez referência expressa ao Sistema dos 

Juizados nos artigos 985, I, 1.062, 1.063, 1.064, 1.065. Como parte do estudo da nova 

sistemática, aduziremos análise sobre o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica e os meios dos quais o magistrado pode lançar mão para flexibilizar o 

procedimento. 

  

Pois bem, o art. 1.062 do CPC prevê uma nova modalidade de intervenção de terceiro, o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que será aplicado nos juizados, 

não obstante a existência de restrição específica prevista em lei (art. 10, Lei nº 9.099/95). 

A desconsideração da personalidade jurídica já vinha sendo realizada nos juizados, em 

que pese a ausência de regulamentação da forma procedimental para tanto. Contudo, com 

o advento do novo CPC, foi criado um modelo a ser seguido (art. 133 - art. 137), incluído 

dentro do rol de modalidades de intervenção de terceiros. 

  

Assim, foi necessária a criação de outra regra (art. 1.062, do CPC) para justificar a 

incidência da intervenção de terceiros nos juizados, apesar da vedação expressa (art. 10, 

Lei nº 9.099/95). Quanto a este aspecto, não se vislumbra empecilhos sérios para que a 

desconsideração aqui seja deferida. O problema, em realidade, reside na observância do 

novo processamento estatuído. 

  

Com efeito, não tendo sido requerida a desconsideração na petição inicial, será, então, 

formado um "apenso", com suspensão da demanda primitiva, para que seja viabilizada a 

citação do sócio a fim de que apresente defesa quanto a este tema. Após, haverá dilação 

probatória se for o caso e, enfim, será proferida decisão interlocutória (quando se tratar 

de desconsideração realizada perante órgão de primeira instância), caso em que será 

possível o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inc. IV, do CPC). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13256.htm
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Observam-se, desta forma, certos empecilhos práticos para a adoção desta maneira de 

proceder em sede de juizados. Primeiro, porque o contraditório prévio, a dilação 

probatória para a solução do incidente, bem como a suspensão da demanda originária irão 

conspirar contra os critérios norteadores desta via (art. 2º, Lei nº 9.099/95). E, segundo, é 

que não há possibilidade de emprego do agravo de instrumento perante as Turmas 

Recursais. 

  

Pensamos que, em tais casos, não deverá ser observado o procedimento estabelecido na 

nova legislação (art. 133 - art. 137, do CPC), por ser a mesma absolutamente incompatível 

com seus princípios inspiradores. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica 

deverá ser reconhecida nos próprios autos, sem que haja a suspensão da análise de 

qualquer tema. 

  

Sem embargos, conforme o § 4º do art. 795, do CPC, para a desconsideração da 

personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente processual. Entretanto, 

tal disposição legal não é absoluta, pois a lei dispensa a instauração do referido incidente 

quando a desconsideração for requerida na petição inicial, devendo ser citado o sócio ou 

a pessoa jurídica (§2º, art. 134, do CPC) para, nos termos do art. 135 do CPC, se 

manifestar, no prazo de 15 dias. 

  

Nesse contexto, os incidentes processuais praticamente não são admitidos, com exceção 

da arguição de suspeição e impedimento do juiz, que são processados em autos apartados 

e observado o rito do Código de Processo Civil. Todas as demais matérias de defesa 

devem ser arguidas na contestação (art. 30 da lei 9.099/95), sendo decididos de plano 

todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento do processo. 

  

Mas não é só, o art. 16 da Lei 9.099/95 dispensa a distribuição e a autuação do pedido 

inicial, tudo em atenção à simplicidade e à informalidade do Sistema dos Juizados, sem 

falar na irrecorribilidade das decisões interlocutórias. 

  

O legislador de 2015 visou instituir mais uma exceção ao disposto nos arts. 10, 16, 29 e 

30 da Lei dos Juizados, ao prever a aplicabilidade, ao procedimento sumaríssimo, do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do 

CPC, cabe ao intérprete buscar meios para que a referida exceção seja compatibilizada 

com as características do Sistema. 

  

Desse modo, a desconsideração nos Juizados Especiais deve preservar aquilo que moveu 

o legislador, ou seja, a comunicação prévia e a possibilidade de defesa pelo requerido, 

mas sem a suspensão do procedimento ou a instauração de um incidente processual. 

  

Assim, se for garantido aos sócios ou diretores (terceiros), nos próprios autos da 

execução, o exercício do direito de defesa, estará garantido o tratamento isonômico entre 

as partes, sem a suspensão do processo e a formação do incidente. 

  

No sentido do texto, confira o seguinte julgado: 

"DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. FORMAÇÃO DE INCIDENTE EM APARTADO. INCOMPATIBILIDADE 

COM O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA LEI 9.099/95. CONVERSÃO DA 

PENHORA EM ARRESTO. POSSIBILIDADE. Os incidentes processuais praticamente 
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não são admitidos no Sistema dos Juizados, com exceção da arguição de suspeição e 

impedimento do juiz, que são processadas em autos apartados. Todas as demais matérias 

de defesa devem ser arguidas nos próprios autos, quando não forem dispensadas na forma 

do art. 16 da Lei 9.099/95 (dispensa a distribuição e autuação do pedido inicial), tudo em 

atenção à simplicidade e informalidade do Sistema dos Juizados. O rito da 

desconsideração da personalidade jurídica previsto nos art. 133 a 137 do Código de 

Processo Civil deve ser flexibilizado para compatibilizar se com os princípios reitores da 

Lei 9.099/95, ou seja, sem a suspensão da execução e sem a instauração de um processo 

em apartado (incidente), garantindo aos sócios ou diretores (terceiros), nos próprios autos 

da execução, o exercício do direito de defesa. Penhora que deve ser convertida em arresto 

(art. 139, IV c/c art. 301, todos do CPC). Procedência parcial do writ". (Mandado de 

Segurança n. 0001504-46.2016.8.19.9000, 4ª Turma Recursal Cível do Estado do Rio de 

Janeiro, Relator: Alexandre Chini, julgado em 25 de abril de 2017). 

  

Concluindo, a desconsideração da personalidade jurídica só deve ser deferida - ou não - 

após a intimação das partes, sem a suspensão do processo ou formação de incidente, 

facultando ao juízo o deferimento das medidas necessárias a garantir a efetividade da 

execução como, p. ex., o deferimento de arresto ou outras tutelas provisórias de urgência 

cautelares aplicáveis ao caso concreto, assegurado às partes o contraditório e a ampla 

defesa, sem a necessidade de se violar os princípios reitores do Sistema dos Juizados 

Especiais Cíveis. 

  

ENUNCIADO ALTERADO: 

  

ENUNCIADO 02 - 2016: 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E PROCURAÇÃO - VALIDADE PARA 

EFEITO PROCESSUAL 

A petição inicial deverá ser instruída com comprovante de residência e procuração 

atualizados (art. 77, inciso V e o artigo 105, §§ 2º. e 3º, do CPC e do artigo 19, § 2º. Da 

Lei 9.099/95). 

JUSTIFICATIVA: 

O enunciado proposto substitui o enunciado nº 02.2016 sobre a mesma matéria, excluindo 

o prazo rígido para controle da competência territorial e da regularidade de representação 

processual nos Juizados Especiais Cíveis, além de incluir no seu texto as normas legais 

que permitem o controle judicial da competência territorial e da regularidade da 

representação processual. 

  

O Código de Processo Civil dispõe, no art. 77, inciso V, que é dever das partes e dos seus 

procuradores declinar o endereço residencial ou profissional no primeiro momento que 

couber falar nos autos, atualizando essa informação em caso de mudança. 

  

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: 

  

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que 

ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

  

Portanto, desde o ajuizamento da ação, que para o Autor é o "primeiro momento" em que 

o demandante tem para "falar nos autos", a parte deverá apresentar comprovante de 
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residência atualizado, possibilitando o exercício do controle judicial da competência 

territorial. 

  

Com relação aos advogados das partes, o ajuizamento da ação é o "primeiro momento" 

de manifestação do patrono nos autos, quando deverá informar o endereço atualizado do 

seu escritório profissional, que deverá constar na procuração (artigo 105, §§ 2º. e 3º. do 

CPC). Apenas com a apresentação da procuração atualizada, no momento do ajuizamento 

da ação, será possível o patrono da parte demonstrar o cumprimento do inciso V do artigo 

77 do CPC. 

  

O artigo 105 do CPC dispõe sobre a obrigatoriedade do advogado informar o endereço 

(atualizado, cf. inciso V do artigo 77 do CPC) do escritório na procuração, dispondo 

especificamente sobre o advogado que postula em causa própria no artigo 106, com 

indeferimento da petição inicial na hipótese de descumprir o dever de informar o seu 

endereço (atualizado, cf. inciso V do artigo 77 do CPC): 

  

Art. 105. (...). 

§ 2º. A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem 

dos Advogados do Brasil e o endereço completo. 

§ 3º. Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter 

o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e o endereço 

completo. 

  

Art. 106. Quanto postular em causa própria, incumbe ao advogado: 

I - declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na 

Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, 

para o recebimento de intimações; 

II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. 

§1º. Se o advogado descumprir o disposto no inciso I, o juiz ordenará que se supra a 

omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de 

indeferimento da petição. 

  

Além das normas expressas do Código de Processo Civil, o artigo 19 da Lei 9.099/95 

prevê, no seu § 2º., a necessidade de comunicação da mudança de endereço no curso do 

processo, extraindo se também desta norma que a informação atualizada sobre o endereço 

é dever legal, que deve ser observado desde o ajuizamento da ação: 

  

Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro 

meio idôneo de comunicação. 

  

§ 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, 

na ausência da comunicação. 

  

Portanto, é dever legal da parte apresentar comprovante de residência atualizado no 

momento do ajuizamento da ação. Também é dever legal do advogado informar o 

endereço atualizado do seu escritório no momento do ajuizamento da demanda, o que 

somente é possível com a apresentação da procuração contemporânea à distribuição, 

ressalvada a possibilidade de apresentação de procuração nos 15(quinze) dias posteriores 
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ao ajuizamento da ação, prorrogável por igual período por despacho do juiz, conforme 

artigo 104 do CPC: 

  

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para 

evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 

  

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, 

exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por 

despacho do juiz. 

  

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome 

foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. 

  

A consequência para o descumprimento dos deveres impostos às partes e aos 

procuradores é a extinção do processo por incompetência territorial (Lei 9.099/95, artigo 

51, inciso III) ou por falta de representação processual adequada, que impede o 

desenvolvimento válido e regular do processo (Lei 9.099/95, artigo 51, caput c/c o artigo 

106, § 1º e 485, IV do CPC), independentemente de intimação da parte (§ 1º do artigo 51 

da lei 9.099/95): 

  

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

III - quando for reconhecida a incompetência territorial; 

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. 

  

Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: 

§ 1o Se o advogado descumprir o disposto no inciso I, o juiz ordenará que se supra a 

omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de 

indeferimento da petição. 

  

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

IV - Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo; 

  

A Jurisprudência de diversos tribunais considera que a ausência de procuração, ou a 

procuração apresentada sem o preenchimento dos requisitos legais, configura falta de 

representação processual adequada, que impede o desenvolvimento válido e regular do 

processo e conduz à sua extinção por falta de pressuposto processual, com previsão 

expressa no novo CPC, no 485, IV do CPC. 

TJ-RJ - ACAO RESCISORIA AR 00257975620128190000 RJ 0025797-

56.2012.8.19.0000 (TJ-RJ) 

Data de publicação: 01/11/2013. Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO DE DOIS DOS TRÊS AUTORES. PRAZO PREVISTO NO ART. 37 

DO CPC ULTRAPASSADO. AUSÊNCIADE UM DOS PRESSUPOSTOS DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM 

EXAME DE MÉRITO. ART. 267, IV DO CPC. Apesar de ter juntado aos autos a 

procuração de um dos autores já após a propositura da presente ação, mas dentro do prazo 

de quinze dias previsto no art. 37 do CPC, o patrono subscritor da inicial deixou de 

apresentar os outros dois instrumentos de mandato, bem como deixou de pleitear a 
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prorrogação do prazo de quinze dias, que já está por demais ultrapassado. Extinção do 

processo sem exame de mérito, na forma do art. 267, IV do CPC. 

 

TJ-MG - Apelação Cível AC 10433120165983001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 30/05/2014. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, INCISO IV, DO CPC. 

CONDENAÇÃO DO PROCURADOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 37, DO CPC. 

SENTENÇA MANTIDA. I. A ausência de instrumento de mandato outorgado ao 

procurador, pela parte, acarreta vício de representação processual. II. É vedado ao 

advogado atuar em juízo em nome da parte sem a devida legitimação. III. Intentada ação 

executiva, sem consentimento da parte, o advogado deverá arcar com o pagamento das 

despesas e custas processuais, nos termos do art. 37, parágrafo único, do CPC. 

 

TJ-BA - Embargos à Execução 00191945920098050000 BA 0019194-

59.2009.8.05.0000 (TJ-BA) 

Data de publicação: 16/11/2012. Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. ART. 13 DO CPC. 

DECURSO DO PRAZO IN ALBIS. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. 1) A irregularidade da 

representação processual, por se tratar de vício sanável, conduz à intimação da parte 

interessada para corrigi lo, nos termos do art. 13 do CPC; 2) Decorrido in albis o prazo 

para suprir o equívoco, tratando de defeito imputado à parte autora, configura se a 

nulidade do processo, tendo se como inexistentes os atos processuais assinados por 

advogado que militou sem procuração; 3) Existência de óbice à apreciação do pano de 

fundo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Art. 267, IV, do CPC; 4) Extinção do feito sem resolução do mérito. 

 

TRF-2 - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL AGTAC 332724 RJ 

2003.51.01.002172-2 (TRF-2) 

Data de publicação: 19/02/2008. Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO. ART. 267, IV, DO CPC. AUSÊNCIA 

PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A capacidade 

postulatória é pressuposto processual e a irregularidade da representação das partes 

impede o desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem a 

resolução do mérito (CPC, art. 13, caput, c/c 267, IV), sendo certo que tal medida somente 

é cabível quando dado às partes oportunidade idônea de promover as emendas e 

esclarecimentos necessários pelo magistrado. 2. Tendo sido aberta possibilidade às partes 

de regularizarem sua representação processual com a juntada da procuração do patrono 

constituído pelas mesmas e transcorrido in albis o prazo determinado, outra não poderia 

ter sido a solução a ser adotada pelo Juízo a quo que não a extinção do feito, sendo 

despicienda a intimação pessoal da parte autora. 3. Não deve ser conhecida a apelação 

interposta por advogado sem procuração nos autos. 4. Agravo provido. 

 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70064312846 RS (TJ-RS) Data de publicação: 29/06/2015 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA 
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DE PROCURAÇÃO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 267, 

INCISO IVC/C § 3º DO CPC. ART. 37 DO CPC. Na espécie, a ausência de procuração 

outorgada pelo autor da revisional acarreta a inexistência de todos os atos praticados, 

adotando se como referencial o artigo 37 do CPC. Embora intimada, a parte autora deixou 

transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para regularizar sua representação 

processual. Ação revisional de contrato extinta, de ofício, sem julgamento do mérito. 

Apelação prejudicada. (Apelação Cível Nº 70064312846, Décima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 25/06/2015). 

 

TJ-PE - Apelação APL 3587957 PE (TJ-PE) Data de publicação: 11/06/2015 Ementa: 

PROCESSO CIVIL. ÓBITO DO AUTOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. 

APLICAÇÃO DO ART. 265, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE 

PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VONTADE POST MORTEM. 

INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. EX 

OFICIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC. 1. 

Verificado o óbito do demandante anterior à interposição da ação, e imperioso reconhecer 

a inexistência de capacidade processual ou postulatória dos advogados para buscar a 

tutela jurisdicional com base em procuração anteriormente outorgada. 2. Outrossim, não 

se aplica a suspensão prevista no art. 265, I, do CPC, pois o óbito, certidão à fl. 25, ocorreu 

anteriormente à propositura da ação e não no curso da mesma. 3. Ante o exposto, 

considerados inexistentes os atos praticados por causídicos sem procuração válida, 

impende declarar, ex oficio, a nulidade dos atos processuais, extinguindo o processo nos 

termos do art. 267, IV, do CPC, por falta de pressuposto de constituição. 4. Recurso a que 

se nega provimento. 

 


