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RESUMO

Trata dos Juizados Especiais Federais, da sua importância em face do direito fundamental de
acesso à Justiça e de suas origens históricas no Brasil, com o advento da Lei n. 9.099/95, a qual
criou os Juizados de Pequenas Causas na Justiça comum, e, posteriormente, com a edição da
Lei n. 10.259/01, que instituiu os Juizados Especiais Federais.

Com relação a estes últimos, aborda: o seu modo de organização; os feitos de sua competência; as
partes que podem figurar nos pólos da relação processual; as peculiaridades do funcionamento
dos procedimentos cognitivo e executivo, bem como do sistema recursal.

PALAVRAS-CHAVE
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_________________________________________________________________________
* Conferência proferida no 2º Congresso Brasileiro de Administração da Justiça.

O ACESSO À JURISDIÇÃO COMO
DIREITO FUNDAMENTAL

O reconhecimento e a tutela dos
direitos do homem vem, com
o passar dos anos, sendo

objeto de sensíveis vicissitudes.
Nos albores do constitucio-

nalismo, alçaram consagração os
chamados “direitos de liberdade”,
notabilizados pela proteção do
cidadão mediante a garantia da não-
intervenção estatal. Posteriormente a
complexidade das relações sociais
forjou uma segunda categoria, con-
sistente nos direitos sociais. Esses,
diferentemente daqueles da primeira
classe, têm a sua singularidade
assentada na necessidade, para a
sua pronta concretização, de atuação
positiva do Estado e da sociedade.

Esse traço de feição que
ultrapassa as fronteiras do didático
produziu cenário onde cada vez mais
importante emerge a necessidade do
cidadão em acorrer à Justiça. Isso
porque os impasses tendentes à
concreção de tais direitos dão azo a
pretensões resistidas, cuja compo-
sição, na maioria das vezes, não
encontra outro desaguadouro senão
no aparato jurisdicional. E com um
detalhe: os direitos sociais, ao
contrário dos direitos de primeira
geração – que, basicamente, gra-
vitam ao redor da condição de
proprietário e, por isso, dirigem-se a
um número pequeno de titulares –,
voltam-se a idéias como a função
social da propriedade e a igualdade
substancial, irradiando, portanto, os
seus efeitos para um universo bem
mais vasto de pessoas. Melhor

dizendo, a noção de dignidade da
pessoa humana, vértice das consti-
tuições hodiernas, impõe, como
objetivo indeclinável, o dever de
implementação, em prol de todos,
dos direitos inerentes à disciplina do
trabalho subordinado à educação, à
saúde, à seguridade social etc.

Sendo assim, faz-se neces-
sário que, numa ênfase cada vez
mais crescente, o Judiciário se
proponha a enveredar pela tarefa de
prover os direitos dos cidadãos. Já
advertiam Mauro Cappelletti & Bryant
Garth, no princípio de obra tida
nessas plagas como clássica1, para
a circunstância de que o acesso ao
amparo judicial representava, no
sistema do laissez-faire, um direito
meramente formal do indivíduo,
alcançável apenas por um pequeno
grupo, cujos integrantes possuíssem
aptidão para fazer frente aos custos
do processo, de maneira que, somen-
te com as transformações advindas
com o welfare state, couraçando
aquele de novos direitos, ganhou
particular atenção o tema da efetiva
aproximação dos cidadãos à Justiça.

Esta tendência, direcionada ao
acesso efetivo à Justiça, obtém novo
alento com as terceira e quarta
gerações de direitos, relacionadas ao
meio ambiente ecologicamente equi-
librado, ao resguardo do consumidor,
às limitações da pesquisa científica,
cuja realização vem exigindo a
atenção dos juízes e profissionais do
labor jurídico.

Não foi à toa, portanto, que as
hodiernas declarações jurídicas
puseram em destaque a prerrogativa
inarredável de todo homem receber

dos tribunais remédio efetivo para os
atos que violem seus direitos. Dis-
positivo nessa direção consta da
Declaração Universal dos Direitos do
Homem, de 10 de dezembro de 1948
(art. VIII), secundada por constitui-
ções recentes como a da Itália de 1947
(arts. 24 e 113), a da Alemanha de
1949 (art. 19), a de Portugal de 1976
e sucessivas revisões (art. 20), a da
Espanha (art. 24) e a da Argentina de
1853, com a mutação imprimida pela
recente reforma de 1994 (art. 43), sem
olvidar o art. 5º, XXXVI, da Consti-
tuição de 1988, a manter tradição
instaurada em nosso constitucio-
nalismo pela Constituição de 1946
(art. 141, § 4º), com prosseguimento
nas que lhe seguiram (CF de 1969,
art. 153, § 4º; CF de 1988, art. 5º,
XXXV).

Ademais, o enorme progresso
tecnológico por que se acha atraves-
sando a humanidade, implicando uma
maior ampliação das comunicações,
suficiente até mesmo para ocasionar
o aniquilamento das fronteiras entre
Estados, redobra o dever estatal e da
coletividade em distribuir justiça,
acrescendo-lhe o imperativo de que
tal se faça de modo indistinto às
diversas espécies de lides e com
rapidez desejável.

Isso porque o direito à tutela
judicial efetiva, tal como proclamado
nos Textos Magnos, não requer
apenas a aceitação de que possa o
cidadão acorrer às cortes de Justiça
toda vez que se sentir lesado ou
ameaçado de lesão em seus direitos
subjetivos. Exige algo mais, qual seja,
a necessidade de encurtamento dos
litígios, forçando, de logo, o abandono
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das vias apontadas pelo processo civil
tradicional.

Nesse afã, muitas alternativas
têm sido cogitadas, podendo-se
dividi-las em dois grandes grupos,
conforme se trate da criação, no
âmbito do Judiciário, de mecanismos
aptos para propiciar uma célere
distribuição de Justiça (simplificação
procedimental e estruturação de
organismos voltados aos litígios de
pequeno valor)2, ou da formulação de
métodos alternativos ao caminhar
jurisdicional (conciliação extrajudicial,
arbitragem e entidades destinadas a
velar pelo bom andamento das
relações de consumo).

Dentre os novos meios de
superação dos óbices ao acesso à
Justiça, cabe-nos destacar a implan-
tação, no âmbito da Justiça Federal,
dos juizados para o julgamento de
causas de pequeno valor, tarefa cujo
enfrentamento não dispensa uma
breve narrativa histórica.

OS JUIZADOS DE PEQUENAS
CAUSAS E A EXPERIÊNCIA

PÁTRIA

Na tentativa de instituir, nestas
plagas, organismos judiciais para o
julgamento das causas de menor
expressão, coube o pioneirismo,
consoante noticia Adroaldo Furtado
Fabrício3, à operosa Associação dos
Juízes do Rio Grande do Sul, mediante
o estabelecimento dos conselhos de
conciliação e julgamento, compostos
de árbitros, escolhidos entre bacha-
réis em Direito,  atuando sob a
coordenação de um juiz de Direito, os
quais, a despeito de carecerem de
respaldo normativo para a garantia da
autoridade de suas decisões, repre-
sentaram importante passo na reso-
lução de controvérsias.

Atendendo aos reclamos so-
ciais, não se manteve inerte o
legislador com a promulgação da Lei
n. 7.244, de 7/11/84, cujo art. 1º
facultou aos estados, Distrito Federal
e aos então territórios, criar, dentro de
sua estrutura judiciária, os juizados
especiais de pequenas causas, para
o processo e julgamento de causas
de reduzido conteúdo econômico,
concebendo-os como órgãos inte-
grantes do Poder Judiciário, sofrendo,
por tal motivo, as mais veementes
objeções quanto à sua compati-
bilidade com o então Texto Magno4.

Pouco tempo depois, o cons-
tituinte de 1988, ao catalisar os mais
importantes anseios da população
brasileira, previu, no art. 98, I, de sua
obra, a possibilidade da União, no
que concerne ao Distrito Federal, e

dos estados instituírem juizados
especiais integrados por juízes
togados, ou togados e leigos, com
competência para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas
cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial
ofensivo.

Com o propósito de concretizar
o anelo sobranceiro, ante a superação
da Lei n. 7.244/84, foi editada a Lei
n. 9.099,  de 26/9/95, cuja aplicação
vem produzindo, no particular da
Justiça comum estadual, notável
revolução no modo de composição de
conflitos de interesses.

No campo da Justiça Federal,
a preocupação com os litígios de

direito, decididas com apoio em
súmula do Supremo Tribunal Federal
e do então Tribunal Federal de
Recursos (art. 3º); c) do não-cabi-
mento de apelação nos feitos de valor
não-superior ao montante que indi-
cara, cujas sentenças somente
desafiavam embargos infringentes
para o próprio juízo prolator, salvo se
cuidasse de matéria constitucional
(art. 4º); d) da possibilidade dos
representantes judiciais da União,
suas autarquias e empresas públicas
federais transigirem mediante con-
dições estipuladas pelo Poder Exe-
cutivo, exceto nas questões fiscais e
relativas ao patrimônio imobiliário da
União (art. 5º).

Posteriormente vieram a lume
as Leis ns. 8.197/91 (art. 1º) e 9.469/
97 (arts. 1º e 2º), ainda vigentes,
disciplinando a realização de acordos
judiciais a serem celebrados pela
União, autarquias e empresas pú-
blicas federais, bem como esta-
belecendo, no caso do último diploma,
a faculdade de dispensa de pro-
positura de ações e de interposição
de recursos quando a discussão
referir-se à matéria pacificada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores (art.
4º).

Não omitir o art. 128 da Lei n.
8.213/91, cuja redação original fora,
em parte, tida pelo Pretório Excelso
como inconstitucional5, a permitir a
liquidação, sem a expedição de
precatório, dos débitos inerentes a
benefícios previdenciários, desde que
não ultrapassassem o teto que
indicava, faculdade que, depois do §
3º do art. 100 da CF, acrescido pela
EC n. 20/98, obteve renovação com a
recente Lei n. 10.099/00.

Visando legar respaldo sobran-
ceiro às lides de pequena expressão
na Justiça Federal, a EC n. 22/99,
aditando parágrafo único ao art. 98
do Estatuto Básico, dispôs: Lei
federal disporá sobre a criação de
juizados especiais no âmbito da
Justiça Federal 6,7.

A regulamentação do objetivo
indicado na referida norma cons-
titucional teve lugar com a recente
promulgação da Lei n. 10.259, de
12/7/2001, ensejando à sua futura e
iminente aplicação grandes expec-
tativas e, igualmente, algumas
apreensões8.

A assertiva se justifica quando
se examina, mediante recente levan-
tamento estatístico, produzido sob os
auspícios da Coordenadoria dos
Juizados Especiais junto ao Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, que
dos 5.479 feitos distribuídos nas suas

menor conteúdo econômico não
passou despercebida, antes mesmo
da Lei Fundamental em vigor, em face
da aceitação da existência de lesões
de limitado valor perpetradas, de
modo pulverizado, pela ampla abran-
gência subjetiva, a marcar a atuação
das entidades e órgãos integrantes
da Administração Federal.

De início, pode-se citar a
revogada Lei n. 6.825, de 22/9/80, a
conter previsões acerca: a) da
limitação, em face do valor da causa,
do instituto do duplo grau de juris-
dição (arts. 1º e 2º); b) do rece-
bimento, somente no efeito devolutivo,
das apelações de causas envolvendo
questões predominantemente de

No campo da Justiça Federal, a
preocupação com os litígios de
menor conteúdo econômico não
passou despercebida, antes
mesmo da Lei Fundamental em
vigor, em face da aceitação da
existência de lesões de limitado
valor perpetradas, de modo
pulverizado, pela ampla
abrangência subjetiva, a marcar a
atuação das entidades e órgãos
integrantes da Administração
Federal.
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seis seções judiciárias, no mês de
agosto do corrente ano, 5.002,
representativos do percentual de
91,29%, seriam da alçada dos novos
juízos.

Advirta-se, de logo, que, para
o sucesso da desafiante missão
confiada à Justiça Federal, será de
intensa valia – e neste sentido já
atentou a Lei n. 10.259/01, no seu art.
1º – que o seu operador se utilize,
como fonte supletiva das suas
disposições, não das regras do
processo comum, insertas no CPC,
mas das contidas na Lei n. 9.099/959,
levando em consideração princi-
palmente os princípios informadores
desta, salvo se colidentes com as
especificidades vivenciadas por
aquele ramo do Judiciário10.

ORGANIZAÇÃO

O primeiro ponto que assoma
para ser enfrentado condiz com a
organização desses novos órgãos
judiciais, máxime em face do impe-
rativo do art. 19, caput, da LJEF,
consoante o qual, dentro de seis
meses da publicação desta, ou, mais
precisamente, até 13 de janeiro de
2002, deverem aqueles lograr insta-
lação nas capitais dos estados e no
Distrito Federal.

Para tanto, caberá aos tribunais
regionais federais, de acordo com os
dados estatísticos de que disponham
acerca dos feitos em tramitação,
disporem sobre a melhor maneira de
instalação dos juizados especiais,
com a designação de uma ou mais
varas para funcionarem, de modo
privativo, como juizado especial,
podendo, se for o caso, atribuir-lhes
competência cumulativa cível e
criminal11. Por seu turno, prevê o
parágrafo único do art. 19 da LJEF a
possibilidade de designação de
juizados com competência exclusiva
para demandas previdenciárias.

Nas localidades onde não
resulte oportuna a especialização de
uma ou mais varas como juizado
especial, o tribunal regional federal
designará varas para funcionar como
juizado especial adjunto.

No juizado especial, o juiz
federal incumbido de exercer a sua
presidência designará conciliadores
pelo período de dois anos, admitida a
recondução. O desempenho da função
de conciliador será gratuito, asse-
gurando-se àquele que a exercer os
direitos e prerrogativas inerentes ao
jurado, previstos no art. 437 do CPP.

Considerando-se que, ao con-
trário da LJE – a qual deixou aos
estados e ao Distrito Federal a

faculdade para, mediante lei própria,
estabelecerem o regime jurídico dos
conciliadores, cujo múnus, muitas
vezes, é remunerado –, o art.18,
parágrafo único, da LJEF, de forma
peremptória, afirmou que tal função
será exercida sem qualquer remu-
neração, sem embargo da condição
de auxiliar da Justiça e de funcionário
público para fins penais (art. 327, CP)
de seu titular.

O legislador, então, qualificou
os conciliadores como agentes
honoríficos. Tal circunstância, na
prática, poderá levar a dificuldades
na seleção de pessoal qualificado
para tal fim12. A melhor solução teria
consistido na possibilidade da

§§ 2º e 3º, sugeriu que a conscrição
dos conciliadores fosse realizada
dentre estudantes de cursos jurídi-
cos, após processo seletivo simplifi-
cado, realizado sob a coordenação do
juiz presidente do juizado, perce-
bendo remuneração mensal idêntica
à dos demais estagiários das seções
judiciárias e dos tribunais regionais
federais.

Sem embargo de sua respei-
tabilidade, essa não será a melhor
solução. Os conciliadores, no exer-
cício de sua função, poderão, de
modo freqüente, sentir a necessidade
de entrar em contato, a fim de
terminar o litígio de forma amigável,
com  representantes judiciais da
União, suas autarquias, fundações e
empresas públicas, o que penso não
ser tarefa que, de maneira apropriada,
deva ser confiada a estudantes de
Direito, mesmo que se encontrem
próximos à conclusão do curso. Os
patronos das pessoas políticas e
administrativas poderão reputar como
uma capitis deminutio a circunstância
de se encontrarem, durante o desen-
rolar da audiência de conciliação,
submetidos à autoridade de conci-
liador que ainda não reúne as con-
dições de habilitação para o exercício
da advocacia, ou de outras profissões
jurídicas.

A propósito, vem a calhar a
ponderação de Joel Dias Figueira
Júnior13, ao asseverar que a proposta
de conciliação, juntamente com a
presidência de referido ato proces-
sual, não são tarefas simples como,
à primeira vista, possa-se supor,
exigindo-se daquele que ostenta a
condição de conciliador o conhe-
cimento pleno da matéria (fática e
jurídica) em discussão, a fim de que
possa dialogar com as partes e
advogados, expondo as vantagens e
reveses do acordo. À vista dessa
consideração, conclui o autor que (...)
muito mais do que um recrutamento
preferencial entre bacharéis em
Direito, estamos diante de uma
verdadeira necessidade de que o
conciliador seja não apenas portador
de conhecimentos técnicos, mas
também vocacionado à Magistratura
e particularmente interessado pelo
fascinante instituto da conciliação14.

Se a lição do festejado proces-
sualista, voltada à solução de lides
de Direito Privado, possui acerto
indiscutível, com muito maior razão a
sua aplicação no campo do Direito
Público. Portanto, a conscrição dos
conciliadores, dentre servidores da
Justiça Federal portadores do grau de
bacharel em Direito, e com sólida
experiência na atividade judiciária,

O legislador qualificou os
conciliadores como agentes
honoríficos. Tal circunstância,
na prática, poderá levar a
dificuldades na seleção de
pessoal qualificado para tal fim.
A melhor solução teria
consistido na possibilidade da
designação, pelo magistrado
titular do juizado, de servidores
integrantes do quadro de
pessoal da Justiça Federal,
escolhidos preferencialmente
entre bacharéis em Direito (...)

designação, pelo magistrado titular
do juizado, de servidores integrantes
do quadro de pessoal da Justiça
Federal, escolhidos preferencialmente
entre bacharéis em Direito, devendo,
antes de iniciarem o seu mister, serem
submetidos a treinamento específico.
Poder-se-ia inclusive, por meio de lei,
criar funções para aqueles que
merecessem a designação para tão
nobre múnus, propiciando um estí-
mulo estipendiário, indispensável para
uma atividade pública que deve ser
exercida com extremada dedicação
e responsabilidade.

No intuito de contribuir para a
eficácia dos juizados especiais, o
anteprojeto da Ajufe, no seu art. 8º,
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seria, diante da gratuidade da função,
o melhor meio para enfrentar o desafio
posto pela mudança legislativa em
comento.

Com vistas a proceder ao
julgamento de recursos das decisões
proferidas no âmbito dos juizados
especiais, serão instituídas, por ato
dos tribunais regionais federais,
turmas recursais, a quem tocará
definir sua composição e território de
competência, havendo a possibi-
lidade de abranger mais de uma
seção judiciária, hipóteses em que
suas reuniões poderão ser procedidas
por via eletrônica, como prevê o art.
14, § 3º, da LJEF.

A designação dos membros
de tais turmas obedecerá, nos termos
do art. 21, § 2º, da mencionada lei, a
critérios de antigüidade e mere-
cimento, sendo vedada a recondução,
salvo quando não houver outro
magistrado na sua sede ou região15.

COMPETÊNCIA E PARTES

No que tange à competência
dos juizados especiais federais, de
logo impende acentuar que somente
lhes toca apreciar feitos que se
encontrem sob a alçada da Justiça
Federal, ex vi do rol taxativo do art.
109, I a XI, da Lei Fundamental.

Dentre as lides arroladas no
mencionado artigo procedeu o legis-
lador a divisão, conforme se venha a
tratar de juizados criminais ou cíveis.

Quanto aos juizados criminais,
o art. 2º da LJEF é taxativo em
remeter-lhes a atribuição de processar
e julgar as infrações de menor
potencial ofensivo, considerados
crimes a que a lei comina pena
restritiva da liberdade máxima não
superior a dois anos, ou unicamente
multa16.

Na órbita dos juizados cíveis,
perfilhou-se, como regra geral, a
competência para processar, conciliar
e julgar causas de valor que não
ultrapasse sessenta salários mínimos,
inserindo-se a execução das respec-
tivas sentenças. Prevaleceu, portanto,
critério inferior aos previstos nos arts.
3º, §§ 1º, I, e 3º, caput, dos antepro-
jetos da Ajufe e do Superior Tribunal
de Justiça, os quais se reportavam a
tetos de cem e cento e cinqüenta
salários mínimos, respectivamente.

A despeito de previsto no art.
3º, caput, do anteprojeto elaborado
pelo Superior Tribunal de Justiça, não
foi seguido o critério constante do art.
3º, II, da LJE, a inserir na competência
dos juizados especiais da Justiça
ordinária dos estados e do Distrito
Federal as ações enumeradas no art.

275, II, do CPC. Igualmente não se
pretendeu transplantar para os novos
mecanismos jurisdicionais o despejo
para uso próprio, independente do
conteúdo econômico da demanda.

Quando se cuidar de pretensão
a envolver parcelas vincendas, não
perder de vista que o art. 3º, § 2º, da
LJEF admite a competência dos
juizados especiais, desde que o
somatório de doze parcelas não
exceda ao limite do caput do aludido
dispositivo.

Mesmo que se cuidem de
causas cujo conteúdo econômico
esteja inserto no montante de ses-
senta salários mínimos, estão ex-
cluídas do âmbito dos juizados

perpetrado por autoridade integrante
da Administração Federal, mediante
competência própria ou delegada,
salvo o de natureza previdenciária e
o lançamento fiscal18; aquelas ten-
dentes a impugnar pena de demis-
são imposta a servidor civil, ou
sanções disciplinares infligidas a
militares.

Uma afirmação se afigura
interessante. Ao contrário dos jui-
zados instituídos pela LJE, em
relação aos quais persistiu con-
trovérsia doutrinária sobre a exis-
tência de competência absoluta ou
relativa, decidida pela jurisprudência
em prol desta última natureza19,  a
LJEF foi taxativa, no seu art. 3º, § 3º,
em afirmar que, uma vez instalada
vara do juizado especial federal, a
competência desta é de colorido
absoluto.

Deve ainda ser destacada a
preocupação do legislador em evitar
que, no princípio de sua atuação, os
juizados especiais se vejam aco-
metidos por uma avalanche de feitos,
desproporcional à sua incipiente
estrutura. Para tanto, previu a: a) não-
remessa de demandas ajuizadas
anteriormente à sua instalação,
optando o legislador pela perpe-
tuação da jurisdição das varas
federais comuns; b) possibilidade de
o Conselho da Justiça Federal limitar,
por até três anos, contados a partir
da publicação da LJEF (ou seja até
13 de julho de 2004), a competência
dos juizados cíveis, levando em
consideração a necessidade da
organização dos serviços judiciários
ou administrativos.

No particular da competência
territorial, prevalecerá, nas ações
promovidas contra a União, a facul-
dade de escolha do foro contida no
art. 109, § 2º, da Constituição Federal.
A postulação contra os demais entes
públicos obedecerá, quanto à escolha
do lugar abrangido pelo juizado
especial federal, a regra do art. 4º da
LJE, a ditar: 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 esta-
belecimento, 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.

Ao tratar do elenco daqueles
que, na qualidade de parte, podem
figurar nos pólos da relação proces-
sual desenvolvida perante os juizados
cíveis, dispõe o art. 6º, I, que a

Uma afirmação se afigura
interessante. Ao contrário dos
juizados instituídos pela LJE,
em relação aos quais persistiu
controvérsia doutrinária sobre a
existência de competência
absoluta ou relativa, decidida
pela jurisprudência em prol
desta última natureza, a LJEF
foi taxativa, no seu art. 3º, § 3º,
em afirmar que, uma vez
instalada vara do juizado
especial federal, a competência
desta é de colorido absoluto.

especiais as seguintes causas: entre
Estado estrangeiro ou organismo
internacional e município ou pessoa
domiciliada, ou residente no país; as
fundadas em tratado ou contrato da
União com Estado estrangeiro ou
organismo internacional; as disputas
sobre direitos indígenas; os man-
dados de segurança; as ações
expropriatórias; a ação popular; o
executivo fiscal; a ação de impro-
bidade administrativa; as demandas
sobre direitos ou interesses difusos,
coletivos ou individuais homo-
gêneos; as relativas a bens imóveis
da União, autarquias e fundações
públicas 17; a anulação ou can-
celamento de ato administrativo
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qualidade de autor poderá ser ocu-
pada, inicialmente, pelas pessoas
físicas, capazes ou não20, valendo
aqui o disposto no art. 8º, § 2º, da
LJE, segundo o qual o maior de
dezoito anos poderá demandar,
independentemente de assistência
de seu representante legal, inclusive
para fins de conciliação.

Mas não é só. São admitidas a
postular também as microempresas
e as empresas de pequeno porte,
definidas, respectivamente, no art. 2º,
I e II, da Lei n. 9.317, de 5/12/96.

Por sua vez, o pólo passivo
somente é de ser provido pela União,
autarquias, fundações e empresas
públicas federais. De logo, vê-se que,
a despeito de não encontrar, às
escâncaras, vedação pelo art. 3º, §
1º, da LJEF, ao ajuizamento de ações
de execuções por título extrajudicial,
salvo a execução fiscal, o seu campo
restará, na prática, bastante limitado,
porquanto às pessoas mencionadas
no art. 6º, I, do mesmo diploma, é
vedado assumir a condição de autor.

Encerrando este tópico, não se
pode sonegar, em face das peculia-
ridades dos organismos instituídos
pela LJEF, a incidência supletiva do
art. 10 da LJE, ao não conceber
qualquer forma de intervenção de
terceiro nem de assistência, mas tão-
só o litisconsórcio. Assim, incabíveis
a oposição, nomeação à autoria,
denunciação da lide21 e chamamento
ao processo.

Diferentemente, ao Ministério
Público Federal competirá atuar nas
causas onde a sua intervenção é
prevista em lei, conforme dispõe o art.
11 da LJE, aplicável aqui subsidia-
riamente. Hipótese muito freqüente
em que se dará a participação
ministerial nos juizados especiais
federais é a estatuída no art. 82, I, do
CPC, relativa à tutela dos interesses
de incapazes, muito freqüente em
questões previdenciárias.

Importante observação se
refere às demandas ajuizadas por
pessoa maior de dezoito anos e menor
de vinte e um anos. Nessa hipótese,
embora salientando a existência de
posição adversa na doutrina22, tenho
que não se justifica a obrigatoriedade
do pronunciamento do Parquet ,
porquanto o art. 8º, § 2º, da LJE
permite àqueles que estejam  com-
preendidos na mencionada faixa
etária ingressar em juízo sem a
assistência de seu representante
legal. Deste modo, o legislador
reputara tais pessoas, para fins de
postulação junto aos juizados espe-
ciais, como sendo capazes, retirando-
as do status de relativamente in-

capazes, inclusive para fins de
conciliação, conforme a parte final do
preceptivo em comento23.

Finalmente, dispõe o art. 20 da
LJEF que, onde não existir vara
federal, a causa poderá ser proposta
no juizado especial federal mais
próximo do foro referido no art. 4.º da
LJE, vedada a sua aplicação no juízo
estadual. Significa dizer que, na
hipótese do art. 109, § 3º, da Lei
Básica, instituída em benefício dos
segurados da previdência social,
estes não poderão, caso decidam
optar pelo ajuizamento do pedido no
seu domicílio, não-servido de vara
federal, valer-se do procedimento da
LJEF perante a Justiça Estadual,
ainda que nesta se encontre instalado
juizado especial nos termos da LJE.

PROCEDIMENTO COGNITIVO

A atividade do juizado especial
principia com a súplica autoral. Mais
uma vez, à míngua de disposição
expressa na LJEF, merece especial
atenção a disciplina modelada pelo
art. 14, I a III, da LJE, segundo a qual
deve constar, de forma simples e
acessível, o seguinte: a) o nome, a
qualificação e o endereço das partes;
b) os fatos e os fundamentos de forma
sucinta; c) o objeto e seu valor.

De logo, atente-se para a
advertência feita por José Rogério
Cruz e Tucci24, no sentido de competir
ao demandante proceder à narrativa,
ainda que sucinta, dos fatos, sendo
prescindível a declinação do funda-
mento legal da demanda, o que impõe
ao juiz, muitas vezes, fazer incidir o
aforismo iura novit curia ,  com a
possibilidade de aplicação de dispo-
sitivo diverso do indicado pelo autor.
Não poderia ser diferente, já que o
art. 14, § 2º, da LJE, contempla a
possibilidade de o pedido formulado
oralmente ser reduzido a termo pela
secretaria do juizado.

Outro ponto de importância
primordial consiste na delimitação do
objeto do pedido, ou do seu valor.
Porque tal requisito diz respeito não
à mera indicação do valor da causa,
mas sim à expressão econômica
buscada no feito e que, como se vê,
do art. 3º, caput, da LJEF, constitui
elemento indispensável para a fixa-
ção da competência do juizado
especial, tanto que, nos termos do art.
3º, § 2º 25, da LJE, a escolha da via
do juizado especial implicará, de
forma automática, a recusa a créditos
superiores ao limite fixado para a
atuação de tal órgão jurisdicional.

Assim, a expressão “monetária
do pleito”, considerando-se a soma

do principal, devidamente corrigido,
e juros de mora, não poderá ex-
trapolar, para fins de acesso ao
juizado especial federal cível, o
montante de sessenta salários mí-
nimos, não se computando, para tal
fim, os honorários de advogados, já
que incabíveis no primeiro grau de
jurisdição.

Essa circunstância poderá, na
prática, contribuir para a diminuição
do percentual apontado no recente
estudo estatístico elaborado pela
Coordenação dos Juizados Espe-
ciais na 5ª Região, em virtude de
basear-se, com exclusividade, no
valor ofertado às demandas, quando
é consabido que, na prática, cos-
tumam os demandantes atribuírem,
em suas postulações perante a
Justiça Federal, com vistas a se
evadirem de densas condenações
em honorários, quantias bastante
inferiores ao real conteúdo pecuniário
do litígio.

Não se alegue que a indicação
do valor do pedido estaria dispen-
sada, uma vez que o art. 17, § 4º, da
LJEF estabelece que, ultrapassado na
execução o teto legal, aquela se
processará mediante precatório. A
superação do limite de sessenta
salários mínimos, no estádio exe-
cutivo, legitima-se, tão-só, à consi-
deração de permear, entre o ajuiza-
mento do pedido e sua liqüidação, a
fluência de juros de mora e atua-
lização monetária, esta podendo
encontrar-se guiada por indexadores
diversos dos utilizados para o reajuste
do salário mínimo.

Doutro lado, a faculdade do
art. 14, § 2º, da LJE, dado o seu
caráter excepcional, somente poderá
ser exercida pela parte quando, na
realidade, houver dificuldade para, de
pronto, ser determinada a extensão
da obrigação. Do contrário, permitir-
se que o acesso à LJEF decorra da
simples fixação do valor da causa
como inferior a sessenta salários
mínimos, sem qualquer correspon-
dência com o valor realmente postu-
lado pelo autor, será o mesmo que
pôr-se ao talante deste a competência
para o julgamento da causa. As
conseqüências disso serão rele-
vantes, principalmente quando se
constata que, embora executando o
seu crédito, em face de ser superior
ao demarcado legalmente, pelo
sistema do precatório, o autor, na
cognição, ter-se-á valido de pro-
cedimento mais simples, com pre-
juízo à defesa do ente público.

A necessidade de o autor, no
pedido, indicar o quantitativo de seu
objeto, está ainda reforçada pelo art.
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15 da LJE, ao determinar que, a
despeito de admissíveis pedidos
cumulativos, a soma destes não
poderá superar a limitação do valor
que prevê.

Adiante-se possuir, quanto à
capacidade postulatória tanto dos
autores como dos réus, aplicação,
nos juizados especiais federais
cíveis, da regra do art. 9º da LJE, a
autorizar que, nas causas cujo pedido
seja inferior a vinte salários mínimos,
as partes poderão acorrer a juízo
pessoalmente, sem a assistência de
advogado26. Isso em razão do art. 10
da LJEF, mesmo contendo disposição
especial sobre o assunto, não dispor
em sentido contrário, mas harmônico,
permitindo que ambas as partes
possam designar, por escrito, repre-
sentantes para a causa, advogado ou
não.

Importante e alvissareira inova-
ção consiste no art. 9º da LJEF, ao
prever que não haverá prazo dife-
renciado para a prática de ato
processual, inclusive para fins de
interposição de recurso, em prol de
qualquer das partes, mais preci-
samente das pessoas jurídicas de
Direito Público, exigindo apenas que
a audiência de conciliação se faça
com a antecedência mínima de trinta
dias. Instrumentaliza-se, assim, o
princípio da igualdade dos conten-
dores na relação processual27 que,
assim, abandona o seu lado pura-
mente formal para transmudar-se
numa isonomia substancial.

O desenvolvimento do estádio
de cognição pode ser resumido em
breves linhas. Protocolado e distri-
buído28 o pedido, proceder-se-á à
citação do demandado. Quanto à
União, o seu chamamento para
apresentação de resposta operar-
se-á na forma do art. 35, IV, da Lei
Complementar n. 73/93, ou seja, por
meio do seu procurador-chefe, ou do
procurador-seccional. A das autar-
quias, fundações e empresas públi-
cas federais, será realizada na pessoa
do representante máximo da entidade
no local em que ajuizada a causa,
desde que possua escritório ou
representação. Caso não o possuam
no lugar onde proposta a ação, a
citação recairá na pessoa do seu
representante máximo no local de sua
sede.

Por sua vez, as intimações da
União serão feitas ao advogado da
União, ou ao procurador da Fazenda
Nacional que oficiar nos autos. Quanto
às autarquias, fundações e empresas
públicas, as intimações serão feitas
na pessoa dos seus representantes
judiciais que oficiem perante os autos,

alternativamente, mediante cienti-
ficação pessoal ou pela via postal.

Com relação à intimação da
sentença, esta se fará, de regra, na
própria audiência em que estiver
presente o seu representante, ou,
quando nesta não for proferida, por
aviso de recebimento em mão própria.
Este não poderá servir de mecanismo
de intimação da União, em face do
preceito cogente do art. 38 da Lei
Complementar n. 73/93.

Prevê o art. 8º, § 2º, da LJEF, a
possibilidade de, nos juizados, ser
organizado serviço de intimação das
partes e de recepção de petições por
meio eletrônico. Inicialmente, a
realização de intimações por meio

designados, esforços na direção de
conciliar as partes. O art. 10, pará-
grafo único, da LJEF, autoriza os
representantes judiciais dos deman-
dados, bem como aqueles desig-
nados na forma do caput do dispo-
sitivo, a conciliar, transigir, ou desistir,
nos processos da competência dos
juizados especiais federais31.

Tal previsão, afirme-se, gera
muitas expectativas. Para o seu êxito,
que talvez constitua o objetivo
primacial da instituição dos novos
juizados, far-se-á imprescindível a boa
vontade do Poder Público. A mera e
infundada recusa dos representantes
judiciais em acordarem, praxe já
adotada em situações onde os pleitos
dos administrados não aparentam
qualquer dúvida, implicará na não-
efetividade do instituto.

Assim, não bastará apenas a
mudança de atitude do juiz federal,
não-habituado ao instituto da con-
ciliação, sendo de maior necessidade
a mutação da estrutura pela qual vem
pautando a defesa realizada pelas
representações judiciais das enti-
dades integrantes da Administração
Pública Federal, com o abandono da
praxe do “recorrer por simplesmente
recorrer” para, em seu lugar, ser
instituída a conciliação nos casos em
que, de pronto, esteja-se diante de
situações onde a resistência admi-
nistrativa em respeitar o sistema
jurídico configure postura de má-fé.

Imprescindível, pois, que
sejam envidados esforços para o
alcance da eficácia da conciliação,
pedra de toque dos juizados espe-
ciais, na lição de Athos Gusmão
Carneiro32, sob pena de que a distri-
buição de Justiça colimada pela LJEF
não seja a esperada pelo conjunto de
jurisdicionados.

Alcançando bom termo a inves-
tida conciliatória, será reduzida a
escrito, para fins de homologação pelo
juiz, passando a partir de então a
ostentar a qualidade de título exe-
cutivo.

A defesa a ser apresentada
enseja algumas observações. Caberá
ao réu aduzir toda a matéria de defesa
de que disponha, salvo aquelas
matérias de ordem pública. Será na
contestação que poderá ser argüida
a incompetência, tanto absoluta
quanto relativa, não sendo admitida,
quanto a esta, a apresentação de
exceção. As exceções admissíveis,
como deixa entrever o art. 30 da LJE,
serão unicamente as de impedimento
e de suspeição.

Interessante observação se
tem quanto à possibilidade de pedido
contraposto. É sabido que, no modelo

Importante e alvissareira
inovação consiste no art. 9º da
LJEF, ao prever que não haverá
prazo diferenciado para a
prática de ato processual (...)
Instrumentaliza-se, assim, o
princípio da igualdade dos
contendores na relação
processual que, assim,
abandona o seu lado
puramente formal para
transmudar-se numa isonomia
substancial.

eletrônico poderá ser extensiva à
União e demais réus nos juizados.
Nesse sentido, digna de nota suges-
tão apresentada pela Ajufe, ao
mencionar que as partes que devam
ser intimadas pessoalmente não estão
excluídas da manifestação de tal ato
processual mediante correio eletrô-
nico, com aviso de recebimento
eletrônico, desde que, para tanto,
esteja previamente cadastrado29.

A citação do réu far-se-á para
comparecimento à audiência de
conciliação, na qual deverá apresen-
tar sua defesa30.

Aberta a audiência, depois do
recebimento da defesa, envidará o
magistrado, ou os conciliadores, se
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procedimental dos juizados espe-
ciais, não é concebível a reconvenção
(art. 31), até por contrariar a simpli-
cidade a informá-lo, tal como frisa o
art. 2º da LJE. Permite-se, ao invés, a
formulação de pedido contraposto, a
ser deduzido na própria contestação.

É de acentuar-se, todavia, que,
na forma da LJEF, nem mesmo o
pedido contraposto poderá ser
manifestado. A formulação de tal
postulação, nas respostas da União,
autarquias, fundações e empresas
públicas federais, equivaleria em
transmudar à condição de réus as
pessoas referidas no art. 6º, I, do
aludido diploma legal.

Essa orientação pode ser
inferida da jurisprudência já assente
quando da aplicação da LJE, bas-
tando salientar que o 1º Juizado
Especial Cível de São Paulo, no seu
Enunciado 13, proclamou: O relati-
vamente incapaz, entre 18 e 21 anos
de idade, não pode ser réu  em
pedido contraposto. O fundamento
desse entendimento é uma resultante
de que, não podendo, no sistema
daquela lei (art. 8º), o incapaz ser
parte, salvo o maior de dezoito anos
quando autor, segue-se que este não
poderá ser demandado, restando
inviável o pedido contraposto contra
si dirigido. Da mesma forma, se as
pessoas físicas, a microempresa e a
empresa de pequeno porte não estão
inseridas no universo dos possíveis
demandados, mas, ao revés, dos
demandantes, não lhes cabe respon-
der a pedido contraposto.

Juntamente com a defesa a ser
ofertada na audiência de conciliação,
incumbirá ao réu fornecer ao juizado
a documentação de que disponha
para o esclarecimento da contro-
vérsia, o que facilitará o conhecimento
dos fatos pelo Judiciário.

Frustrada a conciliação, pas-
sar-se-á à instrução, na qual será
concebida a produção de todos os
meios de prova legais e moralmente
legítimos33. As testemunhas serão
arroladas até o número máximo de
três por cada uma das partes, nada
impedindo que o magistrado, de
ofício, proceda à oitiva de outros
depoimentos.

Exigindo o desate da causa
exame técnico, o julgador nomeará
pessoa habilitada, a qual apresentará
o laudo até cinco dias antes da
audiência, independente da intimação
das partes. Nas ações previdenciárias
e nas relativas à assistência social,
designada perícia, serão intimadas as
partes para, no prazo de dez dias,
apresentar quesitos e indicar assis-
tentes técnicos.

Ao contrário do art. 35 da LJE,
que prevê apenas a inquirição do
perito em audiência, o art. 12 da LJEF
impõe a apresentação de laudo. Nada
impede, contudo, tragam à baila as
partes parecer técnico de profissional
de sua confiança. Dispensa-se, com
maior razão, a prestação de compro-
misso, formalidade abolida inclusive
para o procedimento tradicional do
CPC.

À consideração de que os
autores, na sua grande maioria, não
possuem condições para suportar as
despesas do processo, dispôs o art.
12, § 1º, da LJEF, que os honorários
do técnico serão antecipados à conta
de verba orçamentária do respectivo

ocorridos em audiência, dispensado
o relatório. Vê-se, portanto, que, não
obstante vigorar nos processos de
competência dos juizados especiais
o princípio da informalidade, a
sentença não poderá ser emitida sem
motivação, embora esta não contenha
as exigências do processo comum.

Advertência de grande valia é
a de que, como recomenda o art. 38,
parágrafo único, da LJE, aplicável ao
rito da LJEF, a sentença condenatória
deverá fixar a obrigação a ser
cumprida de modo líquido, mesmo
que genérico o pedido. Ao determinar
o quantum debeatur, deverá o julga-
dor portar-se com cautela, aludindo
não somente ao principal, mas aos
índices de correção monetária e juros,
bem como aos seus termos a quo e
ad quem.

Merece consideração, quanto
à incidência supletiva da LJE, a sua
peculiar disciplina do pagamento dos
honorários de advogado e despesas
processuais (art. 52). Tais verbas não
são devidas no primeiro grau de
jurisdição, ressalva feita quanto à
rubrica advocatícia, cujo cabimento,
mesmo no primeiro grau de jurisdição,
impõe-se na hipótese de litigância de
má-fé. Na execução, valem as mes-
mas regras, acrescentando-se apenas
serem devidas custas independente
de recurso nas hipóteses do art. 55,
parágrafo único, da LJE.

Essas disposições são bas-
tante apropriadas para conter a
disposição pantagruélica de recorrer
que, nos tempos atuais, assalta o
Poder Público.

SISTEMA RECURSAL

Da sentença caberá recurso, a
ser interposto no prazo de dez dias,
excluído o seu cômputo em dobro
quando o recorrente for a Fazenda
Pública, tocando sua apreciação a
uma turma recursal, composta de três
juízes federais.

Contrariando a sistemática
introduzida pela LJE, a qual, mais
afinada com os postulados de eco-
nomia processual e celeridade, não
tolera a impugnação em separado das
decisões interlocutórias, a LJEF,
embora em caráter excepcional,
admite-a no seu art. 4º, com relação
às decisões que, para evitar danos
de difícil reparação, envolver o
deferimento de medidas cautelares,
ou de tutela antecipada, instituto que,
a despeito de silente o aludido
diploma legal, é plenamente aplicável
perante os juizados especiais34.

Silente a LJEF sobre qual o
recurso adequado para a impugnação

(...) não bastará apenas a
mudança de atitude do juiz
federal, não-habituado ao
instituto da conciliação, sendo
de maior necessidade a
mutação da estrutura pela qual
vem pautando a defesa realizada
pelas representações judiciais
das entidades integrantes da
Administração Pública Federal,
com o abandono da praxe do
“recorrer por simplesmente
recorrer” (...)

tribunal. A reversão do valor adian-
tado, prevista na parte final do
dispositivo, na hipótese de vencida
a Fazenda Pública, mediante a
inclusão em ordem de pagamento em
favor do tribunal, somente terá sentido
se o réu for autarquia, fundação ou
empresa pública, não se aplicando
com relação à União. Depreende-se,
igualmente, que, em nenhuma hipó-
tese, o particular arcará com tais
custos.

Finda a instrução, proferirá o
julgador a sentença. Esta deverá
observar o disposto no art. 38 da LJE,
com a menção aos elementos de
convicção produzidos, contendo
breve resumo dos fatos relevantes
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dessas deliberações, tenho como
cabível o agravo de instrumento,
previsto no art. 522 do CPC, até porque
a LJE não contempla tal modalidade
recursal. Esse pensar estava contido
no art. 43, parágrafo único, do ante-
projeto elaborado pela Ajufe.

Fora das situações que impor-
tarem na concessão de tutela judicial
cautelar, o questionamento das
decisões interlocutórias deve ser feito
no recurso assestado contra a deci-
são final. A própria negativa de
medida cautelar não ensejará o agravo
de instrumento, em homenagem à
interpretação restritiva que deverá
prevalecer no tocante à recorribilidade
das decisões que resolvam questões
incidentes no curso do processo, sob
pena de ser transmudado o escopo
dos juizados especiais.

Os recursos, salvo quando
interpostos pela União, autarquias e
fundações federais, e pelos bene-
ficiários da assistência judiciária
gratuita, os quais fruem isenção
outorgada pelo art. 4º da Lei n. 9.289/
96, não dispensam o pagamento de
preparo, a ocorrer no intervalo de cinco
dias, seguintes à interposição, pena
de deserção (art. 14, II, da Lei n.
9.289/96). Após efetuado o preparo,
será ofertada vista para que o
recorrido, também no prazo de dez
dias, apresente sua contradita ao
recurso.

O recurso inominado, conforme
explicita o art. 43 da LJE, somente
será recebido no efeito devolutivo,
podendo o juiz, a fim de conjurar dano
irreparável ao recorrente, dar-lhe
eficácia suspensiva. Caso haja
denegação de tal efeito, poderá o
recorrente obtê-lo mediante a impe-
tração de mandado de segurança
perante a turma recursal 35.  Essa
disposição – advirta-se – não se
aplica ao regime da LJEF, uma vez
que a execução especial autorizada
pelos arts. 16 e 17 da LJEF pres-
supõe o trânsito em julgado. A
execução provisória somente tem
pertinência nos casos de deferimento
de medida cautelar, tutela antecipada,
ou ainda na hipótese de ser mantida,
pela turma recursal, a sentença que
julgar procedente o pedido, como
deixa entrever o art. 14, § 5º, da LJEF,
ao reportar-se à possibilidade de o
relator deferir liminar, determinando a
suspensão do processo.

Inovação louvável, nesse cam-
po, foi a abolição do reexame neces-
sário quanto às sentenças proferidas
contra a União, suas autarquias e
fundações.

Necessário averbar que a
especificidade do regime dos recur-

sos nas leis retoras dos juizados
especiais tem o condão de afastar a
sistemática contida no CPC. Assim,
incabíveis são os embargos infrin-
gentes, cuja admissibilidade já era
contestada nos feitos submetidos a
leis especiais, como se pode cons-
tatar na Súmula 597 do STF, relativa
ao mandado de segurança. A própria
estrutura dos juizados, cujo órgão
máximo é a turma recursal, exclui, por
si só, a idéia do seu cabimento.

Quanto ao recurso especial, o
Superior Tribunal de Justiça36, ao
entendimento de que o art. 105, III,
da Lei Fundamental reporta-se a
causas decididas por tribunais
regionais federais ou por tribunais dos

recurso extraordinário contra as
decisões das turmas recursais dos
juizados especiais que analisarem
matéria constitucional, tendo inclu-
sive, em várias oportunidades,
acolhido reclamação contra a delibe-
ração de juízo de presidente de
colégio recursal de juizado especial
cível, que determinara o arquivamento
de agravo de instrumento tendente a
possibilitar ao recorrente o acesso da
via do apelo extremo38.

Reforçando, a LJEF, no seu art.
15, é expressa em admitir o cabimento
do recurso extraordinário, possibilidade
que se podia entrever no art. 47, caput ,
do anteprojeto da Ajufe.

Não se duvida que a inteligên-
cia assumida pelo Pretório Excelso,
agora respaldada pelo legislador,
encontre suporte em exegese permi-
tida ante o acervo vocabular do art.
102, III, da Constituição. Contudo,
peca – e bastante – em detrimento
das recomendações, hauridas da
hermenêutica constitucional, no
sentido de que os dispositivos da Lei
Básica não devem ser compre-
endidos como regras esparsas, mas
sim como integrante de um todo
(princípio da unidade da Constituição),
devendo o intérprete buscar o sentido
que mais eficácia confira aos objetivos
delineados pelo Constituinte (princípio
da máxima efetividade), de modo
que, no concernente aos juizados
especiais, o labor exegético deve
privilegiar o acesso à Justiça, direito
fundamental do cidadão, o qual, com
relação às causas tidas como de
menor complexidade, estará sensi-
velmente afetado com a proliferação
de recursos ao Supremo Tribunal
Federal, a cada dia mais abarrotado
de feitos39.

É até estranhável que o Supre-
mo Tribunal Federal, que outrora se
notabilizara por construções ten-
dentes a restringir o caminho do
recurso extraordinário, com vistas a
realçar a sua condição de irresignação
excepcional, veio posteriormente a
permiti-lo quanto à multiplicidade de
demandas que, sem a criação dos
juizados especiais, talvez não tives-
sem surgido perante o aparelho
jurisdicional do Estado.

Ademais, considerando-se que
a atual pletora de feitos perante o
Supremo Tribunal Federal já vem
sobremodo contribuindo para invia-
bilizar o pronto funcionamento desse
seleto órgão de cúpula do Judiciário,
segue-se, com maior razão, que a
eventual demora no deslinde dos
recursos extraordinários oriundos dos
juizados especiais, cujo montante
poderá alcançar proporções eleva-

É até estranhável que o
Supremo Tribunal Federal, que
outrora se notabilizara por
construções tendentes a
restringir o caminho do recurso
extraordinário, com vistas a
realçar a sua condição de
irresignação excepcional, veio
posteriormente a permiti-lo
quanto à multiplicidade de
demandas que, sem a criação
dos juizados especiais, talvez
não tivessem surgido perante o
aparelho jurisdicional do
Estado.

estados e do Distrito Federal, vem-
se pronunciando pela sua não-
admissibilidade. Também não con-
cebe o recurso ordinário em mandado
de segurança decidido pelas turmas
recursais, com fulcro no art. 105, II,
alínea b , da CF, reservá-lo para o
ataque a feitos de competência
originária dos tribunais regionais
federais e dos tribunais dos estados
e do Distrito Federal.

Diversamente, o Supremo
Tribunal Federal37 – ao raciocínio de
que o art. 102, III, da Norma Ápice
alude a causas decididas em única
ou última instância, sem fazer refe-
rência aos tribunais ou juízos que a
emitiram – concebe a interposição de
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das, frustrará, sem sombra de dúvida,
a expectativa do jurisdicionado numa
solução rápida e efetiva de tais
litígios, razão primordial da instituição
desses novos organismos de juris-
dição40.

No afã de restabelecer o texto
do art. 47 do projeto que resultara na
LJE, vetado pelo Presidente da
República, que plasmava o recurso
de divergência, a LJEF instituiu a
uniformização de lei federal, cabível
quando existir entendimento diver-
gente, sobre questões de direito
material, vislumbrável entre decisões
proferidas entre turmas recursais41.
Engloba, indistintamente, a interpre-
tação manifestada no seio dos
juizados cíveis e criminais.

Quando se tratar de dissenso
entre turmas da mesma região, o seu
julgamento será proferido mediante
reunião conjunta das turmas em
conflito, presidida pelo juiz coor-
denador.

Caso a discordância se instau-
re entre turmas recursais de regiões
diversas, ou em razão da contra-
riedade à súmula ou jurisprudência
dominante no Superior Tribunal de
Justiça, será julgado por turma de
uniformização, integrada por juízes de
turmas recursais, sob a presidência
do Coordenador da Justiça Federal,
procedendo-se à sessão dos juízes
com domicílio funcional em cidades
diversas, pela via eletrônica.

Na hipótese da orientação
acolhida pela turma de uniformi-
zação, em questão de direito subs-
tantivo, contrariar súmula ou jurispru-
dência dominante no Superior Tri-
bunal de Justiça, a parte poderá
provocar a manifestação deste, a fim
de dirimir a controvérsia. Prevê-se,
ante a plausibilidade do direito
invocado e a possibilidade de dano
de difícil reparação, a concessão, de
ofício ou a requerimento da parte, de
medida liminar pelo ministro relator,
determinando a suspensão dos
processos onde a divergência tenha
sido estabelecida.  Não vejo razão
para que também não haja deferi-
mento de liminar, contanto que
presentes os pressupostos acima,
nas situações de conflito interpre-
tativo entre as turmas recursais da
mesma região, ou de regiões di-
ferentes.

Havendo pleitos de unifor-
mização idênticos, recebidos poste-
riormente em quaisquer turmas
recursais, ficarão retidos nos autos,
aguardando-se o pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça.

 Estando o pedido de unifor-
mização no Superior Tribunal de

Justiça, o relator pedirá informações
ao presidente da turma recursal, ou
ao coordenador da turma de unifor-
mização, passando, em seguida, à
ouvida do Ministério Público, no prazo
de cinco dias. Está prevista, na parte
final do § 7º do art. 14 da LJEF, a
manifestação, no intervalo de trinta
dias, de interessados, ainda que não
sejam partes no feito. Após, o relator
inserirá o pedido em pauta da seção,
com preferência sobre todos os
demais feitos, ressalvados os pro-
cessos com réus presos, os habeas
corpus e os mandados de segurança.
Publicado o respectivo acórdão, os
pedidos retidos serão apreciados
pelas turmas recursais, que poderão
exercer juízo de retratação, ou declará-
los prejudicados, caso veiculem tese
não-acolhida pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Defere o art. 14, § 10, da LJEF
aos tribunais regionais federais, ao
Superior Tribunal de Justiça e ao
Supremo Tribunal Federal, compe-
tência regulamentar para, no âmbito
de sua jurisdição, disciplinarem a
composição dos órgãos e os proce-
dimentos adotados para o processo
e julgamento do pedido de unifor-
mização e do recurso extraordi -
nário.

A despeito do elevado pro-
pósito do legislador em resguardar a
uniformidade exegética da lei federal,
valem aqui as mesmas objeções
tecidas contra o recurso extraor-
dinário. O instituto plasmado no art.
14, e seus parágrafos, da LJEF,
poderá tornar excessivamente buro-
cratizado o julgamento nos juizados
especiais. Doutro lado, poderá ser
inócuo, porquanto, na maioria das
vezes, é bastante comum que os
juízes inferiores costumem seguir as
orientações firmadas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, embora tal se
verifique somente a partir do instante
em que tais posições sejam tomadas.
Não esquecer também que, muitas
vezes, as peculiaridades da causa
podem ensejar o afastamento do
julgador das diretrizes contidas nas
súmulas.

O que, ao revés, deveria ter
sido objeto de previsão, uma vez
patente a sua contribuição para a
rapidez dos julgamentos, seria a
faculdade de os integrantes da turma
recursal se valerem do contido no art.
557 do CPC, tendência cuja admis-
sibilidade poderá restar assentada
pela senda interpretativa.

Ademais, o art. 14, § 4º, da
LJEF institui, de soslaio, mais uma
hipótese de recurso especial, uma

vez o seu palmar propósito de velar
pela uniformidade exegética da lei
federal. Contudo, postergou o legis-
lador a singularidade de que o
estabelecimento dos casos enseja-
dores de aludida irresignação, a
exemplo do que sucede com as
demais competências do Superior
Tribunal de Justiça, constitui assunto
posto sob a reserva das normas
constitucionais.

A omissão legislativa, tanto na
LJEF como na LJE, faz com que se
afaste a possibilidade do recurso
adesivo, não obstante haja respei-
táveis entendimentos em sentido
contrário.

Plenamente concebível, quer
das sentenças ou dos acórdãos, a
oposição de embargos de declaração,
nas tradicionais hipóteses de obscu-
ridade, contradição, e omissão,
podendo, excepcionalmente, com-
portar efeitos modificativos. A sua
interposição, que poderá verificar-se
oralmente ou por escrito, no prazo de
cinco dias, suspenderá, quando
dirigido contra sentença, o prazo para
o recurso inominado, nos termos do
art. 50 da LJE, o que consagra regra
distinta do art. 538 do CPC.

Nos recursos, a representação
das partes mediante advogado será
obrigatória (art. 41, § 2º).

A sentença ou acórdão não
comportará ação rescisória. Nesse
diapasão, enfático o art. 59 da LJE,
com o anelo de resguardar o princípio
da celeridade, o qual estaria amea-
çado pela possibilidade de perpe-
tuação do litígio. Todavia, o que fazer
diante de decisões teratológicas?
Ficariam a salvo de qualquer revisão?
Esse não é o melhor caminho para
superar o embate.

Propõe Joel Dias Filgueira
Júnior42 o ajuizamento, em casos
excepcionalíssimos, de ação decla-
ratória de nulidade, a ser proposta
sem a adstrição do prazo de dois
anos. A solução não é satisfatória,
pois atentará mais gravemente contra
o princípio da celeridade processual
do que a rescisória, uma vez não se
encontrar fixado prazo para o seu
exercício.

O remédio jurídico mais apro-
priado para sanar uma situação de
grave anomalia seria de o recair na
impetração de mandado de segu-
rança, com a flexibilização do teor da
Súmula n. 268 do STF, sujeita à
decadência no lapso de tempo de
cento e vinte dias, computado da
ciência, pelo vencido, do início da
execução da sentença transitada em
julgado. O seu exame seria da turma
recursal43.
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Importantes inovações, advin-
das com a LJEF, dizem respeito à
execução dos julgados proferidos
pelos juizados especiais federais,
temática em torno da qual gravita o
problema da efetividade da atuação
da Justiça Federal, decorrente da
singularidade de grande parte de
suas deliberações terem como desti-
natário a Fazenda Pública.

O novo regramento legislativo
visou a remover os obstáculos até
então enfrentados pelos adminis-
trados, com vistas a fazer cumprir as
decisões lançadas em detrimento do
Poder Público. Inerente às obrigações
de fazer, não fazer, ou de proceder à
entrega de coisa que não recaia em
moeda corrente, o cumprimento do
acordo, ou sentença, com trânsito em
julgado, far-se-á mediante ofício do
juiz à autoridade competente, com
cópia da decisão exeqüenda.

Descumprida a requisição
judicial, cujo prazo de atendimento
deverá ser fixado dentro de parâ-
metros razoáveis, como impõe o art.
461, § 4º, do CPC, legítimo valer-se o
julgador da imposição de multa diária,
em desfavor da pessoa política ou
administrativa, postura cuja aplicação
contra a Fazenda Pública vem respal-
dada pelo Superior Tribunal de
Justiça44.

A imposição da medida, no
âmbito dos juizados especiais,
prescinde da sua previsão na decisão
exeqüenda, não se aplicando orien-
tação do Superior Tribunal de Jus-
tiça45, cujo fundamento encontra
abrigo nos arts. 461, § 4º, e 644,
ambos do Código de Ritos. Isso
porque o art. 52, V, da LJE, explicita
a possibilidade de cominação de
multa diária tanto na sentença quanto
como incidente da execução.

De advertir que o cabimento
da sanção pecuniária não se limita à
não-observância de obrigação de
fazer ou não fazer decorrente da
sentença, alcançando, igualmente, o
desrespeito de provisão cautelar ou
antecipatória da tutela jurisdicional. O
entendimento encontra suporte no art.
461, § 4º, do CPC, diploma que, em
face de sua regência genérica, não
está totalmente alijado da província
dos juizados especiais.

O quantitativo da multa, mister
frisar, não deverá ser estabelecido de
maneira desproporcional à obrigação
cujo cumprimento se persegue. Isso,
no entanto, não quer significar não
possa a pena ultrapassar o montante
da obrigação, ou o teto de 60 salários
mínimos. Sólida corrente pretoriana,

capitaneada pelo Superior Tribunal de
Justiça46, demonstra, com clareza
solar, que o instituto das astreintes,
inconfundível com o da cláusula
penal, que retrata indenização, visa
a compelir o devedor recalcitrante à
satisfação da obrigação, de modo a
poder superar o valor da obrigação
principal.

Cuidando-se de implementar
obrigação de solver quantia certa, o
juiz, uma vez verificado o trânsito em
julgado, expedirá ordem de paga-
mento à autoridade citada à causa,
tocando a esta proceder, no inter-
regno de sessenta dias, ao seu
cumprimento, mediante depósito,
junto à agência próxima da Caixa

A dispensa da expedição de
precatório, com a sua substituição
pelo regime do pagamento direto,
decorre da concretização, via inte-
gração legislativa, do art. 100, § 3º,
da Lei Básica, com a redação ofertada
pela EC n. 20/98, ao dispor que
aquele modelo não é aplicável aos
pagamentos de dívidas de pequeno
valor, definidas em lei, de natureza
alimentícia ou não, a que estejam
obrigadas as fazendas federal,
estadual e municipal por força de
sentença trânsita em julgado.

Dessarte, a previsão, em sede
legal, do seqüestro da quantia nada
mais representa senão medida coer-
citiva destinada a assegurar a real
eficácia do comando constitucional
citado. Visa, em suma, a otimizar a
sua aplicação. Portanto, a sua
compatibilidade vertical está respal-
dada pelo cânon da máxima eficiência
ou efetividade das disposições
constitucionais, de serventia desta-
cada pela hodierna doutrina consti-
tucional47 e já referenciada neste
escrito.

Ainda no plano da hermenêu-
tica constitucional, respalda a consti-
tucionalidade do art. 17, § 2º, da LJEF,
o recurso à exegese teleológica,
donde não se pode desprezar que
não atua arbitrariamente o legislador
quando elege meio adequado e eficaz
para atingir os objetivos colimados
pelo constituinte. Tendo a Constituição
vigente, por força de suas sucessivas
emendas, buscado privilegiar tanto os
credores de pequeno valor, excluindo-
os do sistema do precatório, como
implementar uma maior aproximação
do cidadão à Justiça Federal, median-
te o funcionamento eficaz (e não
meramente retórico e formal) dos
juizados especiais, segue-se, sem
sombra de dúvida, o seu assentimento
para com a previsão, pelo legislador,
de medidas coercitivas para garantir
a efetividade de tais decisões. Está-
se ante o que se convencionou, no
labor da Suprema Corte norte-ameri-
cana, chamar-se de “teoria dos
poderes implícitos”48,49.

A implementação dessa pecu-
liar sistemática de execução por
quantia certa contra a Fazenda
Pública suscita outros questiona-
mentos, embora de menor relevo. O
primeiro deles implica em saber se a
aferição, na fase executiva, do limite
estipulado no art. 3º da LJEF engloba
também a verba inerente a honorários
de advogado, quando cabível esta.
A afirmativa é a solução mais ade-
quada. Diferentemente do que ocorre
quando do ingresso em juízo, instante
em que ainda é incerto o cabimento

Econômica Federal ou do Banco do
Brasil.

Inovação digna de encômios é
a de que tal pagamento, quando não
superior ao teto previsto no art. 3º da
LJEF, deverá ser realizado dire-
tamente ao órgão judicial requisitante,
dispensando-se a expedição do
horrendo e anacrônico mecanismo do
precatório.

Desatendida a requisição,
procederá o julgador ao seqüestro do
numerário suficiente ao cumprimento
da decisão, conforme lhe assegura o
art. 17, § 2º, da LJEF. Pergunta-se: a
previsão dessa competência porta
mácula de inconstitucionalidade? Sou
pela negativa.

(...) o juiz, uma vez verificado o
trânsito em julgado, expedirá
ordem de pagamento à
autoridade citada à causa,
tocando a esta proceder, no
interregno de sessenta dias, ao
seu cumprimento (...)
Inovação digna de encômios é a
de que tal pagamento (...) deverá
ser realizado diretamente ao
órgão judicial requisitante,
dispensando-se a expedição do
horrendo e anacrônico
mecanismo do precatório.
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ou não da verba honorária, no estádio
executivo já se tem certeza, de
antemão, que a obrigação a ser
satisfeita pelo demandado engloba
não somente o principal atualizado,
mas igualmente os juros e demais
encargos, incluídos entre estes os
honorários de advogado. Ademais,
atentaria em flagrante detrimento dos
postulados de informalidade, cele-
ridade e economia processual, a
dúplice solução da obrigação resul-
tante de decisão proferida em um
mesmo processo, com a expedição
de requisitório de pagamento direto
em prol do autor e do precatório, com
vistas a saldar a condenação em
honorários advocatícios.

Não esquecer ainda que, cau-
telosa acerca de eventuais embaraços
quanto à sua execução, a LJEF (art.
17, § 4º) vedou, às escâncaras, o
fracionamento, a repartição ou a
quebra do valor da execução, de sorte
que a quitação do débito se faça
parcialmente na forma do § 1º do seu
art. 17 e mediante precatório, o que
serve para espancar quaisquer
dúvidas quanto à consideração dos
honorários de advogado para fins da
fixação do limite que prevê50.

Ultrapassando a importância
devida ao montante de sessenta
salários mínimos, inelutável a requi-
sição do pagamento mediante pre-
catório, facultando-se ao interessado,
caso deseje uma execução mais
expedita, a renúncia da quantia
excedente.

A despeito do art. 17 da LJEF
haver subtraído determinadas exe-
cuções por quantia certa do mal-
sinado precatório, impende atentar-se
para a circunstância de que a enti-
dade ré deverá satisfazer os paga-
mentos que lhe são requisitados,
seguindo a ordem cronológica de
apresentação dos respectivos ofícios,
diligência cujo cumprimento deverá
velar o magistrado, inclusive com a
providência de seqüestro de valores,
caso quebrantada a ordem de prefe-
rências. Isso se impõe para a preser-
vação dos princípios da igualdade e
da moralidade, impedindo que os
agentes da Fazenda Pública privi-
legiem alguns credores em desfavor
de outros.

Por outro lado, merece consi-
deração que a nova modalidade
executiva do art. 17 da LJEF não se
cinge apenas aos feitos cujo trâmite
é operado nas varas dos juizados.
Embora abrigado em diploma legal
específico, o preceito ostenta cunho
genérico, com o fito de satisfazer, no
que concerne à Fazenda Pública
Federal, o comando do art. 100, § 3º,

compulsoriamente será líquida, com
a conversão dos seus valores ao BTN,
ou outro índice eqüivalente51, terá o
valor de sua condenação fixado,
inclusive com o acréscimo de juros e
honorários, mediante cálculo realizado
por serventuário, sem a quase sempre
tormentosa remessa à contadoria do
foro.

PALAVRAS FINAIS

A real (e não meramente formal)
implementação dos juizados espe-
ciais federais representará portentoso
instrumento de cidadania, quer pela
diminuição dos privilégios desfru-
tados pela Fazenda Pública em juízo,
quer por permitir uma maior aproxi-
mação do cidadão ao Poder Judi-
ciário, com o afã de ver concretizado
o ideal de tutela jurisdicional efetiva
(e com a celeridade desejável) contra
o Estado.

Esse o sentimento que a socie-
dade brasileira se encontra a viven-
ciar.

da Constituição. Em vista disso,
resta substituído o limite máximo
fixado pelo art. 128 da Lei n. 8.213/
91, com a nova redação da Lei n.
10.099/00.

Não conspira contra esse
entendimento o art. 25 da LJEF. Este
somente obsta a remessa aos juiza-
dos especiais dos feitos cuja propo-
situra antecedeu à sua correspon-
dente instalação. Longe está de
impedir que algumas disposições
processuais da LJEF, desde que não
apresentem incompatibilidade, pos-
sam lograr aplicação a demandas em
curso perante as varas federais
comuns, tenham sido ou não ajui-
zados anteriormente à sua vigência.

A real (e não meramente formal)
implementação dos juizados
especiais federais representará
portentoso instrumento de
cidadania, quer pela diminuição
dos privilégios desfrutados pela
Fazenda Pública em juízo, quer
por permitir uma maior
aproximação do cidadão ao
Poder Judiciário, com o afã de
ver concretizado o ideal de tutela
jurisdicional efetiva (e com a
celeridade desejável) contra o
Estado.

A execução da sentença terá
caráter mandamental. Na execução
não está excluída a oportunidade para
oposição de embargos. Caso o
vencido não cumpra voluntariamente
a obrigação constante do título
exeqüendo, tão logo ocorrido o seu
trânsito em julgado, o interessado,
ainda que verbalmente, poderá
solicitar que tal ocorra, hipótese em
que será oficiado o devedor para
diligenciar o seu cumprimento na
forma dos arts. 16 e 17 da LJEF. Não
haverá nova citação e estará afastada
a possibilidade de oposição de
embargos.

No caso da execução por
quantia certa, a sentença, que
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de danos, decorrentes de atos de
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que as intimações referidas no dispositivo
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alíneas a e b). A tendência é, pois,
sacrificar a uniformidade interpretativa do
ordo juris  em prol da celeridade das
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qual podem ser referidos: COSTA, Hélio
Martins. Lei dos Juizados Especiais
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Marotta. Juizados Especiais Cíveis. 1. ed.
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revés, teve como inválida tributação
vazada em lei do Estado de Maryland.
Na ocasião – informa-nos Lêda Boechat
Rodrigues (A Côrte Suprema e o Direito
Constitucional americano. Rio de Janeiro:
Forense, 1958. p. 43-44) – restou
afirmado, pelas palavras de Marshall,
que: Se o fim é legítimo e está de acordo
com os objetivos da Constituição, todos
os meios apropriados e plenamente
adaptáveis a ele, não proibidos, mas
dentro da letra e do espírito da Cons-
tituição, são constitucionais. Igualmente,
o art. 17 da LJEF  se projetou no
desiderato de instrumentalizar o art. 100,
§ 3º, da Lei Maior, impedindo o seu
desprezo pela Fazenda Pública deve-
dora. Por esse motivo, a sua legitimidade
é indiscutível.

49 Noticie-se que, à época em que vigorava
a redação original do art. 128 da Lei n.
8.213/91, parcialmente considerada
inconstitucional pelo Pretório Excelso
(ADIN 1.252 – 5), os tribunais regionais
federais já se manifestavam favoráveis
ao seqüestro (TRF- 3ª Região, 2ª T., AG
37.480 – 0 – SP, v.u., Rel. Juiz Souza
Pires, DJU – II de 8/6/94, p. 29.722; TRF
– 2ª Região, 4ª T., AG 7.260 – RJ, v.u.,
Rel. Juiz Clélio Erthal, DJU – II de 1/2/96,
p. 4.151). Esse pensar, na atualidade,
ganha inteira razoabilidade, à medida
que, a partir da EC n. 20/98, existe
preceptivo magno excepcionando o
regime do precatório.

50 Nesse sentido, correta a posição

sufragada em alguns julgados quanto à
aplicação da Lei n. 10.099/00 (TRF – 4ª
Região, 5ª T., AG 01.001797 – 9 – RS,
m.v., Rel. Juiz Tadaaqui Hirose, DJU – II
de 18/7/01, p. 667) e da redação
originária do art. 128 da Lei n. 8.213/91
(TRF – 4ª Região, 6.ª T., AG 31.336 – 3 –
RS, m.v., Rel. Juiz Nylson Paim de Abreu,
DJU – II de 2/7/97, p. 51.107), conce-
bendo como integrante do quantum da
execução também os honorários de
advogado e demais acessórios.

51 Fato curioso é o de que, embora a LJE
seja do ano de 1995, o seu art. 52, I,
ainda alude ao BTN, extinto com a Lei n.
8.177/91, a qual instituiu a TR. Consi-
derando-se que esta não pode repre-
sentar índice de desvalorização da
moeda, de aplicar-se a UFIR, criada pela
Lei n. 8.383/93. Observe-se que o
Manual de Procedimentos para os
Cálculos da Justiça, elaborado pelo
Conselho da Justiça Federal, dispõe
sobre o índice de correção aplicável na
hipótese de eventual lacuna no dispo-
sitivo sentencial.

The article presents the Federal
Special Judgeships, their importance in the
face of the fundamental right for accessing
the Justice, and their historical origins in Brazil,
with the coming of the Law n. 9,099/95, which
has founded the Small Claims Courts in the
Common Law, and later on, with the publication
of the Law n. 10,259/01, that has established
the Federal Special Judgeships.

With regard to the last ones, the article
shows: their way of organizing; the actions of
their competence; the parties that can appear
in the poles of the procedural relation; and
the peculiarities of the functioning of the
cognitive and executive proceedings and of
the appealing system.
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