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§ 29 - A audiência será gravada , determinando o Jui z as pro va q ue 

entender necessa rias para e lu idação d a verdade substanci al. 
§ 39 - Prolatado ju lgam ento, dar-se-á apenas revisão pelo próprio Juiz 

da causa compondo Câmara Especial com dois outros julgadores de mesmo 

grau, se o vencido manifes tar inconformidade den tro em 24 horas . 

§ 49 - A execução tam bém será d etermi nada em forma e conteúdo 

pelo Juiz da causa, àe Of l'cio, até apó 24 horas do trânsito em ju lgado, a fim 

de assegurar a efetiva prestação, dando-se tão -só ciência in ic ial ao devedor 

de q ue se fa rá apreensão, avaliação sum ár ia , adju dicação ou venda como me

lhor conv ie r. 
Art . 69 - O Tr ibunal de J ustiça somen te intervir' no procedimento. 

forma e conteúdo dos a tos determin ad os pe lo J uiz das Pequenas Causa , p ra 
evitar a formalização d esnecessária e m anter o s pri ncipi s do art , 59 e seu 

§ 29, 

- VI 

SUBSTITUTIVO AO ANTEPROJETO APRESENTADO 

PElO M INIST':RIO DA DESBUROCRATIZAÇÃO 


( .,. ) Já incorporadas sugestões o fe rec id as Qua nd o d o IX Congresso Bra 

sileiro de Magistrados - Cur it iba - O utubro de 1982, 

Athos G usmão Carne iro 

Desembargador do T .J . RS 
Prof. de D ireito Processual Civ i l na U F. R .G . 

Diretor da revista AJURIS 

JUSTIFICAÇÃO 

O presente esboço de substitutivo encampa e adot a as idé ias fu ndamen

tais do anteprojeto e sua estrutura básica, alvitrando , todav ia , vá ri as modifi

caçõ es que, a nosso ver, 

cia ao processo perante os 
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cações que, a nosso ver, trarão maior clareza, simplicidade, rapidez e eficiên

cia ao processo perante os Ju izados de Pequenas Causas. 

Assim : 
I - O anteprojeto prevê o arbitramento no caso de inexitosa a tenta

tiva conciliatória, mas, aparentemente , não lhe atribui o dev ido relevo, dedi 
cando-lhe o penú lt imo cap(tulo, posto longe daquele referente à 'Co ncil iação, 

Instrução e Julgamento'. 
No substitutivo, 'Conciliação e Ar b itramento' merecem um cap(tulo 

próprio , po is realmente a grande maioria das causas deve ser solucionada me

diante a autoco mposição o u o jUI'zo a rbitra l, reservada a instrução e julga

mento peran te o J u iz ape nas para aqueles casos resid u ais onde as formas 

'amigáveis' de composição do liti"gio revelaram -se ine f icien t es. 

Enquanto o anteprojeto prevê o julgamento p e lo ÁI'bitro sem a sujei 

ção ao 'critério de legalidade estrita' , o substitutivo vai além, pois o Árbitro 

sempre julgará por eqüidade (possibilidade, ali ás , já prevista facultativamente 

no C .P.C., art. 1.07 5 , IV) , forma essa de julgamento mais consentânea com a 

irrecorribilídade da sentença homologatória do laudo. 
11 - O anteprojeto dispõe que o Jui z decidirá 'com base na lei, aten

dendo a seus fins soci a is e às exigências do bem comum, e adotando em cada 

caso a solução que repu tar mais justa e equân ime'. Tal preceito n ão apresen

ta novidade, pois a justiça e equanimidad e dentro da lei devem pauta r os jul 

gamentos em geral em q uaisquer causas (Lei de Introdução ao C.C., art. 59; 

C.P .C. , art. 126) . 

Propomos , no su bst itutivo, outorgar maior libe rdade ao Juiz das peque

nas causas para que possa julgar sem a observância de 'critério d e legalidade 

estrita', sendo-lhe I(cito, então sim, adota r de mérito a solução que reputar 

mais justa e equân im e ao caso concreto. 
"I - O antepro jeto prevê duas audiências: a de conciliação e a de ins

trução e julgamento (vide arts. 17, 21 e 23). Além disso, as regras do Cap(

tu lo V II I, arts. 20 a 23, do anteprojeto, parecem-me, data venia, comporta

rem nova ordenação para maior clareza do procedimento a ser adotado nos 

vá rios casos. 
Assi m, propomos no substitutivo o desdobramento da matéria em dois 

cap(tulos : o Cap(tulo VIII, dedicado à 'conciliação e ao ju/zo arbitra/', meios 

p referenciais de solução das lides trazidas ao Juizado de Pequenas Causas. 
E o Cap (tulo I X é dedicado à 'instrução e julgamento ', como segunda etapa 
da audiência quando, frustrada a au tocomposição, não aceitarem as partes 

o ju (zo arb it ral. 
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IV - O anteprojeto prevê, perante o Ju izado Especial, não apenas 

o p rocesso de conhecimento, mas t ambém o de execução . 
Na execução por títu lo judicia l - sentença condenatória e sente nça 

homo logatória de conciliação - dúv ida maior não surge. 

Na execução por tl'tu lo extrajud icial, buscamos no subs t itutivo expli

citar que , optando o credor em agir através o Juizado Especia l, se rá des igna

da aud iência, opo rtunidade próp ria para a tentativa de concil iação ou o paga
mento voluntário. Não obt idos nem uma nem outro, ou não se fazendo o d e

vedo r presente à audiência, então o processo passa à fase propriamente de 
execução , de oficio, independentemente de nova ci t ação (subst itutivo , arts. 

27 , 3 7 e 38 ). 

V - Algum as sugestões são incorporadas ao Cap (tulo 'Dos Recursos' . 

Propomos qu e nos processos de valor m (n imo, tal como definido na lei 

local, c aiba apelação so me nte se fundad a em nul idade insanável. 
Buscamos, outrossim, equacionar o problema da não admissão da apela

ção , pelo Juiz, por falta de pressuposto processual . Inexistente o recu rso de 
agravo de instrumento (e cump rindo evitar o apelo ao ma ndado d e segurança 
ou a sucedâneos recu rsa is), alvitro (subst itutivo, ar t. 33, § 19) so lução com 
certo paralelismo ao ant igo agravo de petição: a apel ação subi rá à instância 

recursal mediante simples postulação do apelante. Em segundo grau será, en

tão, apreciada a admissibilidade do recurso e, caso julg do ad miss(vel, de logo 

pode ser apreciado o mérito. 
Também sugerimos a possibilidade, a crité rio d a lei local, de a apelação 

ser julgada, em segundo grau, não por um Tri bu nal' de JUI'zes de pri meiro 
grau , mas por Juiz singular de segundo grau (DesembiJrgador ou Juiz de Al
çada) . 

O segundo grau monocrático , por julgador de larga experiência, em se 
cuidando de ca usa de pequeno valor, nada oferece de excepcional ou inco n
veniente, máxime se considerarmos que ponderável corrente incl ina-se até 
para a irrecorribilidade das dec isões. A opção aqui proposta oferece maior 
garantia à parte do que a ad oção dos embargos infri ngentes para o próprio 

Juiz, preferida em recentes leis em matéria de execução fiscal, e de causas 
de pequeno valor processadas perante a Just iça Federal . 

VI - Uma série de outras alteraç ões, algumas apenas de forma ou re

dação, outras incorporando sugestões diversas, constam do substitutivo . Lem
bramos, pela relevância na ordem prática , as consubstanci adas no art . 52, do 

substitutivo , quer explicitando o alcance da norma do art. 66 , " do antepro
jeto; quer adaptando a norma do art . 66, 11, do anteprojeto, à técnica do subs

tituti vo; quer facultando ; 

dade das demandas. 
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de renome nacional , oferec 

de estar colaborando para 
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titutivo; quer facultando a exte rlSão da citação pelo correio à quase generali

dade das demandas. 
Com a homenagem aos autores do anteprojeto, eminentes processualistas 

de renome nacional, oferecemos o presente esboço substitutivo, na expectativa 

de estar colaborando para a melhoria da prestação jurisdicional em nosso país. 

SUBSTITUT IVO AO ANTEPROJETO 

Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Juizado de Pequenas Causas. 

CAPitULO 
Disposições Gerais 

Art. 10 - Os Juizados de Pequenas Causas, órgãos da Justiça local or
dinária, poderão ser criados nos Estados, Distrito Federal e nos Territórios, 
para processo e julgamento, por opção do autor, das causas clveis de reduzido 
valor econômico. 

Art . 29 - O processo, perante o Juizado de Pequenas Causas, orientar
-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia pro

cessual e celeridade, buscando sempre que posslvel a conciliação das partes ou 
a solução mediante arbitramento. 

Art . 39 - Consideram-se causas de reduzido valor econômico as que 
versem sobre direitos patrimoni ais e decorram de pedido que, à data do ajuiza

men to, não exceda 30 (t rinta) vezes o Maior Va ior Referência (M .V.R.) em vi

gor, e t enha por objeto: 
I - a condenação po r quantia certa; 

II - a condenação à en trega de co isa certa móvel ou ao cumprimento 

de obrigação de fazer , a cargo de fabri cante ou fo rnecedor de bens e serviços 

para consu mo; 
III - a desco nst itu ição de contrato re lat ivo a coisas móveis e semo

ventes ; 
IV a execução po r quantia certa contra devedor solvente. 
§ 19 - Esta lei não se aplica às causas de natureza falimentar, fiscal, 

acidentária e de interesse da Fazenda Pública, nem às relativas ao estado e 
capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 

§ 29 - A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em 
renúncia ao créd ito excedente ao limite estabelecido neste artigo . 

§ 39 - A lei local de organização judiciária poderá reduzir o valor 

previsto no caput. 
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CAPITULO 11 
Dos Atos Processuais 

Art. 49 - Os atos processuais serão públicos e deverão realizar·se pre· 
ferencialmente em horário noturno, inclusive aos sábados, conforme dispuse · 

rem as normas de organização judiciária . 
Art . 59 - Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem 

as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indica· 

dos no art. 20 . 

§ 19 - A prática de atos processu ais em ou t ras comarcas poderá ser 

solicitada por qualquer meio idôheo de comunicação. 
§ 29 - Serão o bjeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos 

por essenciais, adotado, preferencialmente, o sistema de formulários impres· 

sos. 
§ 39 - As causas reguladas por essa lei correrão nas férias forenses. 

CAPITULO III 
Do Juiz, dos Conciliadores e dos Árbitros 

Art . 69 - O Juiz dirigirá o processo com am pl a liberdade na ap reciação 
das provas, ficando autorizado a dar especial valor aos indlcios e presunções e 

às regras de experiência comum ou técnica . 
Art . 70 - O Ju iz, ao decidir do mérito, não é o brigado a observar cr i· 

tério de legalidade estrita, adotando em cada caso a solução que reputar ma is 

justa e equânime. 
Art . 89 - Os conciliadores são aux iliares da Just iça para os fins do 

art. 18, escolh idos na fo rma da lei local entre pessoas idô neas e com formaç ão 

profissional. 
Art. 99 - Os Árbitros serão escolhidos mediante indicação da O.A.B ., e 

aprovação pelo Tribunal de Justiça, na forma da lei local. 

CAPITULO IV 
Das Partes 

Art. 10 - Não poderão se r partes no processo institu Ido nesta lei as 
pessoas jur(dicas de direito público e as empresas públicas da União, o preso 

e as pessoas flsicas absoluta ou relativamente incapazes. 
§ 19 - Somente as pessoas flsicas serão admitidas a propor ação peran · 

te o Juizado de Pequenas Causas. 
§ 29 - Não se permitirá, no processo, qualquer forma de intervenção 

de terceiro. Admitir·se·á o litisconsórcio . 
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§ 19 - ComparE 

outra, se necessitar, assi 

§ 20 - O manda 
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Art. 11 - As partes comparecerão sempre pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado. 
§ 19 - Comparecendo uma das partes assistida por advogado, terá a 

outra, se necessitar, assistência judiciária gratuita, concedida de plano. 

§ 20 - O mandato ao advogado poderá ser verbal. 
§ 39 - O réu, sendo comerciante em nome individual ou pessoa jur(

dica, ou ainda pessoa fl'sica residente em outra comarca, poderá fazer-se repre

sentar por preposto credenciado cujas declarações obrigarão o preponente_ 

Art . 12 
Foro : 

CAPI'rULO V 
Da Competência 

~ competente para as causas previstas nesta lei o Juizado do 

I - do domic(lio 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 domic(lio 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 inc. I, deste artigo. 

CAPITULO VI 
Do Pedido 

Art . 13 - O processo instaurar·se-á com a apresentação do pedido, es
crito ou verbal, à Secretaria do J u izado. 

§ 19 - Do pedido, constarão, de forma simples e em linguagem aces
slvel : 

I - o home, qualificação e endereço das partes; 

11 - os fatos em forma sucinta; 
III - o pedido e respectivo valor; 

I V - o nome e endereço das testemunhas, quando devam ser intimadas_ 

§ 2Çl - Os pedidos mencionados no art. 39 poderão ser alternativos 

ou cumulados, mas nesta última hipótese desde que sejam conexos e a sua 
soma não ultrapasse o limite ali fixado_ 

§ 39 - O pedido verbal será reduzido a escrito pela Secretaria do Juiza

do, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. 
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Art. 14 - Registrado o pedido, independentemente de distribuição 
e autuação, a Secretaria do Juizado designará incontinenti dia e hora para a 
audiência, a ser realizada dentro de 10 a 20 dias, de logo ficando intimado o 
autor ou o apresentante do pedido . 

CAPITULO VII 
Das Citações e Intimações 

Art. 15 - A citação fa r·se-á med iante correspondência com aviso de 
recebimento ou por outro qua lquer meio idôneo de comunicação, com o tel ex, 
telegrama ou, ainda, sendo necessá rio, por Oficial de Just iça, independente· 
mente de mandado ou carta precató ri a. 

§ 19 - Co nsidera-se efet ivad a a c itação sendo a carta ou telegrama en
tregue ao próprio ci tando, a pessoa de sua famt'lia ou ao encarregado da recep
ção, como portei ro , recepcionista ou zel ador. 

§ 29 - A c itação con terá o resumo do pedido ou cópia da iniCiai, o 
dia e a hora para comparec imento do citando e advertência de que , não com
parecendo, considerar-se-ão verdade iras as alegações inic iais (art. 24) e será 
profe rido julgamento de plano . 

§ 39 - A citação poderá ser feita com hora certa, relatando o Oficial 
de Just iça , objetiva mente, os fatos e circunstâncias que o levaram a suspe itar 
da ocul tação . 

§ 49 - Não se fará citação por edital nos processos perante o Juizado 
de Pequenas Causas (art. 36, IV) . 

§ 59 - O comparecimento espontàneo suprirá a fal ta ou nulidade da 
citação . 

Art. 16 - As intimações serão feitas na forma prevista para a cita
ção. 

§ 19 - Dos atos praticados na aud iência, consid erar-se-ão, desde logo, 

intimadas as partes . 
§ 29 - As partes comunicarão ao ju (lO as mudanças de endereço ocor

ridas no curso do processo, sob pena de serem consideradas eficazes as in t ima
ções remetid as para o endereço constante dos autos. 

CAPITULO VIII 
Da Conciliação e do Arbitramento 

Art. 17 - Aberta a sessão, o Ju iz esclarecerá as pa rtes presentes sobre 
as vantagens da conciliação e do arbitramento, mostrando-l hes os r iscos e con· 
seqüências do liügio. 
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Art. 18 - A conci liação, presentes ambas as partes (art. 11 , § 39), será 

conduzida pelo Juiz, ou por um conciliador, sob a orientação do Juiz . 
Parágrafo único - Obtida a conciliação, será reduzida a esc r ito e subme

tida à homologação pelo Juiz, mediante sentença irrecom'vel com eficácia 
de ti'tulo executivo (art. 38, b) . 

Art. 19 - Não obtida conciliação, serão as partes eoncitadas à escolha 
de um Árbitro para a solução do lit(gio (art. 99) . 

Parágrafo único - Considera-se institu (do o ju (lO arbitral assim que 
acordes as partes, independentemente do termo de compromisso . 

Art. 20 - O procedimento será livremen te regulado pelo Árbitro que 

conduzirá o processo segundo as necessidades da instrução, e proferirá julga 
mento por eqüidade. 

Art.21 - O laudo será oferecido ao término da instrução, ou nos 5 
(cinco) dias subseqüentes, e dependerá de homologação pelo Juiz em sentença 

irrecordvel. 

CAPIT ULO IX 
Da In strução e Julgamento 

Art. 22 - Não se conciliando as partes, nem acordando quanto à ado
cão de arbitramento, serão remetidas ao Juiz, procedendo -se imediatamente 
à instrução e jul ganlento. 

Parágrafo ún ico - Send o imposs(vel a realização imediata da instrução , 

a audiência prosseguirá em um dos 10 (dez) dias subseqüentes, cientes desde 

logo as partes e inti mad as as testemunhas presentes. 

Art . 23 - Antes da instrução será ded uzida, otalmente oU por escrito, a 

conte st ação, que conterá toda a matéria de defesa, exceto exceção de suspeição 
o u impedimen to do Juiz , exceção esta q ue se processará na forma da legisla
ção com Um e sem suspensão do processo . A contestação verbal será reduzida, 
em resumo, a escrito (art. 13, § 39) . 

Parágrafo único - É inadmitida a reconvenção formal, sendo , todavia, 
I(cito ao réu , na contestação , formular pedido em seu favor nos limites do 
art . 39, e desde q ue invocados os mesmos fatos que originaram a controvér

sia. 
Art . 24 - Não comparecendo os réus à audiência, reputar-se-ão ve rda

dei ros os fatos alegados no pedido inicial , salvo se o contrário resultar da 
co nvicção do Juiz . 

Art . 25 - Encerrada a instrução , e após renovada proposta concili a

t ó ria , será a sentença profer ida. 
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§ 19 - Serão decididos de plano, na própria audiência, todos os inc i
dentes e questões preliminares_ 

§ 29 - Sobre os documentos ap resentad os por uma das partes mani 
festar-se-á, im ediatamente, a parte contrár ia, sem suspensão da aud iência. 

Art. 26 - A sentença mencionará os elementos de convi cção do Juiz 
com breve resumo d os fatos relevantes oco rridos em audiênc ia, dispensado 

o re la tó rio . 
§ 19 - A sentenç deve compor t odo o li t(9IO, mesmo com relação 

a pretensões não incluidas de mod o expresso na in icial. 
§ 29 - A sen tença mencionará o equ ivalente em dinheiro ao interesse 

decidido (art. 39, II e 11 1), e conterá c láusula penal para o caso de não cumpr i

mento. 
§ 39 - Não se admitirá sentença condenató ria em quantia ilíqui da, sal 

vo quanto às parcelas de juros e correção monetária . 
Art. 27 - O d isposto nesta lei ap li ca-se també m quando o autor com 

parecer munido de ti'tulo executivo ext rajudicial, obse rvando-se, então , o se
guinte: 

I - obtida a conciliação, será proferida sentença homologatória, a teor 
do art . 18; 

11 - não comparecendo o réu, o u não obtido pagamento nem conc ilia

ção, far-se-á execução com base no ti'tul o apresentado , sem necessidade de 
nova citação (art . 37). 

CAPITULO X 
Das Provas 

Art. 28 - Todas as provas serão produzidas em aud iência, ainda que 
não requeridas previamente , podendo o Juiz lim itar ou excluir as que consi
derar excessivas, impertinentes o u protela tór ias. 

Art. 29 - As testemunhas, no máximo t rês para cada parte, compare

cerão à audiência voluntariamente ou, se assim for requerido, mediante inti · 

mação . 
§ 19 - O requerimento, formulado verbalmente ou po r esc rito, para 

intimação das testemunhas, será apresentado: 

a) pelo autor, com a petição inici al ; 
b) pelo réu, no mlni mo 5 (cinco ) dias antes da audiê nc ia . 

§ 29 - Não r.omparecendo a t estemu nha int imada, o Ju iz poderá de

terminar sua imedia ta condução, valendo-se, se necessário, do concurso da 
polIcia judiciária. 

Art . 30 - Quando 
testemunhas técnicas de 
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Art . 30 - Quando a prova do fato o exigir, o J u iz poderá inquirir 
testemunhas têcnicas de sua co nfiança , permitida às partes a aprese ntação 

de parece res t écnicos. 
Parágrafo único - No curso da au d iênc ia , poderá o Ju iz, de oHcio, ou 

a requerimento das partes, realizar inspeção e m pessoas ou coisas o u determi
nar q ue o faça peSSOd de su a confiança , q ue lhe relatará in form almente o ve
rif icado . Caso impresc ind Ivel, será a audiência suspensa . 

Art. 31 - A prova o ra l não será reduzida a escrito , de vendo o Juiz de 
te rm inar sua gravação ou que constem da ata da audiência , no essencial, os 

informes t razidos nos depo imentos . 

CAPI'TULO XI 
Dos Recursos 

Art . 32 - Nos processos regidos por esta lei, são cab (veis apenas os re
cursos de apelação e de em bargos de declaração, no prazo de 5 {cinco} dias. 

§ 19 - No s rec u rsos, as partes serão necessariamente representadas por 

advogado legal m ente hab ilitado_ 
§ 29 - Nos p rocessos de valor m(nimo , tal como definido na lei local, a 

apelação somente se rá ad m it ida sob o fundamento de nulidade insanável do 
processo _ 

Art. 33 - Receb id a a ap elação, o apelado será intimado para responder 

em igual prazo. 
§ 19 - Se o Jui z entender inadmiss(vel a ape lação, poderá o apelante, 

em 48 ho ras, requerer a remessa dos au tos ao ju (zo rec ursal, remessa Que será 

feita ap ós produz idas as razões do apelado. 
§ 20 - A apel ação será preparada, sob pena de deserção, nas 48 horas 

segu intes à inte rposição, independent emente d e intimação do apelante. 
Art. 34 - A apelação terá efe ito apenas devolutivo, podendo o Juiz re

cebê-Ia em ambos os efe itos, a seu pruden te arb(trio, para evitar a probabili
d ade de dan o ir reparável ao eve ntual d ireito da parte . 

A rt. 35 - A apelação será julgada po r Câmara composta de três Ju(

zes em exerdcio em primeiro grau de jurisdição ou por mag istrado singular 

de segundo grau, conforme di spuser a lei local. 
Parágrafo único - Adotado o julgamento colegiado, não haverá Re

visor e, quando confirmada a sentença, a súmula do julgamento poderá servir 

de acórdão_ 
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CAPIT ULO XII 
Da Extinção do Processo sem Julgamento de Mérito 

Art. 36 - Extingue-se o p ro cesso, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o autor , sem justa causa, deixar de comparecer à audiência; 

II - quando inadmiss(vel o procedimento institu(do por esta le i; 

111 - quando, reconhecida a incom petência territ o ria l, ine xis tir J u (zo 

de Pequenas Causas no Foro competente; 

IV - quando o Juiz considerar impresci ndlve l c itação edital, prova 

pericial ou expedição de precatórias; 

V - quando qualquer d as partes perder a capacidad e; 

VI - quando, falecido o autor, a habilitação depe nde r de sentença ou 

não se der no prazo de 30 dias; 

VII - quando, falecido o réu, o autor não promover a ci tação dos su 

cessores no prazo de 30 dias da ciência do óbito. 

Parágrafo único - A extinção do processo não de penderá, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal das partes. 

CAPIT ULO XIII 
Da Execução 

Art. 37 - A execução independerá de iniciativa da parte e de nova ci

tação (art. 27) e, em se tratando de tt'tulo judicia l, se rá precedida por conta 

de verificação do débito, lançada de ohcio pe la Sec retaria e não sujeita a ato 

homologatório. 

Art. 38 - Na execução por quantia certa, o devedor deverá efetuar 

o pagamento em 48 horas, contadas: 

a) do trânsito em ju Igado da sentença condenatória (art. 26 ) ; 

b) da ciência da sentença homologatória da conciliação (arts . 18, 27 , I) ; 

c) da data da audiência (a rt. 27, 11). 

§ lÇl - Vencido o prazo, a Secretaria determinará a real ização da pe

nhora por Oficial de Justiça. 

§ 2Çl - Ao reduzir a penhora a escrito, o Oficial de Justiça atribuirá 

valor ao bem penhorado, valor este que poderá ser modificado pelo Juiz, a 

qualquer tempo, a seu prudente arb(trio. 

§ 3Çl - A qualquer momento, o Juiz poderá determinar o reforço , re

dução ou substitu ição da penhora. 

Art. 39 - O Juiz pOderá determinar que a penhora recaia sobre os sa · 

lários ou vencimentos do executado, se a remuneração bruta exceder a 10 

(dez) vezes o maior salário m(nimo vigente no pa(s, e se, a seu prudente arb(· 
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trio, a penhora não o privar do necessário à subsistência própria e da famí
lia. 

§ 19 - A penhora prevista neste artigo não poderá recair sobre impor

tância superior a vinte por cento da remuneração bruta do executado . 

§ 29 - Observada a parte final deste art igo e o parágrafo anterior, po

derão ser realizadas tantas penhoras quantas bastem à satisfação integral do 

crédito. 
§ 39 - A penhora prevista neste artigo far-se-á mediante otl'cio da Se 

cretaria à fonte pagadora , para a devida retenção da quantia indicada. 

Art. 40 - Para alienação de bens penhorados , o Juiz os agrupará em re
lações a que dará publicidade por qualquer meio idôneo de divulgação, ex 

cluldos os editais. 
§ 19 - Cada relação incluirá bens penhorados em uma ou mais execu

ções, em quantidade suficiente e sem mencionar a execução a que se referem . 

§ 20 - Será indicado também o prazo para oferta de propostas e dia e 

hora para sua abertura e julgamento (§ 80 ) . 

§ 39 - Os bens imóveis serão individuados pela sua situação, valor e 

sucinta descrição. 

§ 49 - Os móveis serão removidos ao depósito público e expostos 

com descrição de suas caracten'sticas e valor, constando da publicidade ape

nas a indicação genérica pela espécie e quantidade, além do local em que se 

encontram. 

§ 50 - O execut ado , que poderá participar da licitação, será intimado 

da instau ração desta . 

§ 69 - O exeqüente poderá partici par da licitação, e, não havendo pre

tendentes , adjudicar bens móveis ou imóveis, constantes da relação, pelo preço 

da avaliação . 
§ 79 - As propostas serão dirigidas ao Juiz em envelope fechado, que 

a Secretaria autenticará, expedindo recibo . Cada proposta indicará os bens a 

que se refere, com preços individualizados. No local de exposição dos bens, ha

verá formulários de propostas à disposição dos pretendentes. 

§ 89 - Na data designada para hasta públ ica serão conhecidas as pro

postas que poderão ser oferecidas até aquele momento. 
§ 99 - Se, ao p rudente arb(trio do Juiz, o maior preço ofertado for 

considerado vil , o bem não será alienado, incluindo-se oportunamente em nova 

re lação . 
Art . 41 - Na execução para entrega de coisa, o executado será intimado 

a entregá-Ia em 5 (cinco) dias ou no prazo f ixado na sentença. Vencido esse 
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prazo, a Secretaria fará rea li zar a busca e a apreensão do bem, independente 
mente de mandado judicial. 

Parágrafo único - Imposs (ve l a apreensão, poderá o exeqüente reque
re r qu e a execução se faça pela quant ia correspondente ao valor da coi sa, es' 
timado de pl ano pelo Juiz. 

Art. 42 - Na execução por obrigação de faze r (art . 39, 11), o execu tado 
será in t im ado a p restar o f to no prazo fixado na sentença. 

Parágrafo ún ico - Não cumprida a obrigação no prazo, procede r-se -á 
na forma do parágrafo único do artigo anter ior. 

A rt . 43 - Os embargos à execução , que terão efei to suspensivo , pode
rão ser opostos no prazo de 5 (cinco) d ias a contar: 

I - da int imação d a penhora; 

II - da intimação para a execução de entrega de co isa certa ou de pres
tação de fato. 

Art. 44 - Os embargos à execução po r t(tulo jud icial apenas poderão 

ter por fundamento: 
I - falta ou nulidade de citação, se o processo tiver ocorr ido à revelia; 
II - nulidade do processo após a sentença; 

III - excesso de execução; 
IV - cumprimento da obrigação após a sentença. 

Art. 45 - Não serão admitidos embargos fundados em excesso de 
execução sem o depósito, que poderá de logo ser levantado pel o exeqüente , d o 

valor que o embargante reconhecer devi do. 
Art. 46 - O Juiz rejeitará de plano os embargos q uando inadm iss (veis 

ou manifestamente improcedentes . Recebidos os em bargos, será des ignada 
data para a audiência nos termos do art. 23 . 

Parágrafo único - Jul gados inadmiss(veis ou improcedentes os embar
gos, será imposta ao embargan te, a favor do embargado, mu lta equivalente a 
20% (vinte por cento) do valor da obrigação que poderá chegar a 100% (cem 
por cento) em caso de I itigância de má-fé. 

Art. 47 - A execução provisória terá por instru mento cópi a da sentença 

e dados identificadores do seu objeto . 

CAPITULO XIV 
Dos Embargos de Terceiro 

Art.48 - Os embargos de terceiro, nas hip óteses previstas no art. 1.046, 

do C.P .C., deverão ser opostos no Juizado de Pequenas Causas . 
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Parágrafo único - Opostos os embargos, proceder-se-á na fo rma dos 
arts. 18 e seguintes , desta lei, intimado o embargado. 

CAPITULO XV 
Das Despesas 

Art. 49 - O acesso ao Ju izado de Pequenas Causas independerá do pa
gamento de custas , taxas ou despesas em primei ro grau de jurisdição_ 

Ar t . 50 - O p repa ro da apel ação , na form a do art. 33, § 2 9, compreen
derá todas as despesas p rocessuais, inclu si ve aquelas dispensadas em primeiro 
grau de jurisdição , ressalvada a h ipótese de assistência judiciária, recolhendo
-se o valor do preparo em favor d a Fazenda . 

Art . 51 - A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em 
custas e honorár ios do advogado d o vencedor, ressalvados os casos de litigân
cia de má-fé . Em segu ndo grau , o vencido pagará as custas e honorár ios de 
ad vogado , est es fixados en tre 10% e 20% do valor da causa ou da condenação. 

CAPITULO XVI 
Disposições Finais 

Art . 52 - As normas de organ ização judiciári a local poderão : 
I - determinar que a tentati va de conciliação, prevista no art . 447, do 

C.P.C. , seja fe ita nos termos desta lei, seguindo-se, se inexi tosa , a proposta de 
arbitra me nto (arts . 18 a 21) . 

II - dispor que o ju lgamento de recursos interpostos contra decisões 
pro ferid as em pequenas causas não p rocessadas de acordo com esta lei (ahs . 
39 e lO) seja m julgados por co legi ados compostos por t rês Ju (zes em exerci
cio no pr ime iro gr au de jurisd ição. ou por magistrado si ngular de segundo 
grau; 

" I - amp liar a possibi l idade de ci tação pelo cor reio, a requerimento 
do autor , a todas as causas contra pessoas capazes , dom ici liad as no Brasil, ex
ceto nas ações rel ativas ao estado e capacidade das pessoas, à falência, a d irei · 
tos reais e imobiliários e nas p romovid as contra pessoas jur (dicas de d ireito 
público. 

Art . 53 - O acordo extrajudicial, de q u alquer natu reza ou valor, po
derá se r homologado, no ju(zo competente, valendo a sentença como tl'tu lo 
executivo jud ic ial. 

Art. 54 - Nas causas sujeitas ao p rocedimento institUl'do por esta lei 
somente será admi t ida ação rescisória fun dada nos ines . I, li, "I, IV. VII e 
VIII, do art . 485, do C ,P .C . 
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Art . 55 - As normas locais regulamentarão a possibilidade de parti· 
cipação de servidores públicos não judiciais no processo perante os Juizados 

de Pequenas Causas, podendo atribuir-lhes o encargo de fazer citações e inti
mações. 

Art . 56 - Os arts. 275, 276, 277, 278, 279 e 280, do C.P.C ., passam 
a ter a seguinte redação: 

'Art. 275 - Observar-se-á o procedimento sumá rio : 

'I - nas causas cujo valor não exceder q uarent a (40) vezes o valor de 

referência vigente na comarca à época do ajuizamento da demanda; 

'11 - nas causas, qualquer que seja o valor: 

'a) que versem sobre a posse ou direitos reais relativos a coisas móveis 
ou semoventes; 

'b) de arrendamento rural e de parceria agrlcola; 

'c) que tenham por fundamento normas de convenção de condom(nio, 

ressalvados os casos de execução; 

'dI de reparação de dano causado em acidente de veiculo de via terrestre; 

'e) de cobrança de seguro obrigatório; 
'f) de adjudicação compulsória. 

'Parágrafo único - Esse procedimento nao será observado nas ações 
relativas ao estado ou capacidade das pessoas. 

'Art. 276 - Na petição inicial (arts. 282 e 283) o autor apresentará 

o rol de testemunhas e, se requerer perl'cia, formulará os quesitos e poderá 
apresentar laudo subscrito por técnico de sua escolha . 

'Art. 277 - O Juiz determinará a citação do réu para responder no 
prazo de quinze (15) dias, designando, no mesmo despacho, data para audiên

cia de instrução e julgamento. 
'§ 19 - Com a contestação, o réu apresentará seu rol de testem unhas 

e, em caso de perlcia, formulará quesitos e poderá apresentar laudo subscrito 

por técnico de sua escolha; 
'§ 29 - A impugnação ao valor da causa, bem co mo a exceção de in· 

competência, serão argüidas na contestação; 
'§ 39 - ~ inadmitida a reconvenção formal, sendo, todavia , II'cito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde q ue in vocados os 

mesmos fatos narrados na inicial . 
'Art. 278 - Ocorrendo qualquer das hipóteses dos arts. 329 e 330, será 

proferida sentença em julgamento conforme o estado do pro esso. 

'Art. 279 - Não sendo caso de julgamento antecipado, o Juiz, na au

d iência, decidirá de plano os incidentes e as questões prel i mi nares, real izará 

a instrução e proferirá 
de dez dias. 

'Parágrafo ún ico 

ciliação (art . 448) . 

'Art. 280 - No ~ 
'a ) não são admi: 

de intervenção de tercei 
'b ) das decisões s 
'c) não se admitir. 

e correção monetária ; 
'd I as cartas preca' 
'e) o Juiz abster-s 

ficientes os elementos d 
tados pelas partes com a 

Art . 57 - t relia 
§ , Çl a ser o parágrafo úr 

Art . 58 - Ao art 
'Parágrafo único 

dimento sumário '. 

Art. 59 - As ret 
C.P .C. ou em leis espec 
sumário'. 

Art. 60 - Esta le 
publ icação. 
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a instrução e proferirá sentença logo que encerrados os debates orais, no prazo 
de dez dias. 

'Parágrafo único - Antes de in ic iada a instrução, o Juiz tentará a con
ciliação (art. 448) . 

'Art. 280 - No procedimento sumário : 
'a) não são adm iss Ivei s ação declarató ri a incidental ou qualquer forma 

de intervenção de tercei ro , exceto a assistência; 
'b) das decisões sobre matéria probatória somente caberá agravo retido ; 
'c) não se admi tirá sentença condenatória em quantia iI Iquida, salvo juros 

e correção monetária; 
'd ) as cartas precatórias inquiritórias não terão efeito suspensivo ; 
'e) o J u iz abster-se-á de nomear perito, quando entender plenamente su

ficientes os elementos de convicção contidos no laudo ou nos laudos apresen
tados pe las partes com a inicial e a contestação' . 

Art. 57 - ~ revogado o § 29, do art. 315, do C.P.C., passando o atual 
§ 19 a ser o parágrafo único. 

Art. 58 - Ao art. 530, do C.P.C., é acrescentado o segu inte parágrafo: 
'Parágrafo único - Não são admisslveis embargos nas ações sob proce

dimento sumário ' . 
Art . 59 - As referências ao 'procedimento sumarr'ssimo', cont idas no 

C.P .C . ou em leis especiais , são su bstitu (das por referências ao 'proced im ento 
sumár io' . 

Art .60 - Esta lei entrará em vigor trin ta (30) dias após a dat a de sua 
publicação . 
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