
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

 

LUANA MAGALHÃES LÓSCIO 

 

 

 

 

ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE DO PROCESSO: UM ESTUDO DE CASO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 

 



 
 

LUANA MAGALHÃES LÓSCIO 

 

 

 

 

 

 

ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE DO PROCESSO: UM ESTUDO DE CASO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Graduação 

em Direito da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial a obtenção do título de 

Bacharel em Direito. Área de concentração: 

Direito processual civil. 

 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Raposo Pereira 

Feitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

À Maria. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiro, a Deus, Rei, Pai, Senhor, Amigo, meu Tudo em todas as coisas e em todos 

os momentos; e à Maria, Rainha, Mãe, Senhora e Amiga, modelo perfeito de correspondência 

a Ele, no qual me inspiro para ser grata e para dar de graça o que dEle recebo, imerecida e 

abundantemente, de graça. 

À minha mãe, Rita, por ensinar-me a amar, há mais de vinte e quatro anos, amando-

me incondicionalmente, amando aos seus e a todos por meio da sua autenticidade, alegria e 

generosidade; e, ainda, pela extraordinária profissional que é e que me motiva a ser. 

Àquelas que se fizeram, também, minhas mães, Cláudia, Roceli, Bernadette, e 

Teresa, e que foram, são e serão, durante toda a minha vida, alicerces insubstituíveis. 

Em memória de Laura, que se fez minha avó e que tanto alegrava-se com minhas 

conquistas. 

Ao meu noivo e, em breve, esposo, Michel. Por, desde 2010, antecipar o seu papel 

de meu companheiro de vida e fazer-se um suporte indispensável, sobretudo, durante a 

realização deste trabalho. 

Ao Grupo de Oração Pentecostes, pela formação e amadurecimento religioso, 

pessoal e moral que me proporciona desde 2009. 

Aos tantos amigos que me acompanham, torcem e rezam por mim.  

À Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, seus servidores e 

mestres, dentre os quais menciono Maria José Fontenelle Barreira, Francisco de Araújo Macedo 

Filho e William Paiva Marques Júnior, que, pelo excepcional exercício do magistério, 

marcaram a minha graduação. 

Ao professor e orientador Gustavo Raposo Pereira Feitosa. Agradeço-lhe 

imensamente por sua solicitude, disponibilidade e conhecimento compartilhados durante a 

feitura deste trabalho. 

Às Organilindas, pela amizade construída durante esses cinco anos e para além 

deles. 

À professora Beatriz Rêgo Xavier e à mestranda Luana Adriano Araújo, pela 

presteza em aceitar o convite para compor a banca examinadora deste trabalho. 

Ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e, especialmente à Turma Recursal da 

Fazenda Pública, que me inspirou o tema deste trabalho; e àqueles que a compõem e 

compuseram, os quais me motivam a servir o povo e a buscar a Justiça. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nada te perturbe, nada te espante. Tudo 

passa, Deus não muda. A paciência tudo 

alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta:  

Só Deus basta.” 

(Teresa d’Ávila) 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

do Estado do Ceará, que objetiva analisar a efetividade do processo nesses órgãos, desde o 

ingresso em juízo, nas Varas da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, até o julgamento do 

recurso inominado, na Turma Recursal da Fazenda Pública, à luz dos princípios norteadores 

dos Juizados Especiais. A metodologia adotada possui caráter qualitativo e quantitativo, por 

meio das técnicas de pesquisa documental, bibliográfica e de campo e de um raciocínio 

hipotético-dedutivo. Parte-se de uma perspectiva histórica do direito ao Acesso à Justiça, bem 

como de sua evolução conceitual, e aborda-se o movimento internacional para assegurá-lo e 

ampliá-lo nos Sistemas de Justiça. Em seguida, explora-se isso especificamente no Sistema de 

Justiça brasileiro, sobretudo no que concerne ao procedimento diferenciado para processar, 

julgar e executar causas de menor complexidade. Após, são esmiuçados os princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade sob o prisma da 

efetividade do processo. Realiza-se, por fim, a investigação da aplicação desses princípios 

durante todo o procedimento dos órgãos estudados por meio do levantamento de dados 

estatísticos a partir de uma amostra composta por processos que transitaram em julgado no ano 

de 2016.  

Palavras-chave: Acesso à Justiça. Juizados Especiais. Princípios norteadores. Fazenda 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper consists of a case study of the Special Courts of the Public Treasury of the State of 

Ceará. The aim of this study is to analyze the effectiveness of the process in these organs, ever 

since the lawsuits brought, in the first instance, in the County of Fortaleza, until the judgment 

of the appeal, in second instance, in the light of the guiding principles of the Special Courts. 

The methodology adopted has a qualitative and quantitative character, through the techniques 

of documentary, bibliographic and field research and hypothetical-deductive reasoning. The 

base of this paper is a historical perspective on the right of access to justice, as well as on its 

conceptual evolution, and is studied the international movement to ensure and expand it in the 

Justice Systems. Next, this right is examined in the Brazilian Justice System, especially in what 

concerns the differentiated procedure to process, judge and execute causes of less complexity. 

Afterwards, the principles of orality, simplicity, informality, procedural economy and celerity 

is investigated under the prism of the effectiveness of the process. Finally, the investigation of 

the application of these principles during the whole procedure of the organs studied is 

scrutinized out by means of the collection of statistical data from a sample composed of 

processes that reached to the end in 2016. 

  

Key words: Acess to justice. Special Courts. Guiding principles. Public Treasury. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante do descompasso entre a prestação jurisdicional e as necessidades do 

jurisdicionado, o Acesso à Justiça, bem como o seu reconhecimento enquanto direito 

fundamental, passou a ter, a partir do século XX, mais relevância no âmbito acadêmico, político 

e social. 

Esse fenômeno culminou em diversas reformas nos Sistemas de Justiça dos mais 

diversos países, tendo em vista que tal direito é um requisito fundamental para que os demais 

direitos sejam não somente positivados, mas possam, ainda, ser reivindicados e garantidos 

efetivamente. 

No Brasil, é emblemática nesse sentido a Constituição Federal de 1988 (CF/88) e, 

para dar cumprimento à norma constitucional, a Lei 9.099/95, que instituiu o que hoje se 

denomina Sistema dos Juizados Especiais (SJEs) – no lugar dos Juizados de Pequenas Causas 

(JPCs) –, e que, a posteriori, teve seu procedimento diferenciado estendido, também, para 

causas contra os entes públicos federais e estaduais. 

O processo, nos órgãos jurisdicionais que compõem esse sistema é orientado pelos 

princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade; e, 

nesse ínterim, é importante investigar se essa lógica processual é efetivamente seguida. 

Para tanto, será adotada uma metodologia de caráter qualitativo e quantitativo, por 

meio das técnicas de pesquisa documental, bibliográfica e de campo, utilizando-se um 

raciocínio hipotético-dedutivo.  

A fim de averiguar a aplicação dos princípios norteadores do SJEs, e, por 

conseguinte, avaliar a efetividade deste modelo, a pesquisa foi realizada em uma amostra de 

192 processos advindos das Varas da Fazenda Pública (VFP) da Comarca de Fortaleza que têm 

competência para processar e julgar os feitos relativos ao Juizados Especiais da Fazenda Pública 

(JEFP) e que transitaram em julgado na Turma Recursal da Fazenda Pública (TRFP) do Estado 

do Ceará no ano de 2016. 

A partir dessa amostra, foram coletados, em cada processo, dados como a matéria 

principal, a quantidade de páginas, de despachos e decisões interlocutórias, e, ainda, os valores 

pedidos inicialmente e obtidos ao final, além da técnica de julgamento e fundamentação 

utilizadas nas decisões proferidas na primeira e segunda instâncias. 
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Tais dados compuseram um banco de dados que, considerados isoladamente e 

relacionados entre si, serviram de base para uma minuciosa análise da dinâmica processual e 

da atuação judicial no âmbito dos JEFP do Estado do Ceará. 

Inicia-se o primeiro capítulo discorrendo acerca da evolução conceitual de Acesso 

à Justiça. Passa-se, então, a tratar do movimento internacional para promovê-lo nos Sistema de 

Justiça, com base nos estudos de Mauro Cappelletti e Bryan Garth (1988), e, também, das suas 

repercussões no Sistema de Justiça brasileiro, entre as quais está inclusa a instituição de um 

procedimento diferenciado para as pequenas causas. Por fim, estuda-se esse procedimento 

desde os extintos JPCs, passando pela CF/88, pelos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

(JECCs), pelos Juizados Especiais Federais (JEFs) até os JEFP. 

No segundo capítulo, aborda-se a efetividade do processo inserida no contexto da 

efetividade da jurisdição que o Acesso à Justiça visa proporcionar; em seguida, examinam-se 

os princípios norteadores dos SJEs, a partir do que ensinam processualistas como Dinamarco 

(2013), Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015) e Donizetti (2011). 

Finalmente, no terceiro e último capítulo, apresentam-se os dados obtidos a partir 

do estudo de caso realizado, inicialmente considerados de forma isolada e, por conseguinte, 

investigando as possíveis relações existentes entre eles. 

Este trabalho tem, portanto, como principal fim, investigar se a lógica processual 

do SJEs é seguida na prática judiciária dos JEFP do Estado do Ceará, partindo da hipótese de 

que a efetividade do modelo dos Juizados Especiais depende da adequada aplicação dos seus 

princípios norteadores. 
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2 MODELO DOS JUIZADOS ESPECIAIS E O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA 

 

Os JEFP, objetos de estudo deste trabalho, compõem o SJEs, demonstrando-se 

fundamental a abordagem do “movimento de Acesso à Justiça” e do contexto que ensejou a 

instituição dos pioneiros JPCs, assim como das subsequentes alterações legislativas que o 

aperfeiçoaram até culminar na sistematização do procedimento diferenciado inaugurado pela 

Lei nº 9.099/95. 

 

2.1 O movimento de Acesso à Justiça 

 

Países como Itália, Inglaterra, Alemanha, Japão, China e Estados Unidos, em 

diversos graus e momentos, identificaram barreiras ao acesso à justiça em seus Sistemas de 

Justiça promoveram reformas a fim de combatê-las. O conjunto dessas reformas é denominado 

“movimento de Acesso à Justiça” (CHASIN, 2007; CAPPELLETTI; GARTH, 1988). Tal 

denominação surgiu em um relatório coordenado pelos estudiosos Mauro Cappelletti e Bryan 

Garth (1988), o Projeto Florença, que observou os Sistemas de Justiça de 23 países. 

Antes de entender esse movimento, bem como a sua relação com a criação dos JPCs 

no Brasil, em 1984, faz-se necessário, além de elucidar a diferença entre o Acesso ao Poder 

Judiciário e o Acesso à Justiça, explanar a evolução deste conceito. 

Nos séculos XVIII e XIX, o Acesso à Justiça era considerado um direito natural, 

individual e formal de propor ou contestar uma ação, identificando-se, portanto, com o conceito 

de Acesso ao Poder Judiciário (NICOLI, 2010; CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 

Enuncia Nicoli (2010, p. 20), acerca do Acesso à Justiça à época: 

Na prática, o acesso ao judiciário somente podia ser obtido por aqueles que pudessem 

suportar os seus custos e suas delongas, ou seja, o acesso era formal, mas não efetivo 

– no sentido de ser acessível a todos – e correspondia à igualdade, também formal, e 

não efetiva. 

Com o crescimento da sociedade, que se tornou maior e mais complexa, 

evidenciou-se a necessidade de que o Acesso à Justiça correspondesse à igualdade material, e, 

em consequência, esse conceito distanciou-se do conceito de Acesso ao Poder Judiciário 

(NICOLI, 2010). 

O mencionado caráter individual do direito de Acesso à Justiça foi sendo preterido, 

até que, no século XX, os direitos humanos ganharam destaque enquanto direito básicos que 
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demandam atuação positiva dos Estados Sociais para assegurá-los (CAPPELLETTI e GARTH, 

1988). 

Nesse ínterim, segundo Cappelletti e Garth (1988, p. 12):  

O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais 

básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que 

pretenda garantir, e não apenas proclamar o direito de todos.  

Apreende-se, pois, que, a despeito do Acesso à Justiça ser amplamente reconhecido 

enquanto direito intrinsecamente relacionado ao direito à igualdade, tem menos de um século a 

mudança de atuação dos Estados no sentido de, além de prevê-lo no plano formal, buscar meios 

de assegurá-lo no plano material; e, ademais, que essa mudança está relacionada ao 

protagonismo que a busca pela justiça social passou a ter nos Estados Modernos.  

Aprofundando o referido conceito, dando um considerável enfoque ao direito 

processual, ensinam Cappelletti e Garth (1988), também, que “o ‘acesso’ não é apenas um 

direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o 

ponto central da moderna processualística”.  

A esse ponto, o conceito moderno de Acesso à Justiça aproximou-se do conceito de 

Acesso à Ordem Jurídica Justa e dissociou-se do conceito de Acesso ao Poder Judiciário, na 

verdade, o ultrapassou, podendo este ser visto como um de seus corolários.  

Dinamarco (2013, p. 118), sobre esse conceito amplo, que envolve, inclusive, o 

Acesso ao Poder Judiciário (também denominado de ingresso em juízo ou de direito de ação), 

ensina que (grifo no original): 

Só tem acesso à ordem jurídica justa quem recebe justiça. E receber justiça significa 

ser admitido em juízo, poder participar, contar com a participação adequada do juiz e, 

ao fim, receber um provimento jurisdicional consentâneo com os valores da 

sociedade. 

É nesse sentido que Sadek (2014) assevera que o direito ao Acesso à Justiça é 

assegurado não apenas judicialmente, e, também, que, no Poder Judiciário, compreende não 

apenas as portas de entrada (ingresso em juízo), mas também as portas de saída (tutela 

jurisdicional) e os caminhos percorridos entre elas.   

O mencionado “movimento de Acesso à Justiça” partiu desse conceito e, visando 

solucionar as barreiras que surgem à concretização do Acesso à Justiça nos Sistemas de Justiça, 

principalmente dos países ocidentais, teve início na segunda metade do século XX e pode ser 

dividido em três “ondas” de reformas (DUARTE, 2013; CAPPELLETTI e GARTH, 1988).  

A primeira onda promoveu reformas na assistência judiciária para os pobres. No 

Brasil, destacam-se como reflexos dessas reformas a Lei 1.060/50, a qual estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, hoje em grande parte revogada pelo 

Código de Processo Civil (CPC), bem como a implementação da Defensoria Pública nos 
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âmbitos estadual e federal, como “instituição essencial à função jurisdicional do Estado” pela 

Constituição Federal de 1988 (NICOLI, 2010). Entretanto, mesmo que não houvessem 

deficiências estruturais, tais medidas não solucionam as barreiras ao acesso à justiça que os 

autores de pequenas causas enfrentam (CAPPELLETTI e GARTH, 1988). 

A segunda onda do movimento de acesso à justiça, por conseguinte, cuidou de 

reformar o processo civil a fim de proteger os interesses difusos. As Leis da Ação Popular (Lei 

4.717/65), da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/90) foram importantes modificações legislativas brasileiras nesse sentido, bem como os 

órgãos do Ministério Público e da Defensoria Pública, para atender as novas demandas 

(MARQUES, 2006; NICOLI, 2010). 

A terceira onda do movimento, na qual incluem-se as criações de procedimentos 

especiais para as pequenas causas, é denominada “enfoque do Acesso à Justiça” e abrange as 

ondas anteriores – as quais promoveram, essencialmente, a representação em juízo dos pobres 

e dos interesses difusos – como algumas das possíveis medidas que podem ser tomadas para 

melhorar o Acesso à Justiça nos Sistemas de Justiça modernos, objetivando a promoção da 

efetividade da jurisdição de modo geral (LAZZARI, 2014; FEITOSA, 2005).  

É importante salientar, antes de fazer uma breve análise acerca desse procedimento 

pioneiro no Brasil, que, assim como se deu em outros países (CÔRREA, 2010), as limitações 

processuais implementadas por ele no tocante ao ingresso em juízo – com a restrição da 

competência e da legitimidade ativa e passiva – e ao duplo grau de jurisdição – com a limitação 

recursal –, ainda que pareça contraditório, não consistiam em meras mitigações das garantias 

processuais previstas no ordenamento jurídico brasileiro, tampouco representavam violações 

ao direito de Acesso à Justiça, mas em uma reestruturação do processo em favor dos litigantes 

eventuais, a fim de equalizá-los aos litigantes habituais.  

Tal constatação remete ao estudo de Sadek (2014), no qual a autora elucida que o 

grande número de ações que tramitam no Poder Judiciário brasileiro não é sinônimo de haja um 

amplo Acesso à Justiça no país, mas sim de um inchaço da instituição, que ao mesmo tempo 

que atrai muitas demandas dos poucos litigantes habituais e de nível socioeconômico médio ou 

alto, desestimula o restante da população (litigantes eventuais), em uma clara desigualdade 

material; sem falar na demora dos processos, que, além de reduzir o Acesso à Justiça ao direito 

de ação, o torna um direito meramente formal, e, na realidade, uma “injustiça qualificada e 

manifesta”. 

 

2.2 Juizados de Pequenas Causas 
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A ampliação da quantidade e da complexidade das demandas, além do alto custo, 

do excesso de formalidade e da demora da prestação jurisdicional – sobretudo em se tratando 

de pequenas causas e de autores individuais, notadamente os pobres – evidenciavam a 

desassistência jurídica e provocavam o congestionamento, ambos característicos do Poder 

Judiciário brasileiro já nos anos que precederam a criação dos JPCs (FAISTING, 2010; 

D’ARAÚJO, 1996). 

Tais características eram percebidas, também, para além do Poder Judiciário, no 

Sistema de Justiça do Brasil como um todo, o que significa que não se tratavam apenas de 

obstáculos ao Acesso ao Poder Judiciário, mas de barreiras ao Acesso à Justiça, conforme a 

diferenciação já abordada. Tratava-se, pois, de uma crise de Acesso à Justiça (SADEK, 2010). 

Sadek (2010, p. 11-12), trata sobre a amplitude do Sistema de Justiça:  

O sistema de justiça envolve diferentes agentes: o advogado, pago ou dativo; o 

delegado de polícia; funcionários de cartório; o promotor público e, por fim, o juiz. 

Uma controvérsia para transformar-se em uma ação judicial percorre um caminho que 

tem início ou na delegacia de polícia, ou na promotoria, ou por meio de um advogado 

[...]. Enfim, espera-se do judiciário, justiça no sentido mais amplo do termo, como se 

coubesse ao juiz pronunciar-se tanto sobre questões que constam dos autos como 

sobre toda e qualquer iniquidade social. Ignora-se, quase inteiramente, que o juiz é 

um agente passivo, que só opera quando provocado (quer pela promotoria, quer por 

advogados), baseia-se em provas que constem do processo, e que só pode agir segundo 

os ditames da lei. 

Assim sendo, qualquer reforma realmente efetiva no sentido de ampliar o Acesso à 

Justiça dentro do Sistema de Justiça brasileiro não poderia restringir-se à figura do juiz, nem 

mesmo ao Poder Judiciário, mas deveria abranger as formas de solução de conflitos em si.  

Nesse ínterim, a criação e a implementação de um procedimento especial para as 

pequenas causas no Brasil, na década de 80, faz parte de um conjunto de avanços legislativos – 

constitucionais e infraconstitucionais – que promoveram modificações nas formas de solução 

de conflitos (tanto judiciais como extrajudiciais) a fim de melhorar o Acesso à Justiça  (SADEK, 

2006; LAZZARI, 2014). 

A introdução dos JPCs – antecessores do atual SJEs – no ordenamento jurídico 

brasileiro e a sua institucionalização como órgãos da Justiça Estadual por meio da Lei 7.244/84, 

contrariando o costume legislativo brasileiro, se deu após experiências prévias da situação 

jurídica por ela consolidada.  

Destacam-se dentre essas experiências, o Conselho de Conciliação e Arbitragem 

do, no Rio Grande do Sul, e os Juizados Informais de Conciliação, em São Paulo (CÔRREA, 

2010; CHASIN, 2007). 

Dentre os países já citados, os quais promoveram notáveis reformas nos seus 

Sistemas de Justiça, sobretudo quanto às pequenas causas, é importante destacar a experiência 
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dos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Nova Iorque, a qual, com as “Cortes de 

Pequenas Causas” (Small Claim Courts), serviu como a principal inspiração para a criação dos 

JPCs (MARQUES, 2006; FEITOSA, 2005).  

As Cortes de Pequenas Causas nova-iorquinas, criadas em 1934, influenciadas, 

também, pela alteração da estrutura socioeconômica provocada pela quebra da bolsa de valores 

de Nova Iorque em 1929, eram, inicialmente, competentes para julgar qualquer demanda cível 

que não ultrapassasse o valor de 50 dólares, o que aumentou periodicamente, até o valor atual 

de 5.000 dólares, o que demonstra uma evolução do conceito de pequenas causas – ainda que 

continue a ser definido estritamente em razão do valor da causa (FAISTING, 2010; LAZZARI, 

2014). 

O procedimento mais informal, a dispensa de advogados e o baixo custo 

caracterizam essas cortes populares, as quais não excluem a competência da corte comum 

(RIGONI, 2007).  

Ainda assim, na década de 70, com milhares de casos em atraso, foram realizadas 

reformas nas Cortes de Pequenas Causas de Nova Iorque, como a realização de mutirões, uma 

maior simplificação procedimental e, ainda, a especialização em razão da matéria, com o 

Tribunal de Habitação, estabelecido em 1973, o qual resolve litígios entre inquilinos e locadores 

(FERRAZ, 2015). 

Reformas no procedimento especial como as realizadas nas cortes nova-iorquinas, 

não se restringem aos Estados Unidos, mas são percebidas em diversos países nos quais se 

identificam influências do “movimento de Acesso à Justiça”. Elas guardam quatro principais 

objetivos em comum: promover a acessibilidade geral, equalizar as partes, alterar o estilo de 

tomada de decisão e simplificar o direito aplicado (CAPPELLETTI e GARTH, 1988).  

Nesse contexto pós-reformas das Cortes de Pequenas Causas da cidade de Nova 

Iorque, em 1982, o então Secretário do Ministério da Desburocratização (o qual promoveu o 

Programa Nacional de Desburocratização), João Geraldo Piquet Carneiro, visitou tais cortes e 

propugnou que – guardadas as diferenças histórico-culturais, assim como a impossibilidade de 

padronização nacional –, a experiência nova-iorquina fosse assimilada ao Sistema de Justiça 

brasileiro (HERMANN, 2010). 

 Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, entre 

outros importantes processualistas, influenciados pelos estudos de Mauro Cappelletti e de 

Bryan Garth (1988), desempenharam, também, um importante papel fornecendo base teórico-

jurídica para o anteprojeto dos Juizados de Pequenas Causas, assim como o fez, também, a 
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Associação de Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS, a qual teve a iniciativa da criação do já 

citado Conselho de Conciliação e Arbitragem (FEITOSA, 2005; SIMÕES, 2006). 

A partir dessas contribuições, foi autorizada a criação dos Juizados de Pequenas 

Causas nos Estados, Distrito Federal e Territórios brasileiros, como instrumentos para 

ampliação do acesso à justiça, dando início à dupla institucionalização do Poder Judiciário no 

Brasil: Duas práticas judiciárias e duas lógicas processuais (FAISTING, 2010).  

A lógica processual dos JPCs, era orientada, primordialmente, por cinco princípios, 

além da busca, sempre que possível pela conciliação das partes, sendo eles: A oralidade, a 

simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade, como determinava o art. 

2º da Lei 7.244/84 (BRASIL, 1984). 

A partir disso, é importante expor algumas das principais implicações práticas 

desses princípios no procedimento dos Juizados de Pequenas Causas, as quais diferenciavam-

no do procedimento comum.  

De criação facultativa pelos Estados, Distrito Federal e Territórios, a competência 

dos mencionados órgãos era relativa (art. 1º, caput) e a opção pelo seu procedimento especial 

importava em renúncia ao crédito excedente ao limite de vinte vezes o salário mínimo (art. 3º, 

§2º), além de ser restrita a algumas causas cíveis de cunho patrimonial (art. 3º, caput). Eram 

expressamente afastadas as causas de interesse da Fazenda Pública, entre outras, ainda que de 

cunho patrimonial (art. 3º, §1º) (BRASIL, 1984).  

No tocante à legitimidade, excluíam-se, também, as pessoas jurídicas de direito 

público (art. 8º, caput). Além disso, apenas pessoas físicas poderiam atuar no pólo passivo da 

demanda (art. 8º, §1º), bem como não eram permitidas a reconvenção (art. 32) ou a ação 

rescisória (art. 57) e previa-se que a fase de execução de sentença seria processada na Justiça 

Comum (art. 40) (BRASIL, 1984). 

Destacavam-se, ainda, na referida legislação, assim como na experiência nova-

iorquina (RIGONI, 2007), a liberdade de atuação do juiz (art. 4º e 5º), o papel dos conciliadores 

e árbitros (art. 6º e 7º), a possibilidade de realização dos atos processuais em horários noturnos 

(art. 13), bem como a sua instrumentalidade (art. 14, caput), priorizando, assim, o atendimento 

aos princípios que eram elencados no art. 2º, caput (BRASIL, 1984). 

 Além disso, quanto aos recursos, previa-se seu julgamento por uma turma 

composta de três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, diversamente da Justiça 

Comum (art. 41, §2º), assim como uma diminuição das espécies recursais cabíveis e das 

decisões recorríveis (art. 41, caput) e um desestímulo por meio do preparo, o qual compreendia 
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todas as despesas processuais inicialmente dispensadas (art. 42, §1º), e por meio da exigência 

de representação por advogado (art. 41, §2º) (BRASIL, 1984).  

No Estado do Ceará, as Leis 11.898/91 e 11.934/92 dispuseram sobre a criação, 

organização e funcionamento desses órgãos no âmbito estadual (CEARÁ, 1991; CEARÁ, 

1992).  

 

2.3  Juizados Especiais na Constituição Federal de 1988 

 

A evolução do direito ao acesso à justiça no Brasil aconteceu entre avanços e 

retrocessos no plano formal e, sobretudo, no plano material, pela ausência ou insuficiência de 

mecanismos que possibilitassem o seu exercício, ainda que fosse previsto no ordenamento 

jurídico brasileiro desde as Ordenações Filipinas, no século XVII (BEDIN; SPENGLER, 2013).  

Destacam-se, positivamente, nessa marcha evolutiva, a Constituição de 1934, a qual 

previu mecanismos como a ação popular e o mandado de segurança, além da criação das 

Justiças do Trabalho e Eleitoral e da positivação da assistência judiciária gratuita (BRASIL, 

1934); bem como a Constituição de 1946, que, retomando o espírito daquela, positivou, 

também, o princípio da universalização da jurisdição, ao expressar, em seu art. 141, §4º,  que 

“a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual” 

(BRASIL, 1946). 

O ápice da efetividade do referido direito no ordenamento jurídico brasileiro, 

porém, aconteceu com a sua promulgação da CF/88, a qual, retomou os avanços já apontados 

após os retrocessos que caracterizaram as Constituições de 1937 e 1967 (BEDIN; SPENGLER, 

2013). 

A CF/88 consagrou o acesso à justiça como garantia fundamental no art. 5º, XXXV, 

ao determinar que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito” (BRASIL, 1988).  

Assim, positivou a universalização desse direito no plano formal, contemplando a 

prestação jurisdicional preventiva, assim como a prestação jurisdicional às demandas coletivas, 

e, por conseguinte, que a tutela jurisdicional deve ser adequada à natureza da demanda levada 

a juízo, tempestiva e efetiva (RIGONI, 2007; FERRAZ, 2015).  

Verifica-se que essa democratização do acesso à justiça no Sistema de Justiça 

brasileiro tem uma intrínseca ligação com o objetivo fundamental de promover a igualdade 

material previsto no art. 3º da CF/88 (CABRAL, 2013) e também com o contexto de 
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redemocratização no qual se encontrava o país no período da sua promulgação (BEDIN; 

SPENGLER, 2013). 

A partir disso, fizeram-se imprescindíveis mecanismos que possibilitassem o 

exercício dessa garantia fundamental – o qual, por sua vez, compromete o exercício dos demais 

direitos positivados em qualquer Sistema de Justiça (CAPPELLETTI; GARTH, 1988) –, dentre 

os quais estão incluídos os Juizados Especiais (CABRAL, 2013), e, acerca deles há dois 

dispositivos constitucionais. 

Em um deles usa-se o termo “pequenas causas” (art. 24, X), e, no outro, o termo 

“causas cíveis de menor complexidade” (art. 98, I), outorgando, por se tratar de matéria de 

direito processual (art. 22, I), que lei federal defina critérios de identificação do grau de 

complexidade (BRASIL, 1988). 

Acerca disso, ensina Alvim (1997, apud Chimenti, 2012, p. 31), que, a despeito de 

cada um dos dispositivos citados referir-se a uma sistemática em particular, as quais não se 

confundem, estas unificam-se com o advento da Lei 9.099/95, que expressamente revoga a lei 

precursora:  

Os arts. 24, X, e 98, I, ambos da Constituição Federal de 1988, indicam duas 

realidades distintas. Através do art. 24, X, citado, verifica-se que o legislador 

constitucional assumiu a existência dos Juizados de Pequenas Causas; já, tendo em 

vista o disposto no art. 98, I, citado, constata-se que, nesta hipótese, refere-se o texto 

a causas cíveis de menor complexidade. Estas, como se percebe, não são aquelas (ou, 

ao menos, não devem ser aquelas) que dizem respeito ao Juizado de Pequenas Causas. 

No entanto, com a edição da Lei n. 9.099, de 26.09.95, ao que tudo indica, acabaram 

por ser unificadas, claramente, as sistemáticas dos Juizados de pequenas causas e dos 

Juizados especiais de causas de menor complexidade, ao menos naquelas relacionadas 

a matéria cível, isto porque foi revogada expressamente a Lei n.7.244/84 (Lei n. 

9.099/95, art. 97), que regulava o processamento perante os Juizados de Pequenas 

Causas Cíveis. 

Dessa forma, evidencia-se que a CF/88 tem um importante papel no 

aperfeiçoamento do tratamento das pequenas causas, sobretudo quanto aos critérios de 

definição da competência em relação às causas cíveis, a qual deixa de ser definida somente pelo 

critério do valor monetário, para sê-lo, também, pelo critério da complexidade da demanda 

(SOKAL, 2015).  

A redação do art. 98, I da CF/88 difere do que estabelece Lei dos JPCs, também, 

quando obriga e não mais faculta, como o fez a Lei 7.244/84, a criação dos referidos órgãos nos 

Estados, Distrito Federal e Territórios (BRASIL, 1984; BRASIL, 1988; VIANA, 2009). 

Além disso, a CF/88 prevê que os órgãos de que tratam o art. 98, I, serão 

competentes também para a conciliação, julgamento e execução de “infrações penais de menor 

potencial ofensivo”, determinando, pois, a criação dos Juizados Especiais Criminais (BRASIL, 

1988; SOKAL, 2015). 
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Outro relevante aperfeiçoamento em comparação à sistemática dos JPCs, então 

vigente, foi a previsão de que a nova sistemática, que viria a ser obrigatoriamente implantada 

em todas as unidades federativas, seria competente também para a execução das demandas 

(BRASIL, 1988; VIANA, 2009). 

Por fim, a partir da Emenda Constitucional (EC) 22/99, acresceu-se o parágrafo 

único ao art. 98 (posteriormente alterado para §1º pela EC 45/04), ordenando dessa forma, a 

criação desses órgãos jurisdicionais no âmbito da Justiça Federal (BRASIL, 1988; CHIMENTI, 

2010).  

 

2.4 Juizado Especiais Cíveis e Criminais 

 

Com a nova ordem constitucional estabelecida, a Lei 9.099/95, ao regulamentar o 

art. 98, I da CF/88 e instituir os JECCs – obrigando sua instalação em todas as unidades 

federativas –, serviu não apenas a uma mudança de nomenclatura, à revogação de uma lei 

obsoleta ou a ordenar a criação em todo o território nacional de órgãos preexistentes em 

algumas localidades. 

Essa lei foi responsável, na verdade, por dar continuidade, fortalecer e aperfeiçoar 

o procedimento diferenciados para tratar as pequenas causas dentro do Sistema de Justiça 

brasileiro. 

Por isso, tanto as experiências prévias à Lei dos JPCs, assim como os dispositivos 

desta, especialmente os princípios orientadores do processo, foram mantidos na nova 

sistemática, como declarou a sua Exposição de Motivos (BRASIL, 1989): 

Não se olvidou a experiência brasileira dos Juizados Especiais de Pequenas Causas 

civis, que tantos benefícios vêm prestando à denominada "Justiça menor" e nos quais 

tantas esperanças se depositam para a agilização e desburocratização da Justiça (Por 

isso, o Projeto tomou como modelo alguns dispositivos da lei nº 7.244, de 7.11.1984). 

Nem se deixaram de lado os excelentes resultados colhidos pelos Juizados ou 

Conselhos Informais de Conciliação, em que se pôde constatar o aporte positivo dos 

conciliadores para exercício de função que não tem natureza jurisdicional e que por 

isso mesmo convém fique separa e afeta a pessoas distintas do juiz togado, que se 

limita a supervisionar a atividade conciliativa. 

Assim como verificado nas Cortes de Pequenas Causas de Nova Iorque 

(FAISTING, 2010), a ampliação do critério do valor da causa para quarenta salários mínimos 

(art. 3º, I), e, portanto, o alargamento da competência dos Juizados Especiais Cíveis (BRASIL, 

1995), denota a evolução do conceito de pequenas causas.  

Na verdade, esse conceito é aprimorado, pois, tratando de causas cíveis de menor 

complexidade, assim como o art. 98, I da CF/88, passam ser considerados, além do valor causa, 
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a matéria discutida e, por conseguinte, a natureza da causa, além da necessidade de produção 

probatória (BRASIL, 1995). 

Mais que reproduzir o termo usado pela CF/88, a Lei 9.099/95 supera a precursora 

(Lei 7.244/84) ao reconhecer que a complexidade da causa é definida, sim, pelo seu valor, mas 

que tal critério é insuficiente, pois, como ensina Chimenti (2012), ainda que de baixa expressão 

econômica, há causas que apresentam alta complexidade jurídica e/ou probatória. 

As infrações penais de menor potencial ofensivo – que são as contravenções penais 

e as infrações penais com pena máxima não superior a dois anos –, passaram a merecer, 

igualmente, tratamento diferenciado, desde a fase preliminar, tratamento esse que é orientado, 

também, pelos princípios supracitados, e que objetiva a reparação dos danos sofridos pela 

vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade (art. 62) (BRASIL, 1995). 

Tal alargamento, porém, não aconteceu sem ressalvas, pois, a despeito de revelar o 

aproveitamento desses órgãos para minorar a crise do Poder Judiciário, um dos seus objetivos 

(CHASIN, 2007); pode desviá-los da sua finalidade maior: ampliar o acesso à justiça ao 

“cidadão comum”, como observou Watanabe (2001), sobretudo considerando as infraestruturas 

materiais e pessoais existentes. 

É preciso considerar esse importante posicionamento, pois “delimitar e limitar” a 

competência desses órgãos (LAZZARI, 2014), evita que eles também se tornem congestionados 

sob o pretexto de desafogar a Justiça Comum.  

Outra novidade positivada pela CF/88 e regulamentada pela Lei 9.099/95 foi a 

previsão de que a fase de execução da sentença fosse processada no próprio Juizado Especial 

(art. 3º, §º, I), diversamente dos JPCs, nos quais esse processamento acontecia na Justiça 

Comum (BRASIL, 1984; BRASIL, 1988). 

Além disso, também os títulos executivos extrajudiciais com valor inferior a 

quarenta salários mínimos passaram a poder ser processados por esses órgãos (art. 3º, §º, II) 

(BRASIL, 1995). 

Quando da edição dessa lei, tanto no processo de conhecimento como na execução 

– em semelhança aos JPCs e à experiência de Nova Iorque (BRASIL, 1984; RIGONI, 2007) –, 

em prol da celeridade, da informalidade e dos baixos custos do processo, apenas pessoas físicas 

capazes tem legitimidade para figurar no polo ativo nos JECCs, excluindo, assim, os incapazes, 

os presos, as pessoas jurídicas de direito público, a massa falida e o insolvente civil (art. 8º, 

caput e §1º, I) (BRASIL, 1995). 

Dessa forma, buscou-se centrar esforços nas “pessoas comuns”, abordadas por 

Cappelleti e Garth (1988), as quais necessitam de um tratamento diferenciado, simplificado e 
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favorecido que um procedimento se presta a oferecer, equalizando as partes e promovendo a 

acessibilidade geral. 

 Isso, porém, foi flexibilizado. Admite-se, hoje, que sejam autores 

microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público e Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (art. 

8º, §1º, II, III e IV) (BRASIL, 1995).  

Essas importantes reformas legislativas propiciaram um alargamento dos 

destinatários desses órgãos, e, portanto, de sua competência, o que também foi criticado por ser 

um desvirtuamento da sua concepção original (FEITOSA, 2005). 

Mitigou-se, ainda, na nova sistemática, a dispensa de advogado importada das 

cortes nova-iorquinas (CHASIN, 2007), tornando-se obrigatória a assistência por um 

profissional da advocacia em causas de valor superior a vinte salários mínimos (art. 9º, caput), 

e, considerando que o pagamento de honorários advocatícios é reconhecido como uma barreira 

ao acesso à justiça (CAPPELLETTI; GARTH, 1988), determinou-se a implantação de 

curadorias necessárias e serviço de assistência judiciária nos Juizados (art. 56) (BRASIL, 1995). 

Outros projetos de lei foram propostos à época da Lei 9.099/95, os quais 

preconizavam mudanças como a ampliação da competência para causas que valessem até 

duzentos salários-mínimos, a exportação da experiência para a Justiça Federal e do Trabalho, a 

obrigatoriedade da representação por advogado em todas as causas e a extensão do acesso a 

condomínios e microempresas (CHASIN, 2007).  

A despeito de antever mudanças que viriam a ser realizadas na sistemática dos 

Juizados, algumas dessas propostas demonstram que a finalidade maior desses órgãos especiais 

era pouco conhecida ou foi ignorada nesse momento de discussões, o que evidencia que a 

mudança de mentalidade dos agentes do Sistema de Justiça é um elemento decisivo desde a sua 

criação até o seu funcionamento (WATANABE, 2001; FAISTING, 2010). 

No Estado do Ceará, para dar cumprimento ao comando legal de que Lei Estadual 

disporá sobre a organização, composição e competência dos JECCs (art. 93) (BRASIL, 1995), 

foi editada, no mesmo ano, a Lei 12.553/95, a qual, assim como se deu no âmbito nacional, 

revogou expressamente a lei que disciplinava os JPCs no âmbito estadual (CEARÁ, 1995).  

 

2.5 Juizados Especiais Federais  

  

A Lei 10.259/01, obedecendo ao mandamento constitucional, deu continuidade ao 

fortalecimento dos Juizados Especiais no Sistema de Justiça brasileiro, junto à Lei 9.099/95, a 
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fim de ampliar o Acesso à Justiça às partes que litigam contra os entes públicos federais e, 

também, de desafogar a Justiça Federal, cuja lentidão, segundo Donizetti (2011), “estava 

atrelada ao comportamento processual das entidades de direito público e às inúmeras garantias 

que lhes eram conferidas pelo ordenamento jurídico”. 

Os JEFs não consistiram, essencialmente, em uma nova instituição dentro do Poder 

Judiciário brasileiro à época (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015), sobretudo 

considerando que a Lei 9.099/95 é mais completa que a Lei 10.259/01, e que esta prevê a 

aplicação subsidiária daquela (BRASIL, 2001). 

Na verdade, a lei que criou os JEFs limitou-se a estabelecer em que a organização 

e o funcionamento desses órgãos diferiria dos órgãos preexistentes na Justiça Estadual 

(DONIZETTI, 2011), adequando-se às peculiaridades das demandas em face da União, das 

autarquias, fundações e empresas públicas federais (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 

2015), os quais foram expressamente excluídos da lei que rege os JECCs Estaduais (BRASIL, 

1995). 

Merece ênfase, sobretudo, conforme observado por Cunha (2016), o fato de que 

não se tratam, os JEFs, assim como acontece na esfera estadual (BRASIL, 1995) de órgãos que 

cuidam das demandas da Justiça Federal de valor reduzido ou de menor complexidade, pois, 

enquanto esta contempla as causas nas quais os entes públicos federais atuam como autores, 

réus, assistentes ou opoentes, os órgãos especiais ocupam-se apenas das causas em que tais 

entes figurem como réus (BRASIL, 2001).  

A partir disso, é importante notar que o critério de definição de competência 

previsto na Lei 10.259/01 é apenas o valor da causa, o qual, visando a conformação às 

particularidades de litigar contra entes públicos federais, foi ampliado para o valor de até 

sessenta salários-mínimos (art. 3º, caput) (BRASIL, 2001). 

Isso não se significa, porém, que o grau de complexidade da demanda é ignorado a 

fim de definir a competência desses órgãos, mas, como ensina Cunha (2016), que apenas causas 

de reduzido valor econômico e, cumulativamente, de baixa complexidade poderão ser 

processadas, julgadas e executadas pelos Juizados Federais. 

Por isso, inclusive, continua a se considerar para tal fim a matéria discutida e, por 

conseguinte, a natureza da causa, sendo expressamente excluídas, entre outras, as demandas 

que versem sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 3º, 

I) (BRASIL, 2001).  

Inovou a referida lei, ainda, ao declarar a competência absoluta dos Juizados 

Federais (art. 3º, §3º). Até então, assim como as Cortes de Pequenas de Nova Iorque (CHASIN, 
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2007), tanto os extintos JPCs como os JECCs previam que o autor faria a “opção pelo 

procedimento” (BRASIL, 1984; BRASIL, 1995).  

Tal mudança ressalta a já mencionada importância que foi dada ao fim de desafogar 

Justiça Federal no momento de discussões que ensejou a sua criação. 

Por outro lado, no que concerne à capacidade para estar em juízo, a Lei 10.259/01 

estabelece um Acesso à Jurisdição mais amplo, pois, conforme o entendimento de alguns 

autores, como Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015), abrange qualquer pessoa física, inclusive 

os incapazes (necessitando de suprimento de legitimidade apenas os menores de dezoito anos), 

bem como os insolventes civis e os presos, por não haver qualquer restrição expressa como há 

na Lei 9.099/95 (BRASIL, 1995; BRASIL, 2001). 

Nesse ínterim, também o faz em relação à capacidade postulatória, pois a 

representação por advogado é dispensada na primeira instância, independentemente do valor da 

causa, e possibilita-se a designação de representante para a causa que não seja advogado (art. 

10) (BRASIL, 2001). 

Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015, p. 317), acerca disso, ensinam: 

Impor-se o desembolso desses valores perante o juizado especial federal significa 

retornar ao passado, na contramão da história, retirando por uma via o que se concede 

por outra; à outorga de via mais expedita e menos onerosa de proteção dos interesses, 

opor-se-ia a necessidade de contratar advogado, o que inviabilizaria, por via reflexa, 

a tutela dos direitos de pequena expressão econômica. 

Com essas inovações no tocante à capacidade processual, retoma-se o que era 

previsto na Lei dos JPCs (BRASIL, 1984), e propicia-se, nos JEFs, que a litigiosidade reprimida 

dos litigantes eventuais (principalmente quando individuais e pobres), sobretudo pelos custos 

com advogado, seja remetida à apreciação do Poder Judiciário. 

Outra importante novidade que essa lei traz é uma nova espécie recursal, o pedido 

de uniformização (art. 14), que poderá ser feito quando houver divergência acerca de questões 

de direito material na interpretação de lei (BRASIL, 2001). 

Tal alteração, entretanto, merece críticas, tanto por não ser condizente com a tutela 

adequada, tempestiva e efetiva que os Juizados Especiais se prestam a oferecer às demandas de 

menor grau de complexidade e menor expressão econômica ajuizadas por litigantes eventuais, 

como por ser um artifício que possibilita levar a demanda ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

como uma nova hipótese de recurso especial, espécie recursal que não é admitida das decisões 

das Turmas Recursais por não serem propriamente tribunais (MARINONI; ARENHART; 

MITIDIERO, 2015).  

A respeito das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, às quais atribui-se 

grande parte da morosidade da Justiça Federal, nos JEFs elas são mitigadas tanto quanto aos 
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prazos diferenciados (art. 9º) e quanto ao reexame necessário (art. 13) (BRASIL, 2001), os 

quais não se justificam diante da baixa complexidade e o reduzido valor econômico da causa 

submetidos a esses órgãos (CUNHA, 2016; DONIZETTI, 2011).  

Merece destaque, ainda, o dispositivo que determina que a execução independerá 

de precatório em se tratando de obrigação de pagar quantia certa, caso o valor não ultrapasse 

sessenta salários mínimos (art. 17, caput) ou caso a parte renuncie ao crédito excedente (art. 17, 

§4º) (BRASIL, 2001), considerando que a pouca efetividade das condenações impostas aos 

entes públicos inviabilizaria ou inutilizaria as demandas propostas contra eles. 

Por fim, tem um importante papel enquanto meio para uma tutela jurisdicional 

adequada, tempestiva e efetiva a previsão de que as intimações das partes e a recepção de 

petições poderá ser feita por meio eletrônico (art. 8º, §2º), assim como o tem na busca, sempre 

que possível, pela conciliação ou transação entre as partes, o dispositivo que autoriza os 

representantes judiciais dos entes públicos federais a conciliar, transigir ou desistir dos 

processos de competência dos JEFs (art. 10, parágrafo único) (BRASIL, 2001). 

 

2.6 Juizados Especiais da Fazenda Pública 

 

A partir da Lei 12.153/09, além dos entes da Administração Pública Federal, direta 

e indireta, passaram a ser contempladas pelo SJEs também as causas em face dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, bem como as causas contra as suas respectivas fundações, 

autarquias e empresas públicas (art. 5º, II) (BRASIL, 2009), o que foi um importante avanço 

tanto na concretização da terceira onda renovatória do acesso à justiça, a efetividade da 

prestação jurisdicional, como na finalidade de aliviar a sobrecarga do Poder Judiciário, tendo 

em vista o grande número de demandas que envolvem a Fazenda Pública na Justiça Estadual 

(BRASIL, 2011). 

Além de ser a mais recente lei que trata dos Juizados Especiais, nela foi positivada 

pela primeira vez a expressão “Sistema dos Juizados Especiais”, segundo a qual trata-se de um 

sistema composto pelos JEFP juntamente aos já existentes JECCs (BRASIL, 2009).  

A despeito da omissão legislativa, porém, considera-se que, tendo em vista as 

finalidades em comum de propiciar o acesso à justiça e de aliviar a sobrecarga do Poder 

Judiciário, que os JEFs também compõem o referido sistema, sobretudo considerando o grau 

de semelhança entre estes órgãos e o JEFP (GAJARDONI, 2011).  

Trata-se de um sistema aberto, pela diversidade de normas regentes, mas, ao mesmo 

tempo, integrativo, pela unidade e coerência que são necessárias entre essas normas a fim de 
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que eventuais omissões não prejudiquem a tutela diferenciada de direitos que ele propõe. Em 

regra, apenas quando forem omissas todas as normas integrantes, aplicar-se-á o CPC, em caráter 

de subsidiariedade (CRUZ, 2011). 

Assim como foi comentado em relação a Lei 10.259/01, a Lei 12.153/09 estabelece 

apenas os aspectos em relação aos quais o seu procedimento difere daquele estabelecido na Lei 

9.099/95, e, também, complementa o que esta já previa. 

Além disso, a Lei 12.153/09 reproduz diversos aspectos da Lei 10.259/01, como o 

valor da causa (art. 2º, caput), a competência absoluta (art. 2º, §4º), os prazos (art. 7º), o reexame 

necessário (art. 11) e o pedido de uniformização (art. 18) (BRASIL, 2009). Por outro lado, 

aspectos relevantes foram reservados à disciplina de uma Lei Estadual, a qual, no Estado do 

Ceará ainda não foi editada.  

Um deles se refere ao limite das obrigações de pequeno valor, pagas independente 

de precatório (art. 13, §2º) – que, até a edição da lei, são de são quarenta salários mínimos para 

quanto aos Estados e Distrito Federal, e de trinta salários mínimos quanto aos Municípios (art. 

13, §3º) (BRASIL, 2009). 

Da mesma forma, os termos e hipóteses nos quais os representantes dos entes 

públicos estaduais, municipais e distrital poderão conciliar, transigir ou desistir dos processos 

de competência do JEFP também serão definidos por essa lei (art. 8º) (BRASIL, 2009). 

A respeito das Turmas Recursais, órgãos responsáveis pelo julgamento de recursos 

das decisões proferidas nos Juizados Especiais, ainda que tenham sido criadas desde a Lei dos 

JECCs (art. 41, §1º e art. 82) (BRASIL, 1995), apenas na Lei dos JEFP tiveram disciplinados 

os seus critérios básicos, ainda que de forma breve, em relação aos quais aquela foi omissa. 

Elas serão compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição – que, 

preferencialmente, façam parte do SJEs –, por um mandato de dois anos, observando a 

antiguidade e o merecimento (art. 17) (BRASIL, 2009). 

É importante destacar, ainda, a previsão de que os Tribunais de Justiça, 

responsáveis por prestar suporte administrativo e financeiro para o funcionamento dos JEFP 

(art. 25), aproveitem, de forma parcial ou total, a estrutura das VFP (art. 22) (BRASIL, 2009), 

o que, diante da especificidade da matéria, contribui para uma adaptação mais rápida desses 

órgãos especiais, além de considerar as limitações orçamentárias e administrativas dos órgãos 

estaduais. 

Acompanhando essa previsão, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) 

editou a Resolução nº 02/2013, a qual alterou a competência de quatro VFP da Comarca de 
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Fortaleza – 1ª, 2ª, 6ª e 11ª –, para que processem e julguem os feitos relativos ao JEFP do Estado 

do Ceará (FORTALEZA, 2013). 

A referida resolução previu, também, a criação da TRFP, a qual foi instalada em 15 

de outubro de 2014 e teve sua primeira sessão de julgamento no dia 26 do mesmo mês 

(FORTALEZA, 2013). 
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3 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

O presente estudo dos JEFP do Estado do Ceará será realizado mediante a análise 

quanto à observância dos princípios norteadores do SJEs – oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade –, para tanto, faz-se necessária, à luz da 

efetividade do processo, a exposição de cada um desses princípios e o apontamento de algumas 

de suas implicações práticas no decorrer do procedimento.  

 

3.1 Efetividade do processo 

 

Como já abordado, a terceira onda do “movimento de acesso à justiça”, denominada 

“enfoque do acesso à justiça”, conjunto de medidas tomadas para melhorar o acesso à justiça 

nos Sistemas de Justiça modernos (no qual inclui-se a criação do procedimento diferenciado 

para as pequenas causas), objetiva, em suma, a promoção da efetividade da jurisdição 

(CAPELLETTI; GARTH, 1988).  

A fim de compreender melhor esse objetivo, faz-necessário elucidar o que se 

entende por jurisdição. Jurisdição é definida por Rocha (2009, p. 64) da seguinte como: “a 

função estatal que tem a finalidade de garantir a eficácia dos direitos em última instância no 

caso concreto, inclusive recorrendo à força, se necessário”. 

Extrai-se, a partir desse conceito, um dos princípios da jurisdição, como estudado 

por Donizetti (2011), qual seja, a sua inafastabilidade, positivada como garantia fundamental 

no art. 5º, XXXV da CF/88, o qual, como já mencionado, tem, também, um importante papel 

na democratização não apenas do Acesso ao Poder Judiciário, mas, sobretudo, do Acesso à 

Justiça no Sistema de Justiça brasileiro. 

A efetividade da jurisdição que o “movimento de acesso à justiça” objetiva 

promover subdivide-se, ainda, em efetividade da tutela e efetividade da prestação jurisdicional 

(ROCHA, 2009). 

Assim como o direito de Acesso à Justiça ultrapassa o direito de acesso ao Poder 

Judiciário, a tutela jurisdicional e a prestação jurisdicional tem, também, conteúdos diversos. 

Donizetti (2011, p. 20 e 21), ao estudar isso, enuncia: 

Destarte, diferencia-se a prestação jurisdicional da tutela jurisdicional, haja vista que 

esta só será concedida àquele (autor ou réu) que efetivamente seja titular do direito 

subjetivo, ao passo que aquela é inexorável, desde que haja provocação do Estado 

para tal fim. Em outras palavras, todos têm direito à prestação jurisdicional, função 

do Estado (art. 5º, XXXV), mas mão necessariamente terão direito à tutela 

jurisdicional, só concedida ao efetivo titular do direito material invocado. 
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Assim, conclui-se que o direito à prestação jurisdicional é, também, ultrapassado 

pelo direito à tutela jurisdicional. Aquele é assegurado, basicamente, quando o acesso aos 

órgãos jurisdicionais é garantido, e este, por outro lado, está relacionado também a outros 

aspectos. 

Rocha (2009), ao estudar esses conceitos, observa que a tutela jurisdicional 

envolve, também, o acesso ao devido processo legal, que as decisões de mérito sejam motivadas 

e fundadas no ordenamento jurídico, execução e medidas cautelares, e, por fim, o direito ao 

recurso.  

Como órgãos componentes do Poder Judiciário brasileiro, influenciados pelo 

“movimento de acesso à justiça”, os Juizados Especiais se propõem tanto a tornar efetiva a 

prestação como a tutela jurisdicional, pois não se prestam a ser uma “justiça ‘mais pobre’” ou 

“um produto barato e de má qualidade” que lesiona direitos em larga escala, de forma rápida e 

informal, alguns dos riscos e críticas que sofrem os procedimentos diferenciados para as 

pequenas causas citados por Cappelletti e Garth (1988). 

É nesse contexto de efetividade da jurisdição que está inserida a efetividade do 

processo, tendo em vista que processo é, como ensina Rocha (2009), uma sequência de atos 

necessários à consecução do fim de conceder a tutela jurisdicional, de acordo com um 

determinado conjunto de normas, o procedimento (nesse caso, o procedimento diferenciado do 

SJEs). 

Essa noção de efetividade do processo, segundo Viana (2003), relaciona-se à sua 

instrumentalidade, isto é, à consideração de que o processo não é um fim em si, mas um meio 

para a produção de resultados ou fins por ele desejados – o que é muito presente no estudo 

realizado por Cappelletti e Garth (1988) –, dessa forma, o processo será efetivo quando produzi-

los. 

É importante salientar que formalmente, pelo menos, essa instrumentalidade 

sempre esteve presente no procedimento diferenciado ora estudado. A Lei 7.244/84 previa que 

os atos processuais serão válidos se preencherem as finalidades para as quais foram realizados 

e quando atenderem os critérios (princípios) que serão expostos a seguir, o que foi reproduzido 

pela Lei 9099/95 (BRASIL, 1984; BRASIL, 1995).  

É em virtude dessa previsão, pois, que o presente estudo visa perquirir a efetividade 

processo nos JEFP do Estado do Ceará, como componentes do SJEs que são, analisando se os 

referidos princípios são atendidos nesses órgãos. 

Para tanto, é importante considerar o que pontua José Carlos Barbosa Moreira 

(1984, apud Viana, 2003) ao problematizar a efetividade do processo: que o processo deve 
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dispor de instrumentos de tutela adequados, que tais instrumentos devem ser praticamente 

utilizáveis, que devem ser asseguradas condições propícias para que o  seu resultado 

corresponda à realidade, que tal resultado deve assegurar ao vencedor gozar plenamente do seu 

direito, e, por fim, que esse resultado deve ser alcançado com o mínimo gasto de tempo e 

energia. 

 

3.2 Oralidade 

 

A oralidade comporta variadas acepções, porém, merece destaque, por estar 

enraizada na doutrina brasileira, a definição que a trata como um princípio fundamental do 

processo, como abordado por Iura (2012), autor que, em contraponto a essa posição dominante, 

considera-a uma regra técnica do processo. 

A fim de justificar essa posição minoritária, Iura (2012, p. 66) defende que: 

A afirmação do binômio oralidade-escrita no plano da técnica processual oferece a 

vantagem de explicitar que a oralidade não constitui um valor em si. É da conjugação 

entre elementos escritos e orais que o legislador e o juiz estruturam um procedimento 

eficiente, levando em consideração as limitações de tempo e recursos materiais de 

cada localidade [...]. A questão da forma oral ou escrita de realização dos atos 

processuais não pode ser estudada exclusivamente numa perspectiva de confiabilidade 

da instrução, mas também deve ser analisada sob uma ótica de gerenciamento de 

processos e otimização do tempo dos operadores do Direito. 

Dinamarco (2013), por sua vez, estudando ambas as definições, conceitua princípio 

como um pilar da ciência processual e regra técnica como um reflexo técnico das ideias que os 

princípios processuais representam, e, a despeito de considerar a oralidade, a rigor, como uma 

regra técnica, entende a conveniência doutrinária de designá-la como um princípio, como fará 

o presente estudo. 

Diversamente do procedimento da Justiça Comum, que também é formalmente 

regido por esse princípio, a oralidade orienta o procedimento diferenciado do SJEs, delineando-

o desde o pedido inicial até o cumprimento de da decisão, tanto para conferi-lo mais celeridade 

como para propiciar uma solução mais adequada às causas de menor complexidade, oferecendo, 

assim, uma prestação jurisdicional efetiva, conforme lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero 

(2015, p. 293):  

O procedimento dos Juizados Especiais é eminentemente oral. Aqui, efetivamente, ao 

contrário do que se observa em relação ao processo comum – em que se prega a 

oralidade como princípio, mas a prática demonstra exatamente o inverso, ou seja, que 

o processo é estritamente escrito –, o procedimento é todo desenhado para se 

desenvolver oralmente, reduzindo-se ao máximo as peças escritas e, mesmo, a 

escrituração das declarações orais.  

Tal forma de realização dos atos processuais foi abordada no estudo acerca do 

acesso à justiça realizado por Cappelletti e Garth (1988) como um meio para redução de custos 
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para o Estado e para as partes e também como um modo de tornar o procedimento para as 

pequenas causas rápido e acessível para as pessoas comuns (litigantes individuais e pobres). 

O modo verbal foi previsto, ainda, desde a Lei 7.244/84 (e reproduzido no SJEs), 

bem como na CF/88, porém, isso não o torna obrigatório tampouco exclui o modo escrito, mas 

o elege como um critério que deve ser priorizado.  

Assim explica Cardoso (2015, p. 11):  

Acrescenta-se aos conceitos citados que a oralidade não importa na compulsoriedade 

da prática exclusiva de atos orais. Há quem defenda que sequer é necessária uma 

prevalência numérica ou proporcional dos atos orais em relação aos escritos, mas sim 

que ocorra uma primazia de critério na orientação do sistema processual 

Além disso, esse princípio não é plenamente efetivo se não for acompanhado de 

outros importantes princípios processuais, tais como: a identidade física do juiz, a concentração 

de atos processuais, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias e a imediação da relação 

entre o juiz, as partes, as testemunhas e os peritos (CARDOSO, 2015). 

 As implicações práticas da oralidade como princípio norteador do SJEs são 

diversas. Na primeira instância, o pedido inicial poderá ser feito tanto no modo escrito, assim 

como é realizado no procedimento comum, como no modo verbal (art. 14, caput), e, sendo 

realizado desta última forma, será reduzido a termo pela Secretaria do respectivo Juizado (art. 

14, §3º) (BRASIL, 1995).  

Nesse interim, também o mandato ao advogado poderá ser feito no modo verbal, 

exceto quanto aos poderes especiais (art. 9º, §3º), e a contestação poderá ser realizada de ambas 

as formas (art. 30), além de ser dispensada a redução a termo das provas orais produzidas, bem 

como sua transcrição integral na sentença (art. 36) (BRASIL, 1995). 

A oralidade que caracteriza o procedimento diferenciado dos juizados na primeira 

instância é mitigada, por outro lado, nas Turmas Recursais. Nestes órgãos recursais, os recursos 

e também as respectivas contrarrazões serão apresentados obrigatoriamente no modo escrito 

(art. 42) e as suas decisões deverão ser publicadas em atas de julgamento, ainda que isso seja 

feito de forma simplificada (art. 46) (BRASIL, 1995).  

Nessa fase recursal, ainda, os atos processuais que não foram considerados 

essenciais e, portanto, que não foram reduzidos a termo, apenas gravados, poderão ter sua 

transcrição requerida por ambas as partes (art. 82, §3º) (BRASIL, 1995). 

Apenas uma espécie recursal, os embargos de declaração, que podem ser opostos 

tanto de sentença como de acórdão, conservarão a possibilidade de serem realizados tanto de 

forma escrita como de forma oral (art. 49) (BRASIL, 1995).  
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Passada essa fase processual, quando os autos retornam à vara na qual tramitaram 

na primeira instância, o princípio da oralidade volta a ter mais aplicabilidade, podendo o pedido 

de cumprimento de sentença ou de acórdão ser realizado no modo verbal (art. 52, IV) (BRASIL, 

1995).  

Ademais, em se tratando de execução de título executivo extrajudicial, efetuada a 

penhora, o devedor poderá oferecer embargos à execução, ato processual que também poderá 

ser feito do modo oral (art. 53, §1º) (BRASIL, 1995). 

  

3.3 Simplicidade 

 

O princípio da simplicidade é intimamente relacionado ao princípio da 

informalidade, que será abordado a seguir, o que se deve ao fato de que esses dois princípios 

orientadores do SJEs são corolários de um mesmo princípio processual civil, a 

instrumentalidade das formas.  

A instrumentalidade das formas é, inclusive, expressamente prevista na Lei 

9.099/95, que em seu art. 13, caput considera válidos os atos processuais que preencham as 

finalidades para as quais forem realizados e, ainda, que no §1º do mesmo artigo veda que sejam 

declarados nulos atos processuais quando não houver prejuízo (BRASIL, 1995). 

Em decorrência disso, autores como Donizetti (2011, p. 442) consideram que a 

simplicidade e a informalidade não se distinguem. Nesse sentido, justificou o processualista: 

Intimamente relacionados com a oralidade são os princípios da simplicidade e da 

informalidade, que, a bem da verdade, não guardam qualquer distinção entre si. Tanto 

a simplificação dos atos processuais quanto a informalidade constituem decorrência 

lógica da perspectiva instrumentalista do direito processual, segundo a qual o processo 

não deve ser um fim em si mesmo, mas sim um meio para se alcançar decisões justas.  

A despeito de admitir que há uma origem em comum dos princípios da simplicidade 

e da informalidade, assim como de reconhecer que eles convergem para o mesmo fim, ampliar 

o acesso à justiça e tornar efetiva a prestação jurisdicional, o presente estudo considera a 

existência de particularidades que os diferenciam e que merecem ser consideradas. 

A semelhança é tanta que diversos estudos, ao apontar as implicações práticas de 

ambos os princípios, ora as atribuem à simplicidade, ora à informalidade. É essencial, porém, 

para fins acadêmicos, perceber que a principal diferença entre eles são as suas finalidades, que 

são distintas. 

Para tanto, filiamo-nos, quanto à finalidade do princípio da simplicidade, ao que 

expõem Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015), relacionando-a, sobretudo, à compreensão do 

procedimento judicial pelas partes, principalmente quando não se tratam de litigantes eventuais. 
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Essa falta de compreensão do procedimento judicial que o princípio norteador da 

simplicidade visa combater foi abordada, ainda, no estudo realizado por Cappelletti e Garth 

(1988) como uma barreira ao acesso à justiça. 

Assim ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015, p. 294): 

Por não conseguir entender o mecanimo processual, o cidadão comum -especialmente 

o não habituado às demandas judiciais (litigante eventual) – titubeia quando precisa 

recorrer ao Judiciário, sentindo-se muitas vezes intimidado frente à máquina judicial. 

Esse constrangimento, não raro, leva o indivíduo a abdicar o direito de ação, 

suportando a lesão a seu direito, e dando azo à litigiosidade contida. 

A simplificação do procedimento do SJEs perpassa aspectos como a inadmissão da 

intervenção de terceiros e de assistência (art. 10), a restrição da competência às causas de menor 

complexidade (art. 3º), o exercício da capacidade postulatória diretamente pelas partes (art. 14, 

§1º), a autorização de que os atos processuais sejam presididos por conciliadores ou juízes 

leigos (art. 22) e a inadmissão de reconvenção (art. 31) e de ação rescisória (art. 59) (BRASIL, 

1995). 

 

3.4 Informalidade 

 

Enquanto o princípio da simplicidade é voltado a tornar compreensível às partes o 

procedimento judicial, o princípio da informalidade pretende preservar a formalidade própria 

do procedimento judicial, mas destituí-lo de formalismo (MARINONI; ARENHART, 

MITIDIERO, 2015). 

É importante ressaltar que a formalidade – exigência de formas –, a qual caracteriza 

o direito processual, tem o importante papel de assegurar a efetividade da garantia do devido 

processo legal (importante projeção da CF/88 nesse ramo do Direito) (DINAMARCO, 2013). 

Por formalismo processual, ensina Donizetti (2011) que este consiste tanto no 

conjunto dos requisitos formais para a realização dos atos processuais, como no requisito 

intrínseco de validade do processo. 

.Para Dinamarco (2013), por outro lado, o formalismo processual consiste no “culto 

irracional da forma, como se fora esta um objetivo em si mesma”. 

Dessa forma, a informalidade deverá reger o procedimento do SJEs não de forma a 

ignorar o devido processo legal; o que se pretende com a adoção desse princípio é, 

reconhecendo que os atos processuais têm uma expressão externa (forma) e uma substância 

(conteúdo), priorizar esta em detrimento daquela. 

Essa flexibilização procedimental é, na verdade, uma característica do processo 

civil moderno, como aborda Dinamarco (2013), mas, em contrapartida, há que se admitir que 
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no SJEs essa tendência processual pode manifestar-se de forma mais efetiva do que no 

procedimento comum. 

Entretanto, é preciso admitir que, tanto nos JEF como nos JEFP, tal flexibilização 

não pode se manifestar na mesma intensidade que se manifesta nos JECC, considerando a 

formalidade que é inerente às relações com a Fazenda Pública. 

A dispensa de relatório das sentenças proferidas nos Juizados Especiais (art.38), 

bem como das demais decisões judiciais, é um exemplo de como esse princípio deve nortear o 

procedimento judicial nesses órgãos, assim como o é a previsão de que súmula de julgamento 

sirva de acórdão quando a sentença for confirmada (art. 46) (BRASIL, 1995). 

Da mesma forma, a produção de provas não solicitadas (art. 32) e o 

comparecimento de testemunhas não intimadas (art. 33) denotam a informalidade desse 

procedimento; além da possibilidade da prática de atos processuais em outras comarcas por 

qualquer meio idôneo de comunicação (art. 65, §2º), da realização de atos processuais em 

horário noturno (art. 12) e da intimação por oficial de justiça independente de mando ou carta 

precatória (art. 18, III) (BRASIL, 1995). 

 

3.5 Economia Processual 

 

Ainda que a sua aplicação nos Juizados Especiais propicie menor gasto econômico 

em relação à Justiça Comum, como enunciam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015), esta não 

é a finalidade precípua da economia processual.  

Ainda assim, essa é uma consequência da aplicação prática desse princípio, a qual 

consiste em uma importante medida para mitigar a deficiência estrutural e econômica que atinge 

os Juizados Especiais desde a sua instalação, sobretudo nos Tribunais de Justiça Estaduais, à 

semelhança da já mencionada regra da Lei 12.153/09 que possibilita o aproveitamento da 

estrutura de Varas previamente existentes.  

Essa minimização procedimental, propicia, ainda, algo que foi abordado no estudo de 

Cappelletti e Garth (1988) e que foi prestigiado na experiência das Cortes de Pequenas Causas 

de Nova Iorque, tornando o procedimento dos Juizados mais atrativo ao jurisdicionado, como 

ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015), grifos no original: “Minimizando-se o 

procedimento tendente ao oferecimento da prestação jurisdicional, ganha-se de forma menos 

complicada uma resposta jurisdicional mais barata e rápida, o que é fundamental para 

estimular o acesso à justiça.” 
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Donizetti (2011) também aborda esse princípio e o conceitua de forma sucinta, 

porém elucidativa, como a busca pela obtenção de um maior rendimento possível (do 

procedimento do SJEs) com a realização da menor quantidade de atos processuais.  

Dessa forma, a economia processual não apenas obsta a repetição de atos 

processuais cujos vícios não tenham causado prejuízo às partes (o que o relaciona à 

simplicidade e à informalidade), também propugna a concentração de atos processuais, e tem 

como aplicações práticas as partes serem consideradas cientes dos atos processuais dos atos 

praticados na audiência (art. 19, §1º) e a realização da oitiva de testemunhas, da colheita de 

provas e do proferimento de sentença em uma única audiência (art. 28) (BRASIL, 1995). 

 

3.6 Celeridade 

 

Antes de abordar a celeridade enquanto princípio norteador do Sistema dos Juizados 

Especiais, é preciso reconhecer que a diminuição da duração dos litígios, junto à redução de 

custos deles, é um objetivo primordial não apenas dos procedimentos diferenciados para tratar 

das pequenas causas, mas de todas as reformas promovidas pelo movimento de acesso à justiça 

nos Sistemas de Justiça ocidentais, como abordam Mauro Cappelletti e Bryan Garth (1988). 

Além disso, é importante notar, também, que a ordem constitucional brasileira, a 

despeito de já prevê-lo de forma implícita ao assegurar o Acesso à Justiça, a partir da EC nº 

45/04, que reformou constitucionalmente o Poder Judiciário, passou a expressamente prever 

como um direito fundamental a razoável duração do processo, nos âmbitos judicial e 

administrativo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (BRASIL, 

1988). 

A referida EC estava em discussão quando a Lei dos JECCs entrou em vigor, como 

já mencionei, e, ao incluir a razoável duração do processo no rol de direitos fundamentais, 

reconheceu a importância da celeridade para tornar a prestação jurisdicional no Brasil mais 

efetiva. 

Ainda no âmbito constitucional, mas especificamente em relação aos Juizados 

Especiais, o art. 98, I da CF/88, ao estabelecer que esses órgãos promoverão a conciliação, o 

julgamento e a execução das causas a eles submetidas mediante os procedimentos oral e 

sumaríssimo, definiu duas características essenciais, de observância obrigatória pelo seu 

procedimento diferenciado: A oralidade e a celeridade (BRASIL, 1988).  
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Nesse ínterim, a celeridade não apenas foi inserida entre os princípios norteadores 

dos Juizados Especiais, mas é, de certa forma (sem descuidar da qualidade da prestação 

jurisdicional), também, o fim de todos eles, bem como da busca pela autocomposição.  

Bueno (2014), ao tratar do que a celeridade elencada no art. 2º, caput da Lei 

9.099/95 significa, ressalta que não se trata, meramente, de conferir celeridade à prática dos 

atos processuais, mas, assim como o princípio da economia processual, já exposto, a principal 

idéia é tornar o processo mais eficiente.  

Marinoni, Atenhart e Mitidiero (2015, p. 297), ao abordá-la, expuseram, para 

salientar a imprescindibilidade de sua observância nesse procedimento diferenciado, que os 

efeitos do tempo do processo sobre o direito postulado podem ser sentidos de forma mais 

intensa nos Juizados Especiais, por nele serem processadas causas de menor expressão 

econômica, sobretudo em se tratando dos litigantes pobres e não habituais: 

De outra parte, quando a violação do direito é de menor valor, a demora na resposta 

jurisdicional pode simplesmente anular o benefício postulado. Receber R$ 100,00 

(cem reais) em uma semana representa, indubitavelmente, vantagem econômica (e 

ainda psicológica) maior que receber essa quantia (ainda que corrigida 

monetariamente) em dois anos. Percebe-se isso ainda com mais nitidez quando a 

pessoa depende desse montante para sobreviver. 

O prazo processual para recorrer da sentença (art. 42) assim como o seu recebimento 

apenas no efeito devolutivo (art. 43) são implicações práticas desse princípio (BRASIL, 1988). 
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4 ESTUDO DE CASO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO CEARÁ 

 

A realização desse estudo de caso compreendeu tanto a primeira como a segunda 

instâncias do JEFP do Estado do Ceará, e restringiu-se à Comarca de Fortaleza, notadamente 

às causas processadas e julgadas pelas VFP 1ª, 2ª, 6ª e 11ª, nas quais houve a interposição de 

recurso inominado para a TRFP do Estado do Ceará. 

Para este fim, foi selecionada uma amostra de 192 processos que transitaram em 

julgado na TRFP no ano de 2016, a qual foi composta de 16 processos por cada mês do ano. 

Em cada mês, foram escolhidos, de forma aleatória, a partir do Sistema de Automação da Justiça 

do Segundo Grau (SAJSG) – único utilizado na TRFP –, 4 processos advindos de cada uma das 

VFP competentes para processar e julgar os feitos relativos ao JEFP. 

Além disso, realizou-se, nos processos componentes da amostra, uma pesquisa 

documental mais detida, mediante a leitura das peças processuais mais importantes. 

Ademais, a dinâmica interna dos JEFP foi examinada por meio da observação das 

sessões de julgamento da TRFP, bem como pelo contato com os servidores e os magistrados 

que compõem este órgão recursal, e, também, com as partes autoras e advogados que a ele 

recorrem. Essa fase da pesquisa ocorreu no período de novembro de 2015 a maio de 2017, o 

que foi facilitado pelo fato da pesquisadora ter atuado, durante esse período, como estagiária 

no referido órgão.  

 

4.1 Dados obtidos 

 

A fim de perquirir o grau de efetividade do processo e o grau da aplicação dos 

princípios norteadores do SJEs, aplicou-se, a cada um dos processos componentes da amostra, 

um questionário com 16 perguntas (APÊNDICE A), das quais foram extraídos 5 aspectos 

principais, que serão expostos a seguir: Matéria principal, técnica de julgamento, quantidade de 

páginas, duração em dias e, por fim, valores pedidos inicialmente e valores obtidos ao final do 

processo. 

 

4.1.1 Matéria principal 

 

A identificação das matérias principais dos processos estudados são esclarecedoras 

não apenas em relação à natureza da causa, mas, também, no tocante ao tipo de autor que 
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ingressa em juízo por meio dos JEFP, como demonstra o gráfico abaixo, o qual informa as cinco 

principais matérias identificadas na amostra, e suas respectivas porcentagens.  

 

Gráfico 1 – 5 Matérias principais mais recorrentes 

 

                Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Verificou-se, pois, que, analisando apenas as cinco matérias mais recorrentes,   

71,87% dos processos do total da amostra versam sobre questões administrativas de servidores 

públicos municipais e estaduais em face do Município de Fortaleza e do Estado do Ceará, o que 

consiste em 138 processos, número que sobe para 75,52% considerando todas as matérias 

identificadas no decorrer do estudo de caso (145 processos), e, ainda, que sobe para 77,6% 

contabilizando também as demandas relacionadas à pensão por morte, na qual são autores os 

dependentes e não propriamente os servidores públicos (149 processos).   

Há, pois, uma excessiva judicialização dessas questões, que, a priori, são de 

responsabilidade da Administração Pública Direta, em relação às demais matérias identificadas, 

o que pode ser um indicativo da existência de problemas de gestão nas que as Administrações 

Estadual e Municipal, considerando a aparente incapacidade para solucionar tais questões 

internamente, ocasionando uma transferência de responsabilidade para o Poder Judiciário, 

notadamente para o JEFP.  

Ademais, na totalidade desses 149 processos, há representação dos autores por 

advogados – seja por escritórios particulares de advocacia ou por sindicatos classistas – e, que, 

em virtude disso, os pedidos iniciais são extensos (de, pelo menos, 15 páginas), feitos na forma 

escrita, por meio eletrônico, utilizando linguagem técnica e argumentação baseada, sobretudo 

na lei e na jurisprudência; além de, comumente, haver litisconsórcio ativo.  

Tal observação é relevante pois, tanto a predominância da presença de advogados 

como do formato jurídico tradicional das peças processuais, com questionamentos estruturados 
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de modo mais formal, comprometem toda a dinâmica processual dos JEFP; tal como a 

efetividade, no decorrer do processo, da aplicação dos princípios norteadores da simplicidade e 

da informalidade.  

Excetuando as cinco principais, outras oito matérias foram identificadas nos 54 

processos remanescentes, as quais, por sua vez, dividem-se da seguinte forma: 

 

Tabela 1 – Matérias principais menos recorrentes 

Matérias principais menos recorrentes 

Matéria principal do processo Quantidade Porcentagem 

Carga horária de servidor público 7 3,65% 

Indenização por dano material e/ou moral 5 2,60% 

Saúde 5 2,60% 

Pensão por morte de servidor público 4 2,08% 

Infração de trânsito 3 1,56% 

Honorários de Defensor Dativo 1 0,52% 

Impostos 1 0,52% 

Sistema de Cotas 1 0,52% 

           Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Excluindo as matérias “Carga horária de servidor público” e “Pensão por morte de 

servidor público”, já contabilizadas na porcentagem das demandas que versam sobre questões 

administrativas, restam, ainda, 16 processos (8,32% do total da amostra), dentre os quais 

constam matérias que foram destacadas tantos pelos estudiosos do Acesso à Justiça como pelos 

legisladores do SJEs como demandas reprimidas, “Infração de trânsito” e “Indenização por 

dano material e/ou moral”, além das matérias relacionadas à “Saúde” (TABELA 1).   

É importante salientar que tais porcentagens não refletem as porcentagens das 

matérias que são ajuizadas nas VFP. Isso porque, como a amostra de processos estudada foi 

selecionada a partir do SAJSG, sistema utilizado na TRFP, escolhendo os processos que 

transitaram em julgado neste órgão recursal, faz-se necessário enfatizar um fato percebido na 

observação da prática judiciária deste órgão: O julgamento em lote. 

É amplamente realizado o julgamento em lote na TRFP – quando a matéria é 

exclusivamente de direito e repetitiva –, o que, em regra, é o caso das demandas relacionadas 

às questões administrativas dos entes públicos municipal e estadual. 

Ao julgar em lote, o colegiado da TRFP, a fim de julgar demandas repetitivas de 

forma mais célere, as selecionam nos seus respectivos acervos e, durante a sessão de 

julgamento, leem apenas uma vez o voto que servirá de acórdão a diversos processos. Tal 
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técnica de julgamento ocasiona o que sejam julgados um maior número dessas demandas pela 

TRFP em relação às demais.  

 

4.1.2 Técnica de julgamento e fundamentação 

 

Foram observadas, também, as técnicas de julgamento e fundamentação utilizadas 

nas principais decisões judiciais da primeira e da segunda instância – sentença e acórdão –, a 

fim de perquirir se elas citam lei, doutrina e jurisprudência, e, mediante o resultado obtido, 

verificar a aplicação dos princípios da simplicidade e da informalidade. 

 

Gráfico 2 – Citação de lei nas sentenças            Gráfico 3 – Citação de doutrina nas sentenças

  

           Fonte: dados coletados pela pesquisadora.                  Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

                                   

                                 Gráfico 4 – Citação de jurisprudência nas sentenças 

                 

                        Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Inicialmente, no tocante às sentenças proferidas nas VFP 1ª, 2ª, 6ª e 11ª, como 

demonstram os gráficos colacionados acima, conclui-se que apenas um terço delas, 

aproximadamente, citam doutrina (37%), e, ainda, que são eminentemente fundamentadas na 

lei (99%) e na jurisprudência (86%). 
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Por outro lado, novamente é fundamental ressaltar o fato de, na maior parte dos 

processos da amostra, haver representação por advogado, o que implica que, nos atos 

processuais como pedido inicial e réplica, utiliza-se linguagem técnica e argumentação baseada 

na lei e na jurisprudência, assim como na contestação e demais atos processuais realizados pelos 

representantes dos entes públicos que figuram no polo passivo da demanda. 

Desse modo, considerando que os fundamentos e dispositivos das sentenças devem 

analisar as principais questões submetidas pelas partes, de fato e de direito – ainda que de 

formais mais simples e informal –, sob pena de não serem consideradas fundamentadas, a 

formalidade e complexidade observadas nos pedidos iniciais, contestações e demais atos 

processuais contribui para a formalidade e complexidade das sentenças. 

A despeito disso, utilizar técnicas de fundamentação das decisões complexas e 

formais, consiste, inegavelmente, em um desvio do modelo proposto para o SJEs, no qual, tanto 

na primeira como na segunda instância, conforme os art. 38 e 46 da Lei 9.099/95, além de ser 

dispensado o relatório, devem apenas ser mencionados, sucintamente, os elementos de 

convicção do juiz (BRASIL, 1995).  

 

Gráfico 5 – Citação de lei nos acórdãos                    Gráfico 6 – Citação de doutrina nos acórdãos 

    

Fonte: dados coletados pela pesquisadora.                         Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

             

          Gráfico 7 – Citação de jurisprudência nos acórdãos 

                 

                          Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  
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Passando à análise das decisões colegiadas proferidas na segunda instância, nota-

se que, quase em sua totalidade (93%), baseiam-se no na legislação aplicável, e, ainda que em 

menor grau em comparação às sentenças, também na jurisprudência (69%), e, também, que é 

quase nula a referência à doutrina (2%). 

É importante salientar que a observação da prática judiciária da TRFP demonstra 

que os recursos inominados interpostos tanto pelos autores como pelos entes públicos – assim 

como as respectivas contrarrazões –, em sua ampla maioria, reproduzem os argumentos 

apresentados nos pedidos iniciais e contestações, e, por conseguinte, também utilizam 

linguagem técnica e argumentação baseada na lei e na jurisprudência, aplicando-se, também 

aos acórdãos, o que foi exposto acerca da complexidade e formalidade das sentenças, que 

desviam-se, nesse ponto, do modelo do SJEs. 

Ademais, é relevante o fato, já mencionado, de que em 77,6% dos processos que 

compõem a amostra discutem-se questões administrativas relativas ao Município de Fortaleza 

e ao Estado do Ceará, e, por conseguinte, que a tutela jurisdicional nesses casos perpassa, em 

regra, as legislações específicas aplicáveis e, em algumas demandas, também a jurisprudência 

do TJCE. 

Outro aspecto observado é, ainda, que, a despeito de haver julgamento em lote das 

demandas exclusivamente de direito e repetitivas, a súmula de julgamento é subutilizada para 

servir de acórdão e confirmar as sentenças proferidas pelas VFP, como autoriza o art. 46 da Lei 

nº 9.099/95 (BRASIL, 1995). 

A maior utilização de tal técnica de julgamento – a qual, basicamente, reduz o 

acórdão à ementa e à parte dispositiva, dispensando, além do relatório, também o voto – 

propiciaria não apenas que os princípios norteadores da informalidade e da simplicidade fossem 

melhor aplicados na TRFP; conferiria, também, mais celeridade aos julgamentos desse órgão 

recursal, sobretudo considerando que na maioria das causas – como será demonstrado adiante 

– as sentenças das VFP são confirmadas na TRFP.  

 

4.1.3 Quantidade de páginas 

 

Outra característica observada nos processos que compõem a amostra foram as suas 

quantidades de páginas, o que pode elucidar se há aplicação dos princípios da informalidade e 

da economia processual, tendo em vista que a flexibilização procedimental e a concentração de 

atos processuais devem propiciar ao procedimento do Juizados Especiais o maior rendimento 

possível com a menor quantidade e a menor formalidade possíveis dos atos processuais.   
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Identificou-se que há uma grande disparidade em relação a esse aspecto, sendo a 

menor quantidade de páginas 73 enquanto a maior é 563, bem como que a média de páginas 

dos processos estudados é 159, o que, a despeito da quantidade média parecer positiva,  torna 

o resultado obtido inconclusivo.  

Diante dessa disparidade, é imprescindível considerar que 147 processos, o que 

consiste em 76,56% dos processos estudados, tem entre 101 e 200 páginas, enquanto apenas 

11,45% e 11,97% tem, respectivamente, menos de 100 e mais de 200 páginas (TABELA 2).   

 

Tabela 2 – Quantidade de páginas dos processos 

Quantas páginas tem o processo? 

Quantidade de páginas Número de processos Porcentagem 

De 73 a 100 22 11,45% 

De 101 a 200 147 76,56% 

De 201 a 300 14 7,29% 

De 301 a 400 5 2,60% 

De 401 a 500 2 1,04% 

De 501 a 563 2 1,04% 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Investigou-se, também, a fim de ratificar os dados obtidos, os cinco processos com 

menores quantidade de páginas (de 73 a 77) e os cinco processos com maiores quantidades (de 

395 a 563). Dentre aqueles, em dois processos foi indeferida a petição inicial e, nos três 

restantes, foi realizado o julgamento antecipado da lide, o que denota que essa baixa quantidade 

de página é devida à diferença estrutural do processo; nestes, por sua vez, quatro tem a mesma 

matéria principal, “Concurso Público”, o que, por sua vez, pode denotar uma maior 

complexidade desta matéria.  

A observação da prática judiciária corrobora essa investigação, pela qual é possível 

identificar que o grau de produção probatória é um aspecto relevante na quantidade de páginas 

dos processos, e, ainda, que são determinantes para o grau de produção probatória tanto a 

estrutura processual em si – como as identificadas nos cinco processos com menores 

quantidades de páginas, ou, a título exemplificativo, a ocorrência de prescrição – e, ainda, a 

complexidade da matéria principal do processo, como “Concurso Público”, matéria, que, 

inclusive, algumas vezes é remetida da TRFP ou das VFP para a Justiça Comum em virtude de 

não ter a baixa complexidade que o SJEs exige. 
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4.1.4 Duração em dias  

 

A fim de obter a duração em dias do processo de conhecimento dos JEFP como um 

todo, e de ambas as instâncias isoladamente, foram anotadas quatro datas principais: a da 

distribuição do processo, a da publicação da sentença, a da interposição do recurso inominado 

e a da publicação do acórdão. Mediante a análise desse aspecto, visou-se aferir a aplicação do 

princípio norteador da celeridade nos JEFP, o qual envolve, sobremaneira, a investigação da 

efetividade do processo.  

 

             Gráfico 8 – Duração média do processo em dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

A partir dessas datas, constatou-se que, em média, na primeira instância, a sentença 

é proferida após menos de 5 meses da data de distribuição do processo enquanto, na segunda 

instância, o acórdão é proferido com menos de 11 meses da interposição do recurso inominado, 

e, por consequência, que todo o processo de conhecimento dura cerca de 1 ano e 4 meses.  

Entretanto, faz-se imprescindível, ainda, assim como foi feito em relação à 

quantidade de páginas, ressaltar a disparidade que foi identificada em relação à duração em dias 

dos processos estudados.  

Entre a distribuição do processo e a sentença, a menor duração é de 5 dias e a maior 

de 582 (mais de 1 ano e 7 meses); entre a interposição do recurso e a decisão colegiada, por 

conseguinte, a menor duração é de 75 dias (por volta de 2 meses e meio), ao passo que a maior 

é de 894 dias (o que aproxima-se de 2 anos e meio). 

Também em relação à duração total em dias do processo de conhecimento dos 

JEFP, há causas que duram 94 dias (aproximadamente 3 meses) enquanto a causa mais 

duradoura foi de 978 dias (quase 3 anos).  
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Tabela 3 – Comparativo da duração em dias 

Tabela Comparativa (Quantidade de processos; Porcentagem) 

Dias Distribuição-Sentença Recurso-Acórdão Distribuição-Acórdão 

5-100 74; 38,54% 12; 6,25%  5; 2,60% 

100-199 76; 39,58% 29; 15,10% 8; 4,16% 

200-299 27; 14,06% 45; 23,43% 23; 11,97% 

300-399 11; 5,72% 52; 27,08% 21; 10,93% 

400-499 2; 1,04% 36; 18,75% 53; 27,60% 

500-599 2; 1,04% 7; 3,64% 38; 19,79% 

600-699   2; 1,04% 25; 13,02% 

700-799   6; 3,12% 7; 3,64% 

800-899   3; 1,56% 5; 2,60% 

900-978     6; 3,12% 
 Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Observa-se que, a despeito da disparidade apresentada, na ampla maioria dos 

processos estudados, 150, o que compreende 78,12% do total da amostra, a sentença foi 

proferida nas VFP em até 199 dias – entre 6 e 7 meses –, enquanto 133 recursos inominados 

(69,2%) foram apreciados pela TRFP entre 200 e 499 dias (entre pouco mais de 6 meses e 1 

ano e 5 meses); e, ainda, que 83,31% dos processos, desde o ingresso em juízo até o julgamento 

do recurso inominado, duraram entre 200 e 699 dias no total, entre pouco mais de 6 meses e, 

aproximadamente, 2 anos (TABELA 3).  

É imprescindível, a fim de tornar os resultados obtidos mais esclarecedores, 

compará-los à duração média dos processos na Justiça Estadual. Para tanto, forma utilizados os 

dados coletados dos Tribunais de Justiça  (TJs) de todos os Estados e do Distrito Federal pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na pesquisa “Justiça em Números”, realizada no ano de 

2016 (e, portanto, que tem como ano-base 2015) (BRASÍLIA, 2016).  

 

Tabela 4 – Tempo médio de duração dos processos na Justiça Estadual 

Justiça Estadual - Duração média no 1º e 2º graus 

Duração média no 1º grau 2 anos e 9 meses 

Duração média no 2º grau 9 meses 
             Fonte: Dados coletados pela pesquisa “Justiça em números” do CNJ 

 

Apreende-se, assim, que a duração média dos processos nas VFP (menos de 5 

meses) é quase sete vezes menor que a duração média no primeiro grau da Justiça Estadual, e, 

por outro lado, que a duração média dos processos na TRFP (menos de 11 meses), é pouco 

superior à duração média nos TJs (TABELA 4).  
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A referida pesquisa, realizada pelo CNJ, investigou, ainda, a duração média dos 

processos nos Juizados Especiais Estaduais.  

 

         Tabela 5 – Tempo médio de duração dos processos nos Juizados Especiais Estaduais 

Juizados Especiais Estaduais - Duração média no 1ª e 2ª instâncias 

Duração média na 1ª instância 2 anos e 3 meses 

Duração média na 2ª instância 8 meses 
     Fonte: Dados coletados pela pesquisa “Justiça em números” do CNJ 

 

Identificou-se, então, que a duração média dos processos nas VFP também é 

bastante inferior à duração média na primeira instância dos Juizados Especiais Estaduais, bem 

como que a duração média nas TRFP é cerca de 2 meses superior à duração média nas Turmas 

Recursais (TABELA 5).  

A utilização dos dados coletados pelo CNJ no presente trabalho foi determinante, 

pois, para notar a aplicação da celeridade, sobretudo, nas VFP ora estudadas.  

 

4.1.5 Quantidade de despachos e decisões interlocutórias 

 

A fim de perquirir a quantidade de incidentes processuais nas VFP e na TRFP, outro 

aspecto investigado foi a quantidade de despachos e decisões interlocutórias proferidos pelos 

juízes de primeira e segunda instância, dados que possibilitam verificar se a economia 

processual, que exige a concentração de atos processuais, é aplicada aos processos que tramitam 

no JEFP.  

A partir dos dados colhidos, obteve-se uma média de 5 despachos e decisões 

interlocutórias por processo, e, ainda, que em 81,23% dos processos foram proferidas de 3 a 7 

despachos e decisões interlocutórias (TABELA 6). 

 

Tabela 6 – Quantidade de despachos e decisões interlocutórias 

Despachos e decisões interlocutórias (continua) 

Quantidade no processo Quantidade; Porcentagem na amostra  

1 3; 1,56% 

2 14; 7,29% 

3 21; 10,93% 

4 28; 14,58% 

5 40; 20,83% 

6 43; 22,39% 

7 24; 12,5% 

8 10; 5,2% 
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Despachos e decisões interlocutórias (conclusão) 

Quantidade no processo Quantidade; Porcentagem na amostra  

9 2; 1,04% 

10 6; 3,12% 

11 1; 0,52% 

          Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

A observação da prática judiciária desses órgãos jurisdicionais ratifica os dados 

obtidos, pois, em regra, há, nos processos que neles tramitam os cinco seguintes despachos e 

decisões interlocutórias: Recebimento da inicial, deferimento ou indeferimento da tutela 

antecipada e abertura de prazo para contestação; abertura do prazo para apresentação de réplica 

pela parte autora e de vistas ao Ministério Público; recebimento do recurso inominado, vistas 

ao Ministério Público e abertura de prazo para contrarrazões na primeira instância;  

admissibilidade da segunda instância e abertura de vistas ao Ministério Público; e, por fim,  

inclusão do processo na sessão de julgamento. 

É perceptível, também, que essa quantidade aumenta, além das hipóteses de emenda 

à inicial, pedido de manifestação das partes, de produção de provas ou de cumprimento da tutela 

antecipada concedida, quando existem tentativas de conciliação, considerando que os 

representes judiciais dos entes públicos as rechaçam por falta de autorização legal. 

A partir da observação da prática judiciária, mostram-se, geralmente, 

desnecessários os despachos feitos para dar vistas ao Ministério Público, tanto na primeira como 

na segunda instância, considerando-se que tal ato não é exclusivamente do juiz, que a ciência 

ao órgão ministerial é feita de forma eletrônica, e, sobretudo, que a maioria das causas que 

compõem a amostra não exigem tal manifestação, por serem meramente patrimoniais e, 

portanto, não envolverem interesse público. 

Em relação aos outros despachos e decisões interlocutórias mencionados, por outro 

lado, além de demonstrarem-se necessários ao regular andamento do feito, pode-se perceber 

que buscam concentrar diversos atos processuais em um.  

 

4.1.6 Valores pedidos e obtidos  

 

Por fim, o último aspecto analisado de forma isolada foi relacionado aos valores 

pedidos inicialmente quando do ingresso em juízo nas VFP e aos valores obtidos quando do 

julgamento do recurso inominado na TRFP.  
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No tocante aos valores pedidos inicialmente, obteve-se o valor médio de 

R$ 13.051,39 e verificou-se que em mais da metade dos processos da amostra (102) tais valores 

foram de até R$ 10.000,00, 53,12% do total (TABELA 5).  

 

Tabela 7 – Valores pedidos inicialmente 

   

 

 

 

 

 

   

                    Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Entretanto, a observação direta da prática judiciária dentro dos JEFP demonstra, e 

a análise dos 41 processos que tem pedidos iniciais de até R$ 1.000,00 ratifica, que tais pedidos, 

quase em sua totalidade, consistem em pedidos genéricos, o que tem relação, sobretudo, com a 

matéria principal do processo, como as matérias principais observadas, “Concurso público” e 

“Certificado de conclusão do ensino médio”.   

Assim sendo, depois das causas que tem pedidos iniciais com o valor entre 

R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00, corresponde mais à realidade considerar que são mais recorrentes 

as causas de valor entre R$10.00,000 e R$ 30.000,00, que correspondem a 34,88% dos 

processos que compõem amostra estudada (67). 

Passando a tratar dos valores obtidos ao final da fase recursal, observou-se que a 

liquidação é, em regra, reservada à fase de execução, tendo em vista que nenhuma sentença 

definiu o valor a ser pago, restringindo-se a apontar a forma de correção monetária, e que apenas 

um acórdão definiu tal valor. 

 Portanto, foi possível aferir apenas os processos nos quais os pedidos iniciais foram 

julgados total ou parcialmente procedentes e aqueles nos quais foram julgados improcedentes. 

Diversamente de outros dados colhidos, em relação a este verificou-se haver 

proporcionalidade, como demonstra o gráfico abaixo, considerando que, aproximadamente, em 

metade dos processos os pedidos iniciais são julgados total ou parcialmente procedentes, e, 

dessa forma, que a parte autora recebe os valores postulados integral ou parcialmente (48%), 

Valor Quantidade; Porcentagem 

Até R$ 1000,00 41; 21,35% 

A partir de R$ 1.000,00 até 10.000,00 61; 31,77% 

A partir de R$ 10.000,00 até 20.000,00 33; 17,18% 

A partir de R$ 20.000,00 até 30.000,00 34; 17,70% 

A partir de R$ 30.000,00 até 40.000,00 8; 4,16% 

A partir de R$ 40.000,00 até 50.000,00 13; 6,77% 

A partir de R$ 50.000,00  2; 1,04% 

Valores pedidos inicialmente 
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enquanto, na outra metade, os pedidos iniciais são julgados totalmente improcedentes e as 

partes autoras não obtêm valor algum (52%).  

 

Gráfico 9 – Valores obtidos ao final do processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Tais dados denotam um aspecto positivo, que, teoricamente, não há qualquer 

tendência, nos JEFP, a um julgamento inclinado a favorecer nem os entes públicos nem as 

partes autoras.  

 

4.2 Possíveis relações entre os dados obtidos  

 

A partir dos cinco aspectos expostos, surgiram hipóteses relacionadas à influência 

mútua entre eles, e de que isso possa elucidar o grau de efetividade do processo e de aplicação 

dos princípios norteadores do SJEs no JEFP do Estado do Ceará.   

Por conseguinte, cinco possíveis relações entre as variáveis foram analisadas, as 

quais serão demonstradas a seguir.  

 

4.2.1 Quantidade de páginas e matéria principal do processo  

 

Considerando que a complexidade da causa pode ser determinante para a existência 

de um maior grau de produção probatória, o que impacta a quantidade de páginas do processo, 

buscou-se aferir, entre as matérias principais mais recorrentes, se há alguma relação entre elas 

e a quantidade de páginas dos respectivos processos nos quais foram identificadas. 
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Tabela 8 – Relação entre a matéria principal e a quantidade de páginas do processo 

Relação entre a matéria principal e a quantidade de páginas do processo  

Matéria Principal Menor-maior quantidade de páginas 

Carga horária de servidor público 104-395 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio 76-282 

Concurso Público 154-550 

Férias de servidor público 73-168 

Proventos de aposentadoria de servidor público 127-386 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Obteve-se, assim, que a menor variação entre a menor e a maior quantidade de 

páginas foi de 95 páginas, referente à matéria “Férias de servidor público”, e que a maior 

variação foi de 396 páginas, dentre os processos que versam sobre “Concurso público” 

(TABELA 6). 

Dessa forma, não foi possível perceber uma relação direta entre essas variáveis, 

pois, a despeito da observação da prática judiciária indicar um maior grau de complexidade (e 

de produção probatória) em relação à matéria “Concurso Público”, como anteriormente foi 

mencionado, nas cinco matérias principais mais recorrentes verificou-se uma grande diferença 

entre o maior e o menor processos que tratam da mesma matéria. 

 

4.2.2 Quantidade de páginas e duração em dias do processo 

 

Outra possível relação vislumbrada foi entre a quantidade de páginas e a duração 

em dias dos processos estudados, como o gráfico a seguir expressa. 

 

Gráfico 10 – Relação entre a quantidade de páginas e a duração em dias do processo 

 

                 Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  
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Verificou-se, então, que o processo com menor quantidade de páginas da amostra 

(73) durou 301 dias, aproximadamente 10 meses, enquanto o processo com maior quantidade 

de páginas (563), durou 481 dias, o que se aproxima de 1 ano e 4 meses.   

Também essa análise se mostrou inconclusiva, como o gráfico acima demonstra, 

pois, mesmo que, em alguns casos, haja quantidade de páginas e duração em dias proporcionais, 

de certa forma, em outros observa-se uma injustificada desproporcionalidade entre essas 

variáveis, impossibilitando relacioná-las como determinantes entre si.  

 

4.2.3 Duração em dias e matéria principal do processo 

 

Tabela 7 – Relação entre a matéria principal e a duração em dias do processo 

Matéria Principal Menor-maior duração em dias 

Carga horária de servidor público 417-784 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio 110-548 

Concurso Público 299-860 

Férias de servidor público 96-648 

Proventos de aposentadoria de servidor público 329-957 

    Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Novamente considerando as matérias principais mais recorrentes, investigou-se a 

relação entre elas e a duração em dias dos processos e, por conseguinte, com a celeridade do 

processo nos JEFP.  

Aferiu-se, pois, que a menor diferença em dias é referente aos processos que tem 

como matéria principal “Carga horária de servidor público”, que é de 367 dias (um pouco mais 

de 1 ano), enquanto a maior diferença é encontrada nos processos que tratam de “Proventos de 

aposentadoria de servidor público”, e corresponde a 628 dias (o que, a seu turno, aproxima-se 

de 2 anos) (TABELA 7). 

Essas variáveis mostraram-se, então, não relacionadas entre si, considerando que 1 

ano – a menor diferença de duração identificada nos processos que versam sobre a mesma 

matéria – é superior à duração média do processo desde o ingresso em juízo nas VFP até o 

julgamento do recurso inominado pela TRFP, e, portanto, um período de tempo significativo, 

o que indica que a matéria principal do processo não é um indicador de sua duração.  

 

4.2.4 Duração em dias do processo e quantidade de despachos e decisões interlocutórias  
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Ainda buscando uma relação que seja determinante na celeridade do processo nos 

JEFP, e, portanto, da duração em dias dos processos estudados, verificou-se a influência da 

quantidade de despachos e decisões interlocutórias proferidas pelos juízes de primeira e 

segunda instância – que está relacionada à economia processual – nesse aspecto.  

Assim como demonstram os gráficos abaixo – referentes aos processos nos quais 

foram proferidos 4 e 7 despachos e decisões interlocutórias –, observou-se que, salvo algumas 

exceções, a diferença entre a duração em dias dos processos nos quais houve a mesma 

quantidade das referidas decisões é próxima a 100 dias, um pouco mais de 3 meses. 

 

Gráfico 11 – Variação da duração em dias dos processos nos quais foram feitos 4 despachos e 

decisões interlocutórias 

 

 

 

 

 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Gráfico 12 – Variação da duração em dias dos processos nos quais foram feitos 7 despachos e 

decisões interlocutórias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Dessa forma, percebe-se que há uma relação direta entre a duração em dias do 

processo e a quantidade de despachos e decisões interlocutórias proferidas pelos juízes de 

primeira e segunda instância.  
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Por conseguinte, constata-se que a aplicação da economia processual, por meio da 

concentração de atos processuais e da menor quantidade possível de incidentes processuais, 

impacta diretamente na aplicação da celeridade processual nos JEFP.   

 

4.2.5   Matéria principal e quantidade de despachos e decisões interlocutórias 

 

Como a similaridade entre as matérias principais dos processos podem influir na 

quantidade de incidentes processuais, observou-se, também, a variação entre a quantidade de 

despachos e decisões interlocutórias que foram feitas nos processos referentes às matérias 

principais mais recorrentes nos JEFP. 

 

Tabela 8 – Relação entre a matéria principal e quantidade de despachos e decisões 

interlocutórias 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

Percebeu-se, dessa forma, que as variações encontradas foram de 5, nos processos 

que tratam de “Certificado de conclusão do ensino médio” e “Concurso público”, até 9 

despachos e decisões interlocutórias, nos processos que versam sobre “Férias de servidor 

público” (TABELA 8). 

Apreendeu-se, pois, que tal similaridade não é, pelo menos de forma direta, 

determinante na quantidade dos incidentes processuais, sobretudo tendo em vista o que a 

observação da prática judiciária demonstra em relação à complexidade da matéria principal 

“Concurso Público”, como já foi tratado, e de, justamente, nessa matéria, ter sido encontrada a 

menor variação de despachos e decisões interlocutórias.   

Além disso, corrobora o exposto o fato de que a menor variação encontrada foi de 

5 despachos e decisões interlocutórias, o que é, exatamente, a quantidade média de todos os 

processos estudados, e, dessa forma, uma quantidade significativa. 

 

4.2.6 Tempo médio de julgamento dos recursos e valores obtidos ao final 

Relação entre matéria principal e quantidade de despachos e decisões interlocutórias 

Matéria Principal Variação de despachos e decisões interlocutórias 

Carga horária de servidor público 4— 10 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio 1— 6 

Concurso Público 3— 8 

Férias de servidor público 1— 10 

Proventos de aposentadoria de servidor público 3— 9 
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Por fim, tendo em vista que o tempo médio de julgamento dos recursos inominados 

interpostos pela TRFP é de 327 dias, o que consiste no dobro do tempo médio da distribuição 

à sentença nas VFP, e, portanto, que recorrer pode triplicar a duração do processo como um 

todo, é imprescindível investigar se é conveniente às partes recorrer, o que será apresentado por 

meio dos gráficos abaixo. 

 

Gráfico 13 – Recorrentes 

 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

De início, é preciso ter em vista que, como o gráfico acima mostra, em 52,08% dos 

processos as partes autoras recorreram da sentença, e, portanto, seus pedidos iniciais não foram 

integralmente concedidos nas VFP e, por conseguinte, que no restante dos processos – 92, que 

corresponde a 47,91% da amostra –, o ente público foi o recorrente, ressaltando que em nenhum 

dos processos da amostra foram identificados recursos de ambas as partes. 

 

Gráfico 14 – Valores obtidos quando a parte            Gráfico 15 – Valores obtidos quando o ente  

autora recorre                                                            público recorre 

                  

Fonte: dados coletados pela pesquisadora.                           Fonte: dados coletados pela pesquisadora.  

 

A partir dos gráficos acima, tem-se que, tanto quando as partes autoras recorrem, como 

quando os entes públicos o fazem, apenas cerca de 20% das sentenças das VFP são reformadas 

pela TRFP. 
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No primeiro caso, em 80 dos 100 processos nos quais a pessoa física recorreu, não 

foi obtido qualquer valor ao final do processo e, no segundo, em 73 dos 92 processos nos quais 

o ente público recorreu, foram obtidos os valores pedidos inicialmente de forma integral ou 

parcial. 

Assim sendo, considerando que os efeitos do tempo sobre as causas de menor 

expressão econômica são sentidos de forma mais intensa, e, portanto, que a celeridade 

processual, nesses feitos, está ainda mais relacionada à efetividade da tutela jurisdicional, tendo 

em vista que poucas decisões das VFP são reformadas pela TRFP, em casos de parcial 

procedência do pedido inicial, sequer pode ser viável às partes autoras recorrerem.  

Isso se justifica pois, além da demora significativa que recorrer pode causar, há na 

segunda instância, ainda, pagamento de custas e exigência de representação por advogado, e, 

por consequência, de honorários advocatícios. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

À luz da pesquisa documental e bibliográfica realizadas, o presente estudo de caso 

obteve dados que, considerados isoladamente e relacionados entre si, são capazes de elucidar o 

grau de aplicação dos princípios norteadores do SJEs e, por conseguinte, o grau de efetividade 

do processo. 

Inicialmente, tendo em vista as treze matérias principais identificadas na amostra, 

observou-se que os JEFP são utilizados, sobretudo, como instância revisora, que controla 

judicialmente atos administrativos dos entes municipal e estadual. 

Tal fato denota que os JEFP se prestam, em regra, atualmente, a solucionar 

problemas próprios de gestão das Administrações Estadual e Municipal. Propõe-se, pois, que 

estas investiguem meios de não judicializá-los, tendo em vista que o controle judicial dos atos 

administrativos não pode servir de pretexto para uma transferência de responsabilidade do 

Poder Executivo para o Poder Judiciário.   

Além disso, ainda quanto a esse aspecto, é imprescindível ressaltar que, 

aparentemente, os principais litigantes dos JEFP não são propriamente pobres, pois, pelo que a 

observação da prática judiciária demonstrou, quase na totalidade dos processos há 

representação dos autores por advogados, sejam das entidades sindicais ou de escritórios 

particulares. 

Assim, mesmo não havendo condenação em custas e honorários de advogado em 

primeira instância, e, ainda que, unanimemente, seja concedido o benefício da justiça gratuita, 
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os custos da representação por advogado – já mencionado como uma barreira ao Acesso à 

Justiça – são suportados pela maioria dos autores. 

Tendo em vista o exposto, e considerando que a Lei 12.153/09 afastou da 

competência dos JEFP a impugnação da pena de demissão a servidores públicos civis, bem 

como sanções disciplinares aplicadas a militares (BRASIL, 2013), possivelmente, a ampliação 

desse rol de questões administrativas que são excluídas da competência desses órgãos 

jurisdicionais contribuiria para tornar o processo mais efetivo em se tratando das demais 

matérias identificadas. 

Ademais, é preciso salientar que as matérias principais identificadas na presente 

amostra e suas respectivas quantidades não são, necessariamente, proporcionais às matérias 

principais identificadas quando do ingresso em juízo e suas respectivas quantidades, pois, em 

virtude do julgamento em lote na TRFP, tais matérias são julgadas em maior número em relação 

às demais. 

A despeito de propiciar mais celeridade, é preciso ter em conta que o julgamento 

em lote pode acarretar a preterição de importantes matérias, identificadas em baixo número na 

amostra ora estudada, as quais são destacadas pelos estudiosos do Acesso à Justiça e pelos 

legisladores do SJEs como demandas reprimidas, tais como: “Infração de trânsito” e “Saúde”.   

No tocante à técnica de julgamento e fundamentação utilizada nas sentenças e 

acórdãos proferidos no JEFP, é positivo verificar a pouca referência à doutrina, sobretudo na 

TRFP, o que pode propiciar decisões mais simples, informais e que sejam tomadas de forma 

mais célere. 

Por outro lado, verifica-se que tais decisões se baseiam, sobremaneira, na legislação 

e na jurisprudência; o que é influenciado, também, pela ampla representação por advogado 

observada e pelas matérias administrativas levadas a juízo; e poderia, igualmente, ser mitigado 

tanto com uma gestão que solucionasse essas questões internamente, pelos entes municipal e 

estadual, sem judicializá-las, como com a ampliação do rol de matérias administrativas 

excluídas da competência dos JEFP. 

Aspectos como a quantidade de páginas, de despachos e decisões interlocutórias, e, 

ainda, a duração em dias dos processos, a despeito de apresentarem médias relativamente 

satisfatórias, que denotam celeridade e economia processual, apresentam algumas discrepâncias 

que tornam a sua consideração isolada inconclusiva. 

Especificamente em relação à quantidade de despachos e decisões interlocutórias, 

a partir da observação da prática judiciária, mostram-se desnecessários os despachos feitos para 

dar vistas ao Ministério Público, o que é relevante tendo em vista o impacto direto que a 
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aplicação do princípio da economia processual tem na aplicação do princípio da celeridade, e, 

por conseguinte, na efetividade da tutela jurisdicional, como demonstrou a relação entre essa 

variável e a duração em dias do processo.  

Ainda acerca da técnica de julgamento, especificamente no âmbito da TRFP, 

propõe-se que a súmula de julgamento seja mais utilizada, pois, além de mais simples e informal 

que o acórdão, assim como o julgamento em lote, propicia mais celeridade ao julgamento. 

Tal proposta se demonstra relevante, principalmente, quando se considera – como 

foi demonstrado na relação entre as variáveis tempo médio de julgamento do recurso inominado 

e valores obtidos ao final do processo – que a maior parte das sentenças das VFP são 

confirmadas na TRFP, hipótese na qual esta técnica é autorizada.  

Findando as considerações acerca dos dados obtidos isoladamente, a análise dos 

valores pedidos inicialmente e obtidos ao final do processo, demonstrou que são proporcionais 

as hipóteses nas quais não se obteve nenhum valor às hipóteses nas quais se obteve o valor 

pedido inicialmente de forma total ou parcial, o que é positivo por denotar que os JEFP não 

favorecem nem os entes públicos nem as partes autoras. 

A despeito disso, é importante salientar que nos JEFP do Estado do Ceará não se 

observa uma característica fundamental do SJEs junto aos princípios norteadores: A busca, 

sempre que possível, pela conciliação ou transação (BRASIL, 1999). 

A observância da prática judiciária demonstra que, baseando-se na Lei 12.153/09, 

que determina que legislação estadual estabeleça os termos e hipóteses nas quais os 

representantes jurídicos dos entes públicos poderão conciliar transigir ou desistir dos processos 

de competência dos JEFP (BRASIL, 2009), tais representantes rechaçam, de imediato, as 

tentativas dos juízes das VFP de fazê-las. 

Tal observação denota, assim, uma descaracterização do SJEs no JEFP do Estado 

do Ceará nesse sentido, bem como um afastamento do Acesso à Justiça conforme foi estudado, 

nos quais a preferência da conciliação tem protagonismo, sendo indispensável que essa lacuna 

na legislação estadual seja suprida. 

Assim, tornar-se-ia viável a existência de conciliações nos JEFP do Estado do 

Ceará, o que, por si só, poderia propiciar um processo mais oral, simples, informal, econômico, 

célere, e, assim, efetivo.   

Especificamente em relação ao princípio da oralidade, de difícil observação, é 

importante salientar que este é bastante mitigado tanto por esta negativa imediata dos 

representantes jurídicos dos entes públicos às tentativas de conciliação, como pela, já 
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mencionda, ampla representação por advogados, o que implica que o pedido inicial e outros 

atos processuais sejam feitos na forma escrita. 

A partir das cinco relações entre os dados obtidos que foram pesquisadas, duas 

mostraram-se determinantes para o presente estudo de caso, a primeira delas refere-se à relação 

existente entre a quantidade de despachos e decisões interlocutórias durante o processo e a 

duração em dias deste. 

Confirma-se, assim, o que os estudos de Mauro Cappelletti e Bryan Garth (1998) 

apontaram, antes mesmo, pois, da existência do SJEs: que é primordial – a fim de que os 

procedimentos diferenciados para tratar das pequenas causas promovam a efetividade da 

jurisdição – a mudança de mentalidade dos juízes, no sentido de simplificar e tornar mais 

informal os atos processuais por eles realizados, e, por conseguinte,  tornar o processo mais 

efetivo. 

Aliás, este estudo de caso, atesta, também, o que afirmou Sadek (2010) ao tratar do 

Sistema de Justiça, elucidando que este é composto por diversos agentes além dos juízes, e que 

reformas para efetivamente ampliar o Acesso à Justiça não podem restringir-se a estes. 

Corrobora o exposto, ainda, o que foi mencionado acerca da representação por 

advogado e dos representantes jurídicos dos entes públicos nos JEFP do Estado do Ceará, 

fazendo-se necessária, igualmente, uma mudança de mentalidade desses agentes, também no 

sentido de simplificar e tornar mais informais os atos processuais que realizam, e, assim, 

propiciar um processo mais efetivo. 

Tal mudança se faz imprescindível pois não é a representação por advogado (ou a 

necessária representação jurídica dos entes públicos) tampouco a forma escrita que são 

problemáticas por si só.  

O que realmente afeta a aplicação dos princípios da informalidade e da simplicidade 

por parte desses agentes nos JEFP é o formato jurídico tradicional das peças processuais, com 

questionamentos estruturados de modo mais formal, o que compromete a dinâmica processual desses 

órgãos, impactando, principalmente, a técnica de fundamentação utilizada nas decisões judiciais. 

A segunda relação determinante entre os dados obtidos refere-se ao tempo médio 

de julgamento dos recursos e os valores obtidos ao final do processo. Por meio de seu exame, 

percebeu-se que, a despeito da proporcionalidade entre os processos nos quais foram obtidos 

os valores pedidos inicialmente de forma total ou parcial e nos quais não foram obtidos nenhum 

valor ao final do processo, independente de quem seja o recorrente, apenas em cerca de 20% 

dos processos as sentenças das VFP foram reformadas. 
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Isto posto, tendo em vista que a interposição de recurso inominado à TRFP pode 

triplicar o tempo total do processo – considerando as durações médias obtidas –, a depender da 

natureza e do valor da causa, nem sempre recorrer é conveniente ou viável à parte autora, em 

virtude da demora, do pagamento de custas e da exigência de representação por advogado na 

segunda instância, e, por consequência, de honorários advocatícios. 

Finalmente, ponderando os resultados obtidos, conforme o que já foi manifesto, 

conclui-se que a despeito de verificar-se, em alguns dos aspectos estudados, a aplicação dos 

princípios norteadores do SJEs, foram identificadas importantes medidas de ordem prática, 

administrativa e legislativa que são hábeis a tornar o processo mais efetivo nos JEFP do Estado 

do Ceará.  

No âmbito prático, as medidas propostas compreendem a mudança de mentalidade 

dos advogados e dos representantes jurídicos em relação ao formato das peças processuais e da 

estruturação dos questionamentos, bem como a mudança de mentalidade dos juízes tanto no 

tocante à técnica de fundamentação das decisões judiciais como na diminuição de despachos e 

decisões interlocutórias no decorrer do processo. 

Especialmente em relação à TRFP, ainda no âmbito prático, propõe-se que a técnica 

de julgamento que substitui o acórdão pela súmula de julgamento seja mais utilizada. 

Passando ao âmbito administrativo, a medida proposta envolve um 

aperfeiçoamento da gestão dos entes públicos estadual e municipal de modo a minorar a 

judicialização de questões administrativas. 

Por fim, no âmbito legislativo, duas medidas são propostas. A primeira refere-se à 

ampliação do rol de questões administrativas que são excluídas da competência dos JEFP, a fim 

de tornar o processo mais efetivo em relação às demandas reprimidas, e a segunda diz respeito 

à edição de lei estadual que defina os termos e hipóteses nas quais os representantes jurídicos 

dos entes públicos poderão conciliar transigir ou desistir dos processos de competência dos 

JEFP. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROCESSOS 

 

1. Número do processo: ________________________________________________________  

 

2. Mês do trânsito em julgado na TRFP: (    ) Janeiro (    ) Fevereiro (    ) Março (    ) Abril  

(    ) Maio (    ) Junho (    ) Julho (    ) Agosto (    ) Setembro (    ) Outubro (    ) Novembro  

(    ) Dezembro 

 

3. VFP na qual tramitou: (    ) 1ª (    ) 2ª (    ) 6ª (    ) 11ª 

 

4. Qual a matéria principal do processo? ___________________________________________ 

 

5. Quantas páginas tem o processo? _______________________________________________ 

 

6. A sentença cita lei? (    ) Sim (    ) Não 

 

7. A sentença cita doutrina? (    ) Sim (    ) Não 

 

8. A sentença cita jurisprudência? (    ) Sim (    ) Não 

 

9. O acórdão cita lei? (    ) Sim (    ) Não 

 

10. O acórdão cita doutrina? (    ) Sim (    ) Não 

 

11. O acórdão cita jurisprudência? (    ) Sim (    ) Não 

 

12. Quantos despachos e decisões interlocutórias foram feitos ao longo do processo? ________ 

 

13. Qual valor foi pedido inicialmente? ____________________________________________ 

 

14. Qual valor foi obtido ao final? ________________________________________________ 

 

15. Qual foi a data de distribuição? _______________________________________________ 

 

16. Qual foi a data da sentença? __________________________________________________ 

 

17. Qual foi a data de interposição do recurso? ______________________________________ 

 

18. Qual foi a data do acórdão? __________________________________________________ 

 

19. Quem recorreu da sentença? (    ) Ente público (    ) Parte autora 

 

 

 

 

 

 

 

 


