
NOVA LEI OOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA 

mentos ao Gajardoni , à Luana, ao Luís Otávio e 
ais uma vez esses destacados autores cumprem a 
lrocessualista é deferida: pensar soluções criativas 
elhoria da prestação jurisdicional. 

Curitiba , janeiro de 2010. 

LUIz RODRIGUES W AMBIER 

SUMÁRIO 

Prefácio - LUIz RODRIGUES W AM BIER .. ........... ...... ... ....... .......... ... .. 13 


O sistema dosjuizados Especiais Cíveis no direito brasileiro.... 23 


Art. 1.° ... ..... .... ..... .. .... .. ..... .. ..... .. .............. ..................... ... .... .. 29 


1. 	 Breve notícia histórica .. .. ... ...... ..... ...... ..... .. .... ....... . .... . ........ 29 


2. 	 Justificativa da Lei 12.153/2009 .. ... .... ...... ..... ...... ... ........ ..... 30 


3. 	 Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são os Juizados 

Especiais do art. 98, I, da CF? ............. .. .. .. ..... .......... ... ........ 32 


4. 	 As redações primitivas do art. 1.0 da Lei 12.153/2009 ........ . 32 


5. 	 O Sistema dos juizados Especiais .......... ................ .............. 34 


6. 	 A inserção dos juizados Especiais Federais no Sistema dos 

Juizados Especiais... ................ .......... ..... .. .... .. ........... ... .. ..... 36 


7. 	 Juizados Especiais de Família .. .. ...:... ... .. ........ ..... ...... ... ....... 40 


8. 	 Possibilidade de julgamento por equidade no âmbito do 

Sistema dos Juizados Especiais (e da Fazenda Pública) .... ... 42 


9. 	 Desafios para a implementação dos juizados Especiais da 

Fazenda Pública....... ... ... ... ............. ........... ........ ............. ..... 46 


Art. 2.° ...... .... .. .... ....... ... ... ............ ... .... .. ...... ... ......... .... ..... ... .. . 48 


1. 	 A competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. 49 


2. 	 Demandas que são excluídas da competência dos juizados 

Especiais da Fazenda Pública....... ............. ............ ..... ....... .. 53 


3. 	 Obrigações vincendas. .... ...... .. .... .. .. .. .... ... ... .................. ... ... 55 


4. 	 O veto presidencial .. .. ... .. ............. ........ ...... ... .... .. ..... ... .... .... 56 


5. 	 Natureza jurídica da competência dosjuizados Especiais da 

Fazenda Pública ....... ................ ........... ........... ..... ............... . 56 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 COMENTÁRIOS À N OVA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA 

Art. 3.° ......................... ... ... ... ... .. ......................... ... .... ... ......... 58 


1. 	 As tutelas de urgência .. ..... . .. .. .... ........ ... ......... .. ............ ... .... 58 


2. 	 A necessidade de verificar a possibilidade de dano ao interesse 
público ....... .......... ... ... ... ... ... .. ..... .. ..... ............ ....... ... ........... 61 

3. 	 Algumas restrições com relação ao deferimento de limina 
res ... ..... .... .... .. .... .. .............................. .. ......... ............... ....... 63 

Art. 4.° .... ... .. ... .......... .. ......... .... .... ....... .. ................................. 69 


1. 	 O sistema recursal na Lei dosjuizados Especiais da Fazenda 
Pública ... .............. ........ .... .... ...... ... .. .... .... .......... .. ... .... ......... 69 

2. 	 Requisitos legais e preparo recursal .. ... .. ................. .... ........ 71 


3. 	 Tutelas de urgência e recurso .. .. .. .. .. ............... .. ...... ... .... .... .. 73 


4. 	 Efeito suspensivo no caso de adição de vencimentos ou re
claSSificação funcional........ ... ..... ...... ............. ............ ...... ... 73 

5. 	 A possibilidade de apresentação de pedido de suspensão de 
liminar ou de sentença .... .. .. ... ... ..... ... ......... .... ... ... ..... ......... . 74 

6. 	 Recursos admissíveis no Sistema dosjuizados Especiais da 
Fazenda Pública ....... ....... ... ........ .. .. ......... .... ..... ..... ............. . 76 

Art. 5.° .... ........ .. ..... .............. ....... ..... ............. .. ... .. .................. 77 


1. 	 Legitimidade ativa: considerações gerais sobre legitimidade 
e identificação dos legitimados ativos .... .. .... .. ...... ..... .... .. .. .. 77 

2. 	 Legitimidade passiva: identificação dos legitimados, inclusive 
daqueles excluídos do rol do dispositivo. .. ........ .. ................ 81 

Art.6 .0 ................................................ ... .. .. ............. .. .. ........... 83 


1. 	 Aplicação das regras do CPC no que tange à citação e inti
mação ... .... ... .. .. ... ........................ ............ .... ... .. .............. ... .. 83 

2. 	 Da prática de atos processuais por meio eletrônico ........ .. .. . 86 


Art. 7.° ........ .. ..... ............ .... .. ...... .. .. ... .. ............... .. .... ... .. ... ...... 89 


1. 	 Isonomia processual: inexistência de prazos diferenciados 
para a pessoa jurídica de direito público .................. ... .. .. .... 89 

Sumário 

2. 	 Aplicação do art. 191 do Código de ProCt 

3. 	 Antecedência da citação para compareci 
de conciliação: observações sobre momen 
de contestação e hipóteses de ocorrência. 

Art.8.0 ....................................... ........ ...... .. 


1. 	 A questão dos acordos realizados pelo Pc 
limites .. .... ... ..... ............... .. ..... .... ..... .. ..... . 

Art. 9.° .......... .. ... .. ... .. ..... .. ... .. .................... . 


1. 	 Ônus, obrigação ou dever processual? ... . 

2. 	 Objetivo do dever de informação ........... . 


3. 	 Medidas a bem do cumprimento do deve 

4. 	 Alcance do dever de informação ...... ...... . 


5. 	 Apresentação posterior dos documentos 

Art. 10...................................................... .. 


1. 	 O modelo da prova técnica nosjuizados ' 

2. 	 O modelo da prova técnica nosjuizados : 

3. 	 O modelo da prova técnica nosjuizados Es 
Pública ....... ......... ... ... ......... .... .......... ... .. . . 

Art. 11 ... .... .. ... .... ... ........ ... .......... .. .............. . 


1. 	 O reexame necessário .. .. .. .. .................... . 


2. 	 A opção pela exclusão da remessa obrigai 

Art. 12 .... .. .. ... .............. .............................. .. 


1. 	 Cumprimento de acordo ou de sentença. 

2. 	 Obrigação de fazer, de não fazer ou de ent] 

3. 	 ImposiçãO de multa ... ... .. .. ....... ............. .. 


4. 	 Autoridade citada para a causa .. .. .. .. ...... .. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



'-lavA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚB LICA 

58 

~ência ... ..... ...... ... ...................... .......... ....... . 58 

: verificar a possibilidade de dano ao interesse 
61 

ões com relação ao deferimento de limina
63 

69 

;;aI na Lei dosJuizados Especiais da Fazenda 
69 

s e preparo recursal ..... ..... .. ..... ....... .. ..... ... . . 71 

lCia e recurso ................. .............. . ·.········ ... . 73 

vo no caso de adição de vencimentos ou re
iJ,cionaI .................................................... ... . 73 

de apresentação de pedido de suspensão de 
:ntença ..... .......................................... .... ·.. ·· 74 

,síveis no Sistema dos Juizados Especiais da 
a ........ ... ........... .. .......... .. ····.·· ······· ··· · ........... . 76 

.................................................................. 77 

,iva: considerações gerais sobre legitimidade 
:los legitimados ativos ..... ......................... .. . 77 

5siva: identificação dos legitimados, inclusive 
dos do rol do dispositivo .... ................ ........ . 81 

83 

egras do CPC no que tange à citação e inti
83 

:os processuais por meio eletrônico .... ...... .. . 86 

89 

!ssual: inexistência de prazos diferenciados 
89lrídica de direito público .................... .... .. .. . 
 4. 	 Autoridade citada para a causa..................................... ...... . 126 


Sumário 	 19 

2. 	 Aplicação do art . 191 do Código de Processo Civil............. 91 


3. 	 Antecedência da citação para comparecimento à audiência 

de conciliação: observações sobre momento da apresentação 

de contestação e hipóteses de ocorrência de revelia ............ 93 


Art. 8.° ................................................................................... 96 


1. 	 A questão dos acordos realizados pelo Poder Público e seus 

limites.... .... ......... ................. ... .............. ..... ........... .............. 96 


Art. 9.° ................................................. .......... ........................ 101 


1. 	 Ônus, obrigação ou dever processual? ........ ....................... . 101 


2. 	 Objetivo do dever de informação ... .......................... ........... 102 


3. 	 Medidas a bem do cumprimento do dever de informação... 103 


4. 	 Alcance do dever de informação ........................ ...... .... .. ..... 105 


5. 	 Apresentação posterior dos documentos .................. ..... .... . 106 


Art. 10................. ................. ................................... ........... .... 108 


1. 	 O modelo da prova técnica nos Juizados Especiais Cíveis ... 108 


2. 	 O modelo da prova técnica nosJuizados Especiais Federais 110 


3. 	 O modelo da prova técnica nos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública ........... .... ....... ... ......................... ................. .......... .. . 113 


Art. 11 ............................................ ........ .... ............................ 118 


1. 	 O reexame necessário ............ ...... .... .................... .. ........ ..... 118 


2. 	 A opção pela exclusão da remessa obrigatória.......... .. ......... 120 


Art. 12.. ........................................................................... ... .... 123 


1. 	 Cumprimento de acordo ou de sentença.......... .. ...... ...... ..... 123 


2. 	 Obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa certa 125 


3. 	 Imposição de multa..... .. .. .. .............. ..... ........ ........ .............. 125 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 


20 C OMENTÁRIOS A NOVA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA 

5. Cumprimento da obrigação por meios sub-rogatórios .... ... . 128 


6. Conversão em perdas e danos .. ..... .. . ... . .... ... ... .. ..... .... .. .... .. .. 129 


Art. 13.................................................. ..... ......... .. ..... ... ...... .... 131 


1. Obrigação de pagar quantia certa .... ...... .... ..... .. .... ..... ..... ... .. 132 


2. Execução definitiva e execução provisória. ..... ..... ...... .. ... .. .. 133 


3. Requisição de Pequeno Valor (RPV) ... .... ........ ... ....... ..... ..... 135 


4. 	 Precatório ... .. ... ... ... ..... ....... ... .... .. ... .. ... ... .. .. ... .. ..... .. .. ... .. ... ... 136 


5. 	 Sequestro ... ... .. ...... ... ... .. .. .......... .. ... ... .. ... .... ... ..... .. .... ..... .. .. .. 136 


6. 	 Vedação de fracionamento da execução e renúncia de parte 

dos créditos.. .. ... .... ..... ... .... ... ... .. .. ........ ... .......... ....... .. .. ....... . 137 


7. 	 Saque pela parte autora .... ..... .. .. ..... .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. ...... ..... .. 137 


8 . 	 Saque por procurador.. ...... .. ......... .. .... .. .. .. .. .. ....... ........ ..... .. 138 


9. 	 Execução de honorários advocatícios ........ ..... ... ... .. ...... .. .... 139 


10. Execução de título extrajudicial .. .. .. ..... .. .. .. .. ... ... .. ..... .. .. .. ... 139 


Art. 14......................... ........................ ......... .................... ...... 141 


1. 	 Os jEFP como órgãos da justiça Estadual.. .. .... .... ...... ......... 141 


2. 	 Osjuizados Especiais Adjuntos e Itinerantes ... .. .. .. ... ... ..... .. 143 


3. 	 A coordenação dosjEFP ..... .... .. ... ..... .... .... ....... .... .. .. ... ... .. .. . 145 


Art. 15.. .. ............... .. ..... .. ... .. ...... ........ .......... ....... ............ .. ...... 146 


1. 	 Os auxiliares da justiça no sistema dos juizados Especiais.. 146 


2. 	 OsconciliadoresnosjEFP .. .. ....... ............. ...... .... .. .. .. ........ .. 147 


3. 	 O juiz leigo nosjEFP ... .. ..... .. ..... ..... .. .. .. ... .... ... .. ... .. ............ . 153 


4. 	 Recrutamento dos conciliadores e juízes leigos .. .. ....... .... ... 155 


5. 	 Impedimentos dos conciliadores e juízes leigos... .. .. .... .. .. ... 157 


Art. 16.. ...... ...... .. ..... .. ................ ... .. ..................................... .. . 159 


1. 	 Inovações às funções do conciliador: generalidades e ativi
dade probatória...... ......... .... ... .... ... .. .. ..... .. ......... .. ... .. .. .. .. .... . 159 


Sumário 

2. 	 Continuidade da instrução pelo juiz, quar 
da conciliação: possibilidade de dispens 

Art. 17....................................................... . 


1. 	 Considerações gerais sobre as Turmas R( 

2. 	 Critérios de composição das Turmas Rec 

Art. 18.. ......... ............. ................. .. ............ . 


1. 	 Pedido de uniformização de interpretaçã 

2. 	 Natureza jurídica .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. ........... .. . 


3. 	 Divergência entre Turmas do mesmo Est, 

4 . 	 Pedido de uniformização no Superior Tri 

Art. 19....... .. ............................. .... .......... .... . 


1. 	 Pedido de uniformização fundado em dh 
mula do Superior Tribunal dejustiça ...... . 

2. 	 Amicus curiae .. .. ... ..... .. ....... .. ...... .. ... .. ........ . 


Art. 20.. .. ...... ........................ .. .. ........ ........... . 


1. 	 Normas dos Tribunais dejustiça ... .. .. .... . .. 

2. 	 Normas do Superior Tribunal dejustiça .. 

3. 	 Normas do Supremo Tribunal FederaL .. . 

Art. 21 .. .. ......... ........... ... ........ ...... .. ............. .. 


1. 	 Recurso extraordinário ......... .. .. .. ...... ... .. .. 


2. 	 Prazo para interposição .. .. ......... .. ........... . 


3. 	 Recurso adesivo .... .. .. .... .. .. .... .. ... .... .. ... .... . 


4. 	 Preparo .. ..... .. ..... .. .. .. .. .. ...... .... ..... ...... .. .... . 


5. 	 Repercussão geral .... .. ... ... ............ .. ...... ... . 


6. 	 Agravos ... ... ...... .. .. .... ... .. ......... .. .. ... ... ....... . 


7. 	 Normas do Regimento Interno do Supremo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA 

da obrigação por meios sub-rogatórios........ 128 


perdas e danos .. ... .......... .............................. 129 


.................................... .. ............................. 131 


lagar quantia certa ........ ......... ... ........ ............ 132 


litiva e execução provisória. .... ..... .... ........ .... 133 


Pequeno Valor (RPV) .. .... ... .... ........... .... ... .... 135 


..................... ........ ......... .................. ... ........ .. 136 


......... ............ ........... ..... ..... .. .. .... ... ................ 136 


137 

cionamento da execução e renúncia de parte 


te autora ............................. ....... .................. . 137 


:urador ........................... ........ ..................... . 138 


onorários advocatícios ...... ........................... 139 


tu lo extrajudicial......... .. .............................. 139 


141 


órgãos daJustiça Estadual ...... .. ...... ..... .. ... ... 141 


,peciaisAdjuntose Itinerantes ....... ... .... ... .... . 143 


I dosJEFP ... .. ... ... ............................... .. ... ...... 145 


................................................................... 146 


lajustiça no sistema dosJuizados Especiais.. 146 


·es nosJEFP ...................... ....... ... ............ ... ... 147 


sJEFP .................................. ............ .... ........ 153 


dos conciliadores e juízes leigos..... ............. 155 


;dos conciliadores e juízes leigos ............. .... . 157 


........................ .. .. .. ........ ...... .. .. .................... 159 


unções do conciliador: generalidades e ativi
ia ... ... ........ ........... ..... ......... .... ..... ...... .. ........... 159 


.Sumário 21 

2. 	 Continuidade da instrução pelo juiz, quando da não obtenção 

da conciliação: possibilidade de dispensa da prova ............. 163 


Art. 17................................... ......... ....... ................................. 166 


1. 	 Considerações gerais sobre as Turmas Recursais................. 166 


2. 	 Critérios de composição das Turmas Recursais................... 168 


Art. 18.............................................. ...................................... 170 


1. 	 Pedido de uniformização de interpretação de lei................. 170 


2. 	 Natureza jurídica ................................................................ 171 


3. 	 Divergência entre Turmas do mesmo Estado................... .... 173 


4. 	 Pedido de uniformização no Superior Tribunal deJustiça... 173 


Art. 19................................... .. ... ...... .... .................................. 175 


1. 	 Pedido de uniformização fundado em divergência com Sú
mula do Superior Tribunal deJustiça ..... ... .......................... 176 


2. 	 Amicus curiae ...... .......... ..... ........ .... ..... ..... ... .. ....................... . 177 


Art. 20.................................................................................... 180 


1. 	 Normas dos Tribunais deJustiça ....... ........ ........ .................. 180 


2. 	 Normas do Superior Tribunal de Justiça ............................. 181 


3. 	 Normas do Supremo Tribunal Federal. ............. .... ......... ... .. 183 


Art. 21............ ........................ ..... ........... ....... ......................... 185 


1. 	 Recurso extraordinário ...... ...... ..... ...................................... 185 


2. 	 Prazo para interposição ... ................. ...... .................. .......... 185 


3. 	 Recurso adesivo................... ... ...... .. ....... ................ .......... ... 186 


4. 	 Preparo ....................................... .. ...................................... 186 


5. 	 Repercussão geral ................ ..... .... ... ..... .............................. 188 


6. 	 Agravos................................... ....... .... ................................. 188 


7. 	 Normas do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 189 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 COMENTÁRIOS À NOVA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA 

8. 	 Amicus curiae ............................ .. .......................................... 191 


Art.22 ..................... ....... ..................... ... .. ............. .. ............... 193 


1. 	 Prazo para a instalação ....... .... .. ....... . ............. .................. ... . 193 


2. 	 Aproveitamento total ou parcial das Varas da Fazenda Pública 194 


Art. 23.................................................................................... 196 


1. 	 Limitação da competência dosjEFP ..... .......... ....... ... ... .. ..... 196 


2. 	 Vedação da remessa dos feitos em andamento. ..... ... ..... .. ..... 197 


Art. 24........... ........ .. ............................................................... 198 


1. 	 Os feitos pendentes e o direito processual adquirido - Direito 

in tertemporal...... ............. ..... ......................... ....... ........... ... 198 


2. 	 O princípio constitucional do juiz natural.... .............. ........ 201 


Art. 25 ............ ........................................................................ 204 


1. 	 Suporte administrativo dosjEFP ......... .... ......... ..... .. .... ....... 204 


Art. 26.................................. ............................... ................... 206 


1. 	 Aplicação do art. 16 da Lei 12.153/2009 aos juizados Espe
ciais Federais....... ... ...... ...................... ... .... . ... ..... .... ... ... .. .... 206 


2. 	 A inutilidade da disposição .. ................ .. ........ .......... .. ......... 207 


Art. 27 .................. ............ .... ................ ...... .......... ......... .. ... .. .. 209 


1. 	 Aplicação integrativa das normas que compõem o Sistema 

de juizados Especiais e, em ordem seguinte, do Código de 

Processo Civil.... ........... ......... .... .. ....... ........ ........... ...... ... .. .. 209 


Art. 28.......................................... .......................................... 211 


1. O problema da vacatio legis ........... ..... ..... ........................ ... .... 211 


Bibliografia .......... ....... .... ........... ...... .. .. ......................... ...... ...... 215 


o 	SISTEMA DOS JUIZADOS 
NOOU 

Com a aprovação da Lei 9.099/1995 - Lt 
Cíveis e Criminais -, acabou sendo aperfeiç. 
e extintos juizados de Pequenas Causas, pOI 
justiça de uma camada da população que nã 
vários de seus problemas, especialmente pela 
nõmica, resolvidos no ãmbito do Poderjudic 

Passando a incidir as regras da Lei 9.0~ 
não seriam ajuizadas passaram a receber eSI 
judiciário, tendo sido adotado o limite econôl 
do salário mínimo, além de serem elencada! 
poderiam ser analisadas (art. 3.°). 

Assim, o ponto mais positivo com a apr01 

Sistema Processual, foi a ampliação do acesso i 

democratização da função jurisdicional, corr 

de custas (art. 54), incentivando a não interp 

55). 


Mas problemas foram surgindo: a) o prirr 
competência do Juizado Especial Cível seria ~ 
mais tarde, discutiu-se se as matérias apontad; 
do art. 3.°, da Lei 9.099/1995, estavam também 
salários mínimos; c) ainda, indagou-se se seria 
mecanismo que pudesse controlar a própria q 
dosJuizados Especiais, considerando a estrut 
dado de segurança, com acesso ao Superior ~r 

1. 	 Joel Dias Figueira Júnior, Da competência nos]l 
19 e seguintes. 

2. 	 "- Não está previsto, de maneira expressa, na Lei 9 

de controle da competência das decisões profel 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


