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JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA E OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS:  

A IDEALIZAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE TUTELA DE 

DIREITOS 

 

Thaís da Silva Maciel1 

 

Sumário: Introdução; 1. Criação dos Juizados Especiais Cíveis e a idealização do acesso à 

justiça; 2. Jurisprudência defensiva: conceituação e surgimento; 3. A jurisprudência defensiva 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis: a resistência dos Juizados frente à 

Constitucionalização do Processo; 3.1. A modificação de competência; 3.2. A Limitação 

temporal dos comprovantes de residência e da procuração; 3.3. O sistema de 

(in)admissibilidade dos Recursos Inominados; 4. Conclusões: Confronto teoria e prática – 

entre o ser e dever ser dos Juizados Especiais Cíveis; Referências Bibliográficas. 

Resumo: O presente trabalho pretende estudar a jurisprudência defensiva, entendida como o 

conjunto de decisões que refletem o posicionamento dos Tribunais, as quais versam sobre 

aspectos técnicos e formais, de forma a obstaculizar excessivamente a análise de mérito do 

processo. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, observou-se a 

preocupação do legislador em garantir um processo verdadeiramente constitucional, trazendo 

para o âmbito infraconstitucional, princípios e direitos previstos na Carta Magna. Todavia, é 

possível observar uma resistência por parte dos Juizados Especiais Cíveis no uso das regras e 

inovações do CPC/2015, embora esses juizados tenham sido criados visando à ampliação do 

acesso à justiça. Essa aparente incoerência se verifica, na prática, por meio da publicação de 

avisos e entendimentos conflitantes com os princípios constitucionais recém inseridos na 

legislação processual. Desse modo, pretende-se refletir quanto ao possível descumprimento 

estatal de suas funções basilares, distanciando-se de seus princípios fundadores, 

especificamente no que tange aos Juizados Especiais Cíveis, ao abster-se de resolver as 

demandas levadas ao Judiciário, por meio da jurisprudência defensiva, devolvendo o conflito 

à sociedade. Para tanto, o estudo buscou analisar não só os posicionamentos jurisprudenciais 

relativos à matéria, como também os impactos decorrentes das divergências entre o 

entendimento do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e as disposições processuais vigentes, 

                                                           
1 Thaís da Silva Maciel, Graduanda do Curso de Direito da Universidade Federal Fluminense – UFF. E-mail: 
thaissilvamaciel@yahoo.com.br. 



5 
 

visando concluir se as práticas judiciárias dos Juizados corroboram, ou não, para o 

cumprimento do poder-dever do Estado-Juiz, qual seja, uma efetiva prestação jurisdicional. 

Palavras chave: Solução de conflitos; jurisprudência defensiva; acesso à justiça; Juizados 

Especiais Cíveis; Código de Processo Civil de 2015. 

 

Abstract: This article intends to study the "defensive jurisprudence", understood as the set of 

decisions that reflect the position of the Courts, which deal with technical and formal aspects, 

in order to impede the analysis of the merit of the process. With the advent of the Civil 

Procedure Code of 2015 (CPC/2015), it was observed the legislator's concern to guarantee a 

truly constitutional process, bringing to the infraconstitutional scope principles and rights 

enshrined in the Constitution. However, it is possible to observe a resistance by the Small 

Claims Courts not to use the rules and innovations of CPC/2015, although were created in 

order to enlarge access to justice. In addition, this apparent incoherence is verified, in 

practice, by the publication of judicial positions conflicting to the constitutional principles 

newly inserted in the procedural legislation. In this way, it is intended to reflect on the 

possible State non-compliance with its basic functions and founding principles, specifically 

regarding the Small Claims Courts, by refraining from resolving as demands brought to the 

Judiciary, through defensive jurisprudence, returning the conflict the society. Therefore, the 

study sought to analyze not only the jurisprudential positioning related to the matter, but also 

the impacts resulting from the differences between the judicial positions of the Small Claims 

Courts System and the current procedural provisions, aiming to conclude whether the judicial 

practice of the Courts corroborates, or not, for the fulfillment of the power-duty of the Judicial 

State, that is, an effective jurisdictional provision. 

 

Keywords: Conflict resolution; defensive jurisprudence; access to justice; Small Claims 

Courts; Code of Civil Procedure 2015. 
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Introdução  

O presente trabalho pretende estudar a “jurisprudência defensiva”, entendida como o 

conjunto de decisões que refletem o posicionamento das Organizações Judiciárias e dos 

Tribunais, que versam sobre aspectos técnicos e formais, de forma a obstaculizar 

excessivamente a análise de mérito do processo, compreendido tanto em sua fase de 

conhecimento, como também no exame de admissibilidade para análise do mérito de recursos, 

indo de encontro aos princípios defendidos não só pelo Código de Processo Civil vigente, 

como também pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, observou-se a preocupação do 

legislador em garantir um processo verdadeiramente constitucional, trazendo para o âmbito 

infraconstitucional, princípios e direitos salvaguardados pela Carta Constitucional, como 

forma de enfatizar a necessidade de sua observância, garantindo uma interpretação e aplicação 

das normas processuais conforme a Constituição.  

Todavia, é possível observar uma resistência por parte dos Juizados Especiais Cíveis, 

os quais passaram a proferir entendimentos rechaçando algumas das mais modernas 

conquistas processuais, fundamentados em avisos e entendimentos publicados com a 

finalidade de uniformização das decisões no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, de forma a 

construir um ambiente conflitante, seja direta ou indiretamente, em relação aos princípios e 

direitos de caráter processual garantidos constitucionalmente. 

Neste diapasão, vem à tona a necessidade de resgatar o prestígio e o debate sobre o 

direito de acesso à justiça, tido não só como garantia de acesso ao Judiciário, mas também 

como direito fundamental ao resultado final do processo, que ganha destaque na legislação 

processual, sob a nomenclatura principiológica de primazia da resolução de mérito. 

Dessa forma, faz-se mister a análise e a compreensão das funções inerentes ao 

Estado, especificamente no que tange ao Judiciário, compreendido no poder-dever de 

jurisdição. Isso porque, o processo é o meio pelo qual os conflitos sociais são apresentados ao 

Estado para que este cumpra sua função, devolvendo à sociedade uma solução, e não o 

conflito amplificado, como muitas vezes acontece.  

Com a prática reiterada de decisões que inviabilizam a análise das questões levadas 

ao Judiciário, fundamentadas muitas vezes em aspectos técnicos, senão burocráticos, o 

conflito existente é devolvido para a sociedade, sem qualquer solução, em grandes 

proporções, uma vez considerada a abrangência e caráter popular dos Juizados Especiais 



7 
 

Cíveis, objeto do presente estudo, desrespeitando o pacto social há muito firmado, o qual 

originou os Estados Modernos.  

Sendo assim, vale destacar a conceituação de função jurisdicional trazida por 

Alexandre Câmara (2014, p. 82) que, tomando por base a concepção de Chiovenda2, pode ser 

entendida como “a função do Estado de atuar a vontade concreta do direito objetivo, seja 

afirmando-a, seja realizando-a praticamente, seja assegurando a efetividade de sua afirmação 

ou de sua realização prática”.  

Outrossim, como se sabe, trata-se, a jurisdição, de função estatal substitutiva, uma 

vez que, nos primórdios do Direito, prevalecia a autotutela. Uma vez proibida a autotutela, 

atribuiu-se ao Estado a função jurisdicional, ou seja, a defesa de interesses juridicamente 

relevantes, em substituição à atividade das partes, de forma a evitar a justiça privada 

(CÂMARA, 2014). 

Nesse contexto, busca-se entender se as modificações propostas pelo legislador com 

o advento da Lei Processual Civil ora vigente, consolidando diversas conquistas do Direito 

Processual do país, possuem afinidade com os princípios basilares dos Juizados Especiais, 

bem como se os agentes que compõem a relação processual, encontram-se inclinados a 

modificar a lógica processual até então prevalecente, para deslocar o conceito de celeridade, 

erroneamente relacionado à ideologia de “esvaziar prateleiras” sem qualquer compromisso 

com as garantias constitucionalmente inerentes ao processo, para uma efetiva prestação 

jurisdicional, em conformidade ao que determina a Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis, o Código de Processo Civil e a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988.  

Assim, por meio de breve incursão empírica, com ênfase nos Juizados Especiais 

Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, esta pesquisa foi realizada de 

forma a associar pesquisas jurisprudenciais e reflexões extraídas de entrevistas formais e 

informais realizadas com advogados e juízes atuantes no sistema. 

 Este trabalho pretende identificar, portanto, se (e como) a ideologia da primazia de 

mérito, enfatizada nas normas processuais, tem sido, ou não, incorporada às práticas 

judiciárias destes órgãos. 

Para tanto, o estudo buscou analisar não só os posicionamentos jurisprudenciais 

relativos à matéria, como também os impactos decorrentes dos conflitos entre o entendimento 

                                                           
2 “função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, pela 
atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência 
da vontade da lei, já no torna-la, praticamente, efetiva”. (apud CÂMARA, 2014, p. 78).  
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do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis frente às novas disposições trazidas pelo Código 

Processual de 2015 na rotina forense, visando concluir se os esforços perpetrados na novel 

legislação processual encontrará espaço na prática judiciária dos Juizados, corroborando para 

o cumprimento do poder-dever do Estado Juiz, qual seja, a efetiva prestação jurisdicional, 

garantindo-se, assim, o acesso à justiça. 

O trabalho foi desenvolvido, então, através de uma estrutura em que, em uma 

abordagem inicial, será analisada a criação dos Juizados Especiais e seus objetivos, bem como 

será definido o conceito de jurisprudência defensiva e os possíveis motivos de sua criação e 

desenvolvimento, passando-se às apresentações de exemplos práticos, especificamente no que 

tange aos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

culminando num levantamento entre os princípios e as disposições do Código de Processo 

Civil, que, inspirados na Constituição, foram criados no intuito de assegurar a resolução do 

mérito e combater as práticas que serão descritas ao longo do trabalho, em contraponto à Lei 

9.099/95, enunciados e entendimentos proferidos pelos Órgãos ligados ao Sistema dos 

Juizados. Por fim, sopesando as informações levantadas, pretende-se refletir sobre o potencial 

de tais disposições no combate à prática tema deste trabalho, a jurisprudência defensiva, além 

de se verificar a recepção do assunto junto aos diferentes sujeitos personagens da prática 

jurídica atual, que foram entrevistados no decorrer da pesquisa. 

 

1. Criação dos Juizados Especiais Cíveis e a idealização do acesso à justiça 

O Direito Processual brasileiro há muito é marcado pelo ideal de concretização do 

direito ao acesso à Justiça, cuja efetividade pode ser caracterizada pela ampliação do número 

de pessoas aptas a demandar e defender-se adequadamente, condenando-se as restrições que 

recaem sobre determinadas causas (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2002). 

Para garantir a integralidade de tal direito, fez-se necessária uma interação entre a 

ordem jurídico-positiva então vigente e o esforço de diversos processualistas para colocar em 

evidência uma série de princípios e garantias que, por meio de uma interpretação harmoniosa 

entre eles, seria capaz de proporcionar aos sujeitos processuais uma ordem jurídica 

verdadeiramente justa. 

Isto se dá na medida em que é possível admitir um número cada vez maior de 

pessoas utilizando-se do processo, nas mais diversas causas, caracterizando um movimento de 

universalização da jurisdição.  
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Além disso, garantir a observância das mesmas regras para todos, conforme preceitua 

o devido processo legal, bem como a permissão de uma farta participação das partes, 

consubstancia o princípio do contraditório e elimina possíveis insatisfações que, antes, eram 

comuns devido ao afastamento das partes do deslinde processual (CINTRA, GRINOVER, 

DINAMARCO, 2002). 

Neste passo, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 1973, devido à 

assumida inspiração nos ensinamentos de Liebman, acreditou-se numa revolução no direito 

processual brasileiro, relacionada ao otimismo decorrente da possibilidade de uma verdadeira 

reforma processual visando à concretização do ideário de acesso à Justiça (BORRING 

ROCHA, 2017). Contudo, alguns fatores inviabilizaram o alcance dos resultados almejados 

com o Código de 1973.  

Um dos motivos apontados pela doutrina como responsável pelo fracasso do referido 

Código na ampliação do acesso à justiça foi o excesso de formalismos e solenidades.  

Além disso, certamente, a insuficiência de recursos materiais e humanos, bem como 

os enfrentamentos e crises políticas da década de 70, foram outros dos argumentos utilizados 

para explicar ou, ao menos, tentar explicar, a descomunal dificuldade de democratizar o 

acesso ao Poder Judiciário. 

Defendeu-se, e ainda se defende, que toda a estrutura estatal brasileira e a 

centralização política característica do país, corroboraram, e ainda corroboram, para o inchaço 

do Judiciário, tendo em vista a assunção de que a tutela jurisdicional deve ser estruturada a 

partir da ideia de incapacidade das partes em lidar com interesses contrapostos em juízo 

(BORRING ROCHA, 2017).  

No entanto, tal construção argumentativa é frágil, na medida em que, ao mesmo 

tempo que admite a incapacidade do Judiciário em exercer sua função precípua, qual seja, a 

de administração de conflitos e prestação jurisdicional, tenta transferir para os sujeitos 

processuais, parte da responsabilidade pelo fracasso já admitido, justificando-o por meio da 

sustentação de que as partes também são incapazes de administrar seus conflitos, numa 

tentativa falha de dividir com a sociedade uma responsabilidade eminentemente do Estado.  

Tanto é assim que, apostando-se na conciliação como forma de reduzir os litígios 

levados à Justiça, surgiu um movimento de juristas, inaugurado no Rio Grande do Sul, com 

uma proposta de ruptura com o modelo tradicional, buscando a estruturação de uma cultura de 

solução de conflitos pela via conciliatória, deslocando a discussão centrada em questões 

processuais para focá-la nas partes em conflito e no bem jurídico objeto da demanda. 

(BORRING ROCHA, 2017). 
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Dessa forma, no início da década de 80, foram criados os Conselhos de Conciliação e 

Arbitramento, no Rio Grande do Sul e, em São Paulo, as Juntas Informais de Conciliação. 

Ambas as experiências produziram resultados satisfatórios e foram aclamadas pela sociedade, 

apesar de não possuírem função judicante e não terem existência legal, visto que funcionavam 

sem base legislativa, com juízes improvisados, numa função mais próxima daquela atribuída a 

um conciliador, e fora do expediente forense (BORRING ROCHA, 2017). 

Tal experiência, portanto, acabou por esvaziar ainda mais o argumento anteriormente 

exposto, de que as partes não conseguem lidar com interesses contrapostos, trazendo um outro 

dado interessante: ao afastar-se a base legislativa e a função judicante, notou-se um 

expressivo sucesso na resolução de conflitos. 

O clamor público e os resultados positivos foram tão grandes, que o Governo 

Federal, através do Ministério da Desburocratização, resolveu formar uma comissão de 

juristas para elaboração de um anteprojeto de lei para introdução de um novo modelo de órgão 

judicial, baseado nos Conselhos e Juntas Informais de Conciliação, resultando na Lei 7.244 de 

07/11/1984, que criou os Juizados de Pequenas Causas, inspirado nos modelos existentes em 

outros países, os quais já haviam sido previstos nas Constituições Federais desde 1934 sem, 

todavia, serem implementados (BORRING ROCHA, 2017). 

Essa inspiração adveio das Small Claims Courts, existentes na Justiça dos Estados 

Unidos apenas no âmbito civil, que não tratam sobre danos morais, as quais foram ajustadas 

ao sistema brasileiro, na medida em que, nas sessões de mediação realizadas no sistema 

americano, marcado pela common law e pela garantia do due process of law, o cidadão 

participa ativamente do processo, possibilitando o alcance de decisões consensuais, 

caracterizando uma administração da justiça partilhada com a sociedade (AMORIM, 2006, p. 

107-131). 

A partir de então, esse diploma legal fixou a competência dos Juizados em razão do 

valor econômico que, conforme seu artigo 3º, estabelecia a quantia de 20 (vinte) salários 

mínimos como valor máximo para as causas a serem apreciadas perante os Juizados.  

Não obstante, criou um procedimento pautado na informalidade, celeridade e 

oralidade, com ênfase na conciliação, prevendo a realização de uma audiência exclusivamente 

conciliatória, preferencialmente conduzida por um conciliador.  

Os Juizados foram implantados em diversos Estados, muitas vezes sediados dentro 

de comunidades de moradia, retirando a exclusividade da Justiça marcada pela tradicional 

localidade das serventias dentro dos fóruns e Palácios da Justiça, o que, aliada ao baixo custo 

exigido para demandar junto aos Juizados, conseguiram aproximar as populações mais 
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carentes dos tribunais, que rapidamente passaram a representar a maioria de seus usuários 

(AMORIM, 2006, p. 107-131).  

Como exemplos dessa característica de descentralização e disseminação dos 

Juizados, atualmente, podemos citar o Juizado Especial Cível da Tijuca e o Juizado Especial 

Cível da Gávea, os quais não estão localizados dentro de um complexo judiciário, estando 

inseridos dentro dos bairros, em contato direto com a população.  

Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte reiterou a necessidade de 

implantação de Juizados Especiais, a serem criados por lei ordinária, cuja competência 

abrangeria causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 

ofensivo, de acordo com o artigo 98, inciso I da CRFB/88. Contudo, o constituinte fez 

referência, também, aos Juizados de Pequenas Causas, já existentes, cuja competência estava 

determinada pelo valor das causas, acabando por estabelecer dois modelos diferentes de 

Juizados.  

Após alguns conflitos decorrentes da elaboração de leis estaduais sobre a criação dos 

Juizados Especiais trazidos pela Constituição recém promulgada, o Supremo Tribunal Federal 

assentou que os mesmos seriam criados apenas por meio da edição de lei ordinária federal 

que, inclusive, já existiam diversos projetos no Congresso Nacional para sua regulamentação. 

Dentre os projetos apresentados, destacam-se os projetos do deputado Nelson Jobim, 

que versava tão somente sobre os Juizados Especiais Cíveis, e de Michel Temer, que tratava 

dos Juizados Especiais Criminais.  

Porém, em 1994, contrariando a tradição legislativa, o deputado Ibrahim Abi-Ackel 

apresentou um substitutivo, reunindo, num único texto, disposições sobre processo civil e 

criminal, que nada mais foi do que a fusão dos dois projetos citados, de Nelson Jobim e 

Michel Temer, sendo aprovado e sancionado pelo Presidente da República, criando-se a Lei 

9.099, de 26 de setembro de 1995, a qual revogou expressamente a Lei 7.244/1984, a Lei dos 

Juizados de Pequenas Causas (BORRING ROCHA, 2017).  

A partir de então, os Juizados Especiais Cíveis, não obstante representarem um 

modelo único, passaram a possuir dois tipos de competência: em razão do valor, como 

herança da competência dos Juizados de Pequenas Causas, e em razão da matéria, para as 

causas de menor complexidade.  

Apesar de não haver qualquer critério capaz de destacar apenas um tipo de conflito a 

ser resolvido pelos Juizados Especiais Cíveis, é notório que a sociedade passou a encaminhar, 

predominantemente, conflitos em relações de consumo de bens e serviços, o que veio a 
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influenciar, posteriormente o desempenho do modelo legal idealizado (AMORIM, 2006, p. 

107-131). 

Ademais, não obstante a necessária observância dos princípios de natureza 

constitucional, os Juizados tentaram estabelecer um rol de princípios fundamentais, os quais 

foram expressamente previstos em seu texto legal, quais sejam, a oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, que, além de visarem disciplinar o 

desenvolvimento procedimental nos Juizados, deveriam se prestar a fundamentar a 

estruturação do órgão.  

Todavia, conforme será melhor abordado a seguir, não obstante os esforços para 

construir um sistema de princípios próprios, capaz de garantir uma prestação jurisdicional 

mais justa e efetiva, a prática nos Juizados Especiais, por vezes, vem se distanciando da 

principiologia idealizada. 

Idealmente, o princípio da oralidade, por exemplo, visa harmonizar a convivência 

processual da palavra escrita com a palavra falada, ou seja, um processo oral não significa, 

necessariamente, a inexistência da forma escrita, mas sim a predominância e preferência do 

direito de falar e ser ouvido sobre a escrita. Neste caso, pode-se perceber, também, que a 

forma escrita subsidia a oral, na medida em que se presta a registrar o que fora proferido.  

Deste princípio, pode-se destacar alguns aspectos fundamentais que caracterizam e 

viabilizam o processo oral, são eles: (i) a concentração dos atos processuais, para que a 

palavra (oralidade) não seja perdida, assim como demais elementos importantes para 

resolução da questão levada ao Juizado; (ii) a identidade física do juiz, para garantia que o 

juiz que ouvir o que for dito estará vinculado para proferir o julgamento; (iii) a 

irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias em apartado, evitando discussões 

incidentais capazes de comprometer a atuação oral; e, por fim, (iv) o imediatismo, definido 

como o dever do juiz de coletar diretamente as provas, em contato com as partes, o que, diga-

se de passagem, é prejudicado pela previsão de condução da audiência por juiz leigo 

(BORRING ROCHA, 2017).  

De acordo com o parágrafo único do artigo 29, da Lei 9.099/953, por exemplo, tem-

se que a lei buscou tornar a observância de tal princípio imprescindível em algumas situações 

para assegurar um procedimento especial e diferenciado dos Juizados. Tal dispositivo 

determina que, em audiência, a parte se manifeste imediatamente sobre os documentos 

                                                           
3“Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da 
audiência. As demais questões serão decididas na sentença. 
Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte 
contrária, sem interrupção da audiência.” 
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apresentados pela parte contrária. Entretanto, a prática demonstra que há profunda dificuldade 

na adoção da postura oral, preferindo-se, sempre que possível, a utilização da forma escrita.  

A título de exemplo, seguindo a previsão legal acima apontada, na prática, sabe-se 

que é comum a solicitação de prazo para manifestação posterior e, portanto, escrita, sobre a 

defesa apresentada, assemelhando-se à réplica, a qual compõe o procedimento comum e que 

não deveria ser admitida no âmbito dos Juizados, pelo claro afrontamento ao princípio, 

supostamente basilar, da oralidade. 

O princípio da simplicidade também segue o mesmo caminho. Pode ser entendido 

como o dever de os Juizados de desenvolverem suas atividades de forma simples, de modo a 

ser bem compreendida pelas partes, especialmente aquelas que não são assistidas por 

advogados. 

Abrange, ainda, um enfoque linguístico, afastando a utilização de termos rebuscados 

e muito técnicos, visando a participação efetiva daqueles que não possuem conhecimento 

jurídico, caracterizando-se como verdadeiro instrumento para promover o acesso à justiça, 

resultante do princípio democrático, aproximando a atividade judicial tanto dos 

jurisdicionados quanto da população em geral. 

Porém, de uma simples observância do procedimento e dos processos propriamente 

ditos, que tramitam perante os Juizados, é possível notar que em muito se assemelham ao 

procedimento comum, tanto no que diz respeito à linguagem adotada nas peças e pelos 

agentes, quanto pela necessidade de conhecimento prévio dos avisos e enunciados específicos, 

decorrentes de um recente remanejamento burocrático adotado pelos Juizados do TJERJ, no 

intuito de viabilizar uma melhor administração das demandas.  

A título ilustrativo, tem-se as decisões que recusam a adoção do sistema como o 

INFOJUD e RENAJUD, decorrentes de convênios realizados pelo TJERJ, os quais foram 

pensados justamente para facilitar o acesso às informações das partes e a efetividade de 

penhoras. Entretanto, na prática dos juizados, têm sido recusados pelos próprios magistrados, 

que, comumente, proferem decisões sustentando que o uso desses convênios seria 

incompatível com a simplicidade e informalidade dos juizados especiais, conferindo 

interpretação oposta ao objetivo dos convênios, qual seja, a intenção de desburocratizar e dar 

efetividade às execuções e cumprimentos de sentença4.  

                                                           
4 “Insurge-se a impetrante contra decisão que indeferiu seu pedido de consulta aos sistemas disponibilizados pelo 
Tribunal de Justiça, visando a localização de novo endereço dos executados. O representante do M.P. oficiou no 
sentido de ser concedida a segurança, às fls. 63/64, entendendo que a pretensão da impetrante era o acesso aos 
sistemas INFOJUD e RENAJUD para localização de bens do executado. No entanto, a decisão geradora deste 
“mandamus” não afastou a possibilidade de busca de bens, através dos sistemas acima mencionados, mesmo 
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Neste passo, também se afasta o princípio da informalidade, visto que o mesmo 

busca eliminar o formalismo exacerbado, materializado em formas não essenciais do ato. Está 

relacionado ao princípio da instrumentalidade das formas, que permite a validade de 

determinado ato processual ainda que praticado de forma diversa daquela prevista em lei, 

atingindo sua finalidade e, ao princípio do prejuízo, o qual condiciona a declaração de 

nulidade à demonstração de prejuízo correspondente, ambos dispostos no artigo 13 da Lei 

9.099/95. 

Bom exemplo de afastamento deste princípio, da informalidade, será abordado 

adiante, em tópico específico, onde serão analisados os casos concretos que respaldam esta 

pesquisa. Trata-se de um caso em que, muito embora tenha sido realizada audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, e realizados os atos processuais, o julgador, ao sentenciar 

o caso, optou pela extinção do processo sem análise de mérito, unicamente em razão da 

ausência de juntada, pela parte autora, de comprovante de residência atualizado, vício que 

poderia ter sido facilmente sanado, para se adotar a principiologia da primazia do mérito, 

porém não o foi. Ademais, o julgador, no caso que será descrito, fundamentou a aludida 

decisão na caracterização de inépcia da inicial, sem conferir à parte a oportunidade de anexar 

documento mais recente, em clara dissonância ao que dispõe o art. 321 do Código de Processo 

Civil5.  

Do mesmo, o princípio da economia processual - que, de acordo com Devis Echandía 

(apud BORRING ROCHA, 2017, p. 30), significa “obter o maior resultado com o mínimo de 

emprego de atividade processual” – também fica bastante comprometido nas práticas dos 

juizados. Economia processual é trazer efetividade ao processo, produzindo o maior número 

de resultados com o menor número de atos, o que não se verifica nas práticas dos juizados. 

Por fim, quanto ao princípio da celeridade, embora os próprios Juizados tenham sido 

criados com limitações que proporcionam um ambiente favorável à celeridade, tendo em vista 

que o seu procedimento está restrito às questões patrimoniais disponíveis, viabilizando a 

mitigação da segurança jurídica em favor de uma atividade processual mais rápida e ágil, tal 

                                                                                                                                                                                     
porque essa não se opõe ao rito célere dos Juizados Especiais Cíveis. Na verdade, pretende a impetrante 
transferir para o Juízo ônus que a ela incumbe, consistente na localização dos executados e, não, de bens 
passíveis de penhora, repita-se. Não há, pois, direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, na 
medida em que nenhuma ilegalidade ou abusividade se vislumbra na decisão atacada. Diante do exposto, VOTO 
pela denegação da segurança. Custas pela impetrante. Sem honorários. Oficie-se à autoridade apontada como 
coatora para ciência. Ciência ao Ministério Público.” (MS 0000559-93.2015.8.19.9000 RJ, Terceira Turma 
Recursal, Rel. Marcia da Silva Ribeiro. Publicação em 31/08/2015). 
5 “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 
completado”. 
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princípio também não encontra abrigo na rotina e nas práticas dos Juizados, considerando os 

inúmeros transtornos decorrentes da incapacidade de administração do alto número de 

demandas levadas ao Judiciário, bem como dos inúmeros obstáculos meramente 

administrativos recém inseridos pelos órgãos de organização do Sistema.  

Assim, uma breve reflexão sobre os usos empíricos (ou sobre a ausência de uso) dos 

princípios (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade) que 

deveriam orientar as práticas dos juizados especiais, demonstra que os Juizados Especiais 

cresceram e atingiram números grandiosos, que impossibilitam a prestação jurisdicional tal 

como fora idealizada em sua origem. Em termos práticos, como a pesquisa pretende revelar, 

os juizados não lograram êxito na consolidação de seu arcabouço principiológico, idealizado e 

previsto em legislação própria, o que, de um lado, compromete a entrega da prestação 

jurisdicional nesses espaços, e, de outro, respalda uma série de medidas que visam esvaziar 

prateleiras a qualquer custo e que resultam em práticas de rejeição de pedidos e de análise de 

recursos, que se convencionou denominar de jurisprudência defensiva, como se verá a seguir, 

e que obstaculiza o acesso dos jurisdicionados a esses espaços do Judiciário, que foram 

pensados para garantir propósitos idealizados, e que, hoje, estão bastante comprometidos. 

 

2. Jurisprudência defensiva: conceituação e surgimento 

 

A promulgação da Constituição de 1988 apresentou-se como forma de consolidação 

da transição político-social do país que recentemente havia vivido sob uma Ditadura. Dessa 

forma, foi especialmente marcada por um sentimento de resgate da democracia, trazendo uma 

profusão de direitos sociais, coletivos e difusos a serem garantidos pelo Estado. Tanto é 

assim, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã. 

Neste passo, a população que há muito clamava por ser escutada e por ter seus direitos 

reconhecidos e garantidos, observaram a oportunidade de buscar a tutela jurisdicional do 

Estado para resolução de seus conflitos (MAIA, 2016). 

No entanto, em que pese a previsão legal de maior proteção social, o Estado, em 

termos estruturais, não acompanhou tal transformação na mesma velocidade e viu-se diante de 

um expressivo aumento de demandas levadas a sua apreciação por meio do Poder Judiciário 

que, sem estar preparado para tanto, deflagrou o tão discutido inchaço da Justiça que, até o 

presente momento, ainda não foi solucionado e atinge todas as instâncias, desde os Tribunais 

Estaduais até a Suprema Corte do país, como se pode observar da declaração do Ministro Luís 
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Roberto Barroso (2014), no texto Reflexões sobre as competências e o funcionamento do 

Supremo Tribunal Federal6, vejamos: 

 
Com a redemocratização, ocorreu no país um expressivo aumento na 
demanda por justiça, o que significou uma expansão exponencial de 
litigiosidade e, consequentemente, um grande congestionamento nos juízos e 
tribunais. De certa forma, esse processo era inevitável em uma sociedade que 
se tornou mais informada acerca de seus direitos e passou a ter uma maior 
consciência de cidadania. 

 

Em atenção a isso, no anseio de reduzir o mencionado congestionamento de processos 

no Supremo Tribunal Federal, foi criado o Superior Tribunal de Justiça – STJ, que se tornaria 

responsável pela análise das violações à legislação federal, mantendo-se as violações 

constitucionais sob a competência do Supremo. 

Apesar disso, a criação do STJ não foi suficiente para resolução da questão, não 

apresentando os resultados esperados, ensejando a proposta de uma reforma no judiciário, a 

qual foi efetivada por meio da promulgação da Emenda Constitucional nº. 45, no ano de 2004. 

De tal emenda surgiram algumas inovações importantes, tais como: a Súmula 

Vinculante7; a Repercussão Geral8, como requisito de admissibilidade para os recursos 

extraordinários; bem como alguns princípios constitucionais, ligados ao direito processual, 

como o princípio da duração razoável do processo9, a unidade de jurisdição e a uniformização 

da jurisprudência, alçados à categoria de garantias processuais10. 

Contudo, apesar de todos os esforços para melhoria na administração judiciária, é 

certo que, na prática, os meios trazidos pela Emenda se mostraram insuficientes para 

proporcionar a eficiência e eficácia almejadas para uma prestação jurisdicional de qualidade.  
                                                           
6 Portal Migalhas, STF se aproxima da terceira década de existência sob severa crise de funcionalidade, diz 

Barroso, 26.08.2014. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI206523,71043-
STF+se+aproxima+da+terceira+decada+de+existencia+sob+severa+crise+de> Acesso em 07.11.2017 
7 “Enunciados aprovados, revisados ou cancelados, de ofício ou por iniciativa de legitimado para ação direta de 
inconstitucionalidade, por dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal, quanto à interpretação, 
validade e eficácia de normas determinadas, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração 
Pública, direta ou indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, sob pena do uso de reclamação”. 
(TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004) e Art. 103-A, CRFB/88. 
8 “A repercussão geral é caracterizada pelo binômio relevância-transcendência, de arte que a questão 
constitucional tem de ser relevante, além de transcender os interesses subjetivos da causa. A relevância pode ser 
qualificada como econômica, jurídica, política ou social (...)”. (MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito 
constitucional. 2015) e Art. 102, §3º, CRFB/88. 
9 Art. 5º, LXXVIII, CRFB/88: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 
10 A jurisdição é una, ou seja, o mesmo direito deve ser aplicado de forma uniforme, apesar da amplitude 
territorial.  Já a uniformização da jurisprudência, na concepção de Wambier, Almeida e Talamini (1999) “é um 

expediente cujo objeto é evitar a desarmonia de interpretação de teses jurídicas, uniformizando, assim, a 

jurisprudência interna dos tribunais”. O CPC/2015 trouxe, ainda, o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas, com base no princípio de uniformização das decisões. 
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Assim, como bem afirmou Bárbara Maia (2016, p. 9), em seu trabalho de conclusão de 

curso, “é importante ressaltar que os efeitos da referida Emenda à Constituição concentraram-

se muito mais no STF do que no Judiciário como um todo. Sendo assim, novos passos 

complementares e não de ruptura são necessários para que a almejada reforma do Judiciário 

enfim aconteça”. 

Por conseguinte, na tentativa de minimizar o assombroso déficit existente quando se 

fala de prestação jurisdicional, resistente até mesmo à reforma judiciária explicitada acima, 

passou-se a adotar, mais enfaticamente, inúmeros posicionamentos, no âmbito jurisprudencial, 

com o intuito de dificultar o desenvolvimento e julgamento das demandas para, assim, 

diminuir o número de processos aguardando por uma resolução. 

Neste cenário, surge a jurisprudência defensiva que, inicialmente, foi caracterizada 

como uma saída adotada pelos tribunais, principalmente os Superiores, para se salvaguardar 

do acervo exorbitante de processos que chegam até eles, os quais assumem ser 

inadministráveis, ante a inexistência de estrutura interna que viabilize o julgamento de 

número tão elevado de demandas (FREITAS, 2015). 

 

Denomina-se jurisprudência defensiva o posicionamento dos tribunais, 
especialmente os superiores (STF e STJ), que coloca aspectos puramente 
técnicos ou excessivamente formais como obstáculo para o exame de mérito 
dos recursos. Tal comportamento possui um propósito claro, que é desafogar 
as cortes diante da enorme quantidade de processos que chegam diariamente 
para julgamento11. 

 

   Após ser amplamente difundida nas Cortes Superiores, principalmente quanto à 

análise de admissibilidade de recursos levados até ela, a jurisprudência defensiva evoluiu e 

disseminou-se para as demais instâncias da Justiça, podendo ser identificada nas mais diversas 

decisões, sobre os diferentes assuntos do direito processual, passando-se a dificultar não só a 

análise de recursos direcionadas aos Tribunais Constitucionais, mas também a análise do 

mérito das demandas em geral. 

Ou seja, a jurisprudência defensiva pode ser entendida como uma prática judicial, 

fundada em entendimentos que, em sua maioria, não guardam qualquer relação com as 

disposições legais ou posicionamentos doutrinários, muitas vezes caracterizados como 

meramente técnicos e burocráticos, os quais dificultam o exame de mérito dos processos, 

                                                           
11 FREITAS, Theotonio. O novo CPC e a jurisprudência defensiva. 2015. Disponível em: 
<https://theofreitas.jusbrasil.com.br/artigos/183848391/o-novo-cpc-e-a-jurisprudencia-defensiva> Acesso em 
05.11.2017.  
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principalmente em âmbito recursal, visando auxiliar na contenção das demandas para 

proporcionar uma melhor administração judiciária. 

Entretanto, no ano de 2015, com a aprovação do Código de Processo Civil atualmente 

vigente, tal prática ganhou grande espaço nas discussões acadêmicas e doutrinárias, devido às 

inovações trazidas pelo Código em questão, especialmente no que tange aos recursos e 

observância de princípios constitucionais-processuais, com ênfase ao princípio da primazia de 

mérito. 

Por oportuno, em atenção às inovações e disposições do então novo Código, 

verificaram-se mudanças nos entendimentos frequentemente adotados pelos Tribunais, com 

destaque para o julgamento da Questão de Ordem no Recurso Especial 1.129.215, da relatoria 

do ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 16/09/2015 no STJ.  

Na oportunidade, restou reconhecido, por meio do voto do Ministro Salomão, o 

excesso de formalismo processual, assumindo-se que a permanência de tal postura é 

incompatível com as garantias constitucionais que advertem sobre a necessidade de perseguir 

uma jurisdição adequada: 

  

Diante da divergência jurisprudencial na exegese do enunciado, 
considerando-se a interpretação teleológica e a hermenêutica processual, 
sempre em busca de conferir concretude aos princípios da justiça e do bem 
comum, é mais razoável e consentâneo com os ditames atuais o 
entendimento que busca privilegiar o mérito do recurso, o acesso à Justiça 
(CF, artigo 5°, XXXV), dando prevalência à solução do direito material em 
litígio, atendendo a melhor dogmática na apreciação dos requisitos de 
admissibilidade recursais, afastando o formalismo interpretativo para 
conferir efetividade aos princípios constitucionais responsáveis pelos valores 
mais caros à sociedade. De fato, não se pode conferir tratamento desigual a 
situações iguais, e o pior, utilizando-se como discrímen o formalismo 
processual desmensurado e incompatível com a garantia constitucional da 
jurisdição adequada. Na dúvida, deve-se dar prevalência à interpretação que 
visa à definição do thema decidendum, até porque o processo deve servir de 
meio para a realização da justiça. (REsp n. 1.129.215/DF, Relator Ministro 
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 
03/11/2015). 

 

Segundo o voto do relator, parcialmente transcrito acima, adotar um entendimento que 

busca privilegiar a solução do direito material em litígio, afastando o excesso de formalismo e 

observando os princípios processuais, é imperioso, considerando o momento e discussões 

atuais sobre os procedimentos judiciais e a necessidade de garantia do acesso à Justiça, 

demonstrando plausibilidade e razoabilidade das decisões, caracterizando a adequação das 

serventias judiciais às novas características processuais propostas pelo legislador.  
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Destacou, ainda, Sua Excelência, que a tentativa de reduzir o número de recursos, na 

verdade, por diversas vezes resultou em efeito contrário ao desejado, visto que ensejou a 

utilização de outros recursos processuais e, por fim, o ajuizamento de ações rescisórias. 

Embora as mudanças narradas sejam de suma importância para impulsionar e 

direcionar todas as personagens da cena jurídica a resguardar o respeito ao acesso à Justiça em 

sua plenitude, fato é que os ideais do atual Código de Processo Civil ainda se chocam com 

práticas enraizadas na cultura jurídica brasileira, requerendo-se extremo esforço e tempo para 

ultrapassar as barreiras da tradição e, finalmente, implementar uma nova dinâmica processual.  

Tanto é assim que, em descompasso às mudanças já conquistadas e outras que, apesar 

de previstas em lei, ainda encontram resistência para sua implementação, bem como em 

oposição a todos os princípios idealizados pela legislação própria, a jurisprudência defensiva 

também passou a ser identificada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 

 

3. A jurisprudência defensiva no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis: a resistência 

dos Juizados frente à Constitucionalização do Processo  

 

Como sinalizado acima, recentemente, passou-se a observar a utilização de uma 

espécie de jurisprudência defensiva no seio dos Juizados Especiais Cíveis.  

Travestida de enunciados e informativos, sob a justificativa de incontáveis argumentos 

distintos, ligados principalmente às possíveis fraudes praticadas por jurisdicionados e 

advogados atuantes no Sistema, bem como a inviabilidade técnica de melhoria de alguns 

aspectos do processo atual, como será pormenorizadamente explanado a seguir, o 

procedimento especial que deveria ser adotado pelos Juizados Especiais em favor da 

resolução de conflitos de forma simplificada, acabou demasiadamente intrincado. 

Os enunciados dos juizados foram criados com o objetivo de orientar os juízes 

atuantes sobre os temas mais relevantes e recorrentes no Sistema dos Juizados, incluindo-se as 

Turmas Recursais.  

Portanto, segundo defendido por alguns juízes ouvidos durante a elaboração do 

presente trabalho, com a publicação dos enunciados, “buscou-se acabar com a insegurança 

jurídica”, oferecendo o mínimo de previsibilidade sobre as decisões, no âmbito dos Juizados. 

Sendo assim, de tempos em tempos, os Juízes atuantes se reúnem para discussão e 

aprovação de enunciados, sob a coordenação de uma Comissão Judiciária de Articulação dos 

Juizados Especiais Cíveis, denominada de COJES, prestando-se à consolidação de uma 

jurisprudência predominante dos Juizados e das Turmas Recursais, a qual se constitui por 
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meio dos Avisos Conjuntos TJ/COJES publicados eventualmente, os quais devem orientar as 

decisões proferidas pelos Juízes.  

Apesar disso, em minhas pesquisas, pude observar que, muito embora o objetivo 

discursivo ou idealizado dos enunciados, seja uma uniformização do entendimento dos 

Juizados em geral, a fim de emprestar previsibilidade e segurança às decisões, devido ao seu 

caráter instrutivo e de mera orientação - e não necessariamente vinculante - pude perceber 

que, a depender do posicionamento pessoal do magistrado sobre o teor de cada enunciado, a 

orientação será exaltada ou ignorada nas decisões proferidas em casos concretos. Ou seja, é a 

discricionariedade do julgador que definirá se os enunciados serão utilizados, ou não.  

Inclusive, muitos destes enunciados não guardam afinidade com os recentes 

posicionamentos legislativo, jurisprudencial e doutrinário na seara processual, principalmente 

no que tange aos princípios da primazia da resolução de mérito, razoável duração do processo, 

transparência e não surpresa da decisão judicial, todos consagrados e enfatizados pelo recente 

Código de Processo Civil. 

Para mais, vale frisar que o princípio da primazia de mérito, nada mais é do que o 

reconhecimento do direito da parte em obter a solução integral do mérito, ou seja, de ter sua 

demanda apreciada e decidida, de forma fundamentada, garantindo-se o efetivo acesso à 

justiça. 

Porém, com a utilização de enunciados que obstam o prosseguimento das demandas 

em razão de exigências formais criadas fora do contexto legal, não há dúvidas de que o 

Direito pode eventualmente ser preterido à forma, deixando de ser apreciado em favor de uma 

facilitação na organização e fiscalização dos conflitos levados à apreciação do Judiciário.  

E, mesmo que os motivos tidos como autorizadores para adoção dos posicionamentos 

característicos da jurisprudência defensiva nos Juizados Especiais Cíveis, sejam fundados no 

desejo de proporcionar um procedimento mais célere e eficiente, evitando a sobrecarga com 

ações fraudulentas, num segundo momento, podem refletir, mais uma vez, apenas a 

incapacidade do Judiciário em administrar não só os conflitos levados até ele, como também 

de gerir seu aparato material e pessoal, valendo-se de medidas dissociadas da previsão legal 

para tentar resolver, de forma imediata e paliativa, um problema acumulado de décadas, às 

custas de seus jurisdicionados e da sociedade em geral. 

Por esta razão, no decorrer deste tópico, serão descritas práticas judiciárias dissociadas 

da Lei e criadas a partir da rotina dos Tribunais, fincadas no arcabouço de enunciados 

(teoricamente) vinculantes aos juízes dos juizados, que configuram orientações de suas 

condutas, regularmente adotados no âmbito dos juizados, que impedem ou ao menos 
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dificultam o acesso dos jurisdicionados à justiça, contrariando a nova lógica de primazia do 

mérito, introduzida pelo CPC/2015, revelando uma dimensão do Direito que, normalmente, 

fica obscurecida pela doutrina e que só é possível de enxergar, através de um olhar empírico 

direcionado para o mundo da realidade dos Tribunais, como se pretendeu fazer neste trabalho. 

Assim, foram selecionadas as seguintes práticas, regulares na rotina dos juizados, que 

funcionam como obstáculos empíricos ao acesso à justiça dos cidadãos nos juizados: (i) a 

modificação de competência; (ii) a limitação temporal de comprovantes de residência e 

procurações; e, (iii) o exame de admissibilidade de recursos. 

 

3.1. A modificação de competência 

 

A competência dos Juizados Especiais está regulamentada nos artigos 3º e 4º da Lei 

9.099 de 1995, sendo a competência, em razão da matéria e do valor, definidas ao longo do 

art. 3º.  

Já a competência territorial, vem expressa no art. 4º, vejamos: 

 

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 
 
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 
atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, 
agência, sucursal ou escritório; 
 
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 
 
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 
reparação de dano de qualquer natureza. 
 
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro 
previsto no inciso I deste artigo.  

 

Da leitura dos dispositivos acima, tem-se que a Lei é bastante clara quanto à 

possibilidade de ajuizamento das ações de competência dos Juizados, a critério do autor, no 

local onde o réu exerça suas atividades ou mantenha estabelecimento, englobando filiais, 

agências, escritórios, dentre outros (inciso I). 

Contudo, recentemente, publicou-se o Aviso Conjunto TJ/COJES nº. 15/2016, com 

diversos enunciados aprovados no XI Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e 

Turmas Recursais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizado em 

20/05/2016, onde restou estabelecida a alteração de Enunciado anterior, publicado no Aviso 

TJ nº. 23/2008, a respeito da Competência Territorial: 
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2.2.5 COMPETÊNCIA TERRITORIAL 
 
Nas causas que envolvam relação de consumo, será competente o foro: (a) 
do domicílio do autor, (b) da sede do réu, (c) do local de 
celebração/cumprimento do contrato, (d) do local do ato ou fato objeto da 
demanda, podendo o Juiz reconhecer, de ofício, a incompetência.  
 

Dessa forma, tem-se que a competência do foro do local onde o réu exerce atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório, estabelecida por lei como uma possibilidade dada ao autor, foi extirpada da prática 

atual dos Juizados Especiais Cíveis do Rio de Janeiro, restringindo-se a possibilidade de 

eleição de foro apenas à sede do réu.  

Buscando compreender os motivos para a modificação na análise de competência 

explicitada acima, em claro confronto às disposições legais, em junho de 2017, realizei 

algumas entrevistas e, conversando com um Juiz experiente em Juizado, ele justificou a 

edição do enunciado na verificação de fraudes praticadas por partes e advogados no âmbito 

dos Juizados, as quais consistiam no ajuizamento de ações idênticas, sobre os mesmos fatos, 

em foros distintos, em indiscutível abuso do direito de ação.  

Como exemplo desta prática, causa da publicação do enunciado em discussão, 

vejamos a decisão abaixo, a qual foi proferida anteriormente à publicação do Aviso Conjunto 

TJ/COJES nº 15/2016, corroborando para as justificativas apresentadas:  

 

SENTENÇA. Dispensado relatório, na forma do art. 38 da Lei 9099/95. O 
artigo 4º, da Lei 9.099/95 estabelece as hipóteses de competência territorial, 
devendo tais regras serem interpretadas de modo a não se violar o princípio 
do Juiz Natural. Neste sentido, deve ser reconhecida de ofício (Enunciado nº 
2.2.4 do Aviso 23/2008) a incompetência territorial nos casos em que a ação 
não for proposta no domicílio do autor (relação de consumo) ou no domicílio 
do réu, nem tampouco no local do ato ou fato. No caso, a parte autora é 
domiciliada na cidade do Rio de Janeiro e a sede das rés também não se 
localiza nesta Comarca de Duque de Caxias. Deve ser registrado, no entanto, 
que o autor possui diversas outras ações acerca dos mesmos fatos aqui 
narrados, perante este Juizado (63760-30 / 53284-30 e 25360-10), na 46ª. 
Vara Cível - 203949-55.2014 - I JEC da Capital - 74456-88.2015 - e neste 
mesmo XXIII JEC - 134431-41.2015 - no VII JEC - 277912-62.2015 - XXI 
JEC - 272130-74.2015, dentre outros, no VI JEC, II JEC, X JEC como se vê 
na documentação apresentada pelo réu. Resta assim, evidente, o abuso do 
autor abusou no exercício do seu direito abstrato de ação, objetivando o 
ressarcimento dos mesmos danos cumulativamente, ora contra o proprietário 
do veículo, ora contra a seguradora, ora contra a oficina e também contra a 
fabricante do veículo, configurando verdadeira litigância de má-fé com o fim 
de enriquecimento ilícito, e sobrecarregando o Judiciário. Pelo exposto, a 
teor do que dispõe o art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO 
O PROCESSO, sem resolução de mérito. Condeno o autor na litigância de 
má-fé, com base no artigo 81 do CPC, fixando a multa em 10% do valor da 
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causa, em honorários no percentual de 20% do valor da causa e também nas 
custas do processo, com base no artigo 55, I da Lei 9.099/95, não sendo 
cabível a gratuidade de justiça por se tratar de penalidade. P.I. Deixo de 
oficiar à OAB e COJES, uma vez que, tal providência já foi adotada no 
processo 0292817-72.2015.8.19.0001. Após o trânsito em julgado, e 
recolhidas as custas devidas, dê-se baixa e arquive-se. Não havendo 
recolhimento das custas, intime-se a parte autora para pagamento, no prazo 
de trinta dias, sob pena de inscrição em Dívida Ativa. Decorrido o prazo sem 
o pagamento, extraia-se a Certidão encaminhando-se ao FETJ e anote-se na 
distribuição para efeito de verificação de futura condição de procedibilidade. 
Em seguida, arquive-se.  
(Proc. nº. 0063760-30.2015.8.19.0021, 2º Juizado Especial Cível da 
Comarca de Duque de Caxias, 31.05.2016) 

 

Nesta esteira, ainda segundo o juiz entrevistado, a fixação da competência nos 

Juizados foi concebida pelo legislador no intento de facilitar e ampliar o acesso à Justiça. 

Contudo, a determinação legislativa não autorizaria à parte escolher, “sem qualquer critério”, 

onde ajuizar sua ação, por dois motivos: o primeiro motivo faz referência ao conceito 

constitucional de domicílio, o qual corresponde ao local onde a pessoa irá fixar residência 

permanentemente e, ainda segundo ele, o fato de que, conceitualmente, domicílio só pode ser 

um; já o segundo motivo, está relacionado à flagrante violação ao princípio do juiz natural, 

trazido pelo art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República Federativa do Brasil do 1988, na 

medida em que, ao escolher onde ajuizar a demanda, a parte também escolhe aquele que irá 

julgar o processo, o que seria inadmissível para o ordenamento pátrio.  

Ou seja, na visão do Juiz entrevistado, compartilhada por outros entrevistados e 

refletida no enunciado acima referenciado, a parte não pode escolher o juiz e, 

consequentemente, o foro competente, surgindo a necessidade de se criar um entendimento 

para restringir a competência apenas ao local de domicílio do autor, sede do réu ou local do 

ato ou fato da demanda. Neste sentido, vejamos recente julgado sobre a questão: 

 

VOTO. Trata-se de demanda distribuída no XIII JEC do Méier tendo por 
base o endereço do réu. Em sentença, o julgador de primeiro grau entendeu 
pela extinção da demanda com fundamento na incompetência territorial. 
Conforme o sentenciado, o autor - residente em Manguinhos - deveria 
propor sua demanda no foro regional da Leopoldina, sendo vedada a 
distribuição no Méier em razão da competência territorial absoluta. Entendo 
que merece provimento o recurso apresentado. O artigo 40 , l, da lei 
9099/95, reconhece a competência territorial baseada no endereço do réu nas 
demandas sob o rito dos juizados especiais. Tal entendimento foi abraçado 
pelo enunciado 2.2.5 do Aviso 23/2008, segundo o qual: Nas causas que 
envolvam relação de consumo, será competente o foro: (a) do domicílio do 
autor, (b) da sede do réu, (c) do local de celebração/cumprimento do 
contrato, (d) do local do ato ou fato objeto da demanda, podendo o Juiz 
reconhecer, de ofício, a incompetência. A exigência do mencionado 
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entendimento é que o endereço indicado do réu seja apenas o de sua 
sede, de forma a impossibilitar a escolha de uma multiplicidade de 
endereços que afrontaria o princípio do juiz natural. No caso em tela, 
conforme se observa da Contestação e dos atos constitutivos apresentados, o 
endereço indicado pelo autor como sendo do réu é de fato de sua 
sede/matriz, razão pela qual possível a escolha do XIII JEC para julgamento 
da demanda. Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao 
recurso do Autor para anular a sentença proferida de extinção por 
incompetência territorial. Retornem ao juízo de origem para prosseguimento 
do feito com sentença de mérito. Sem custas, nem honorários.” (Recurso 
Inominado 0001367-90.2015.8.19.0208, 5ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis, 08.03.2017) (grifei). 

 

Por fim, o magistrado entrevistado esclareceu, ainda, que somente a partir desse 

posicionamento rigoroso, o Judiciário teria condições de se defender das fraudes ora 

identificadas, tendo em vista que seria muito mais difícil ajuizar ações idênticas, ou muito 

semelhantes, junto a um mesmo foro, sem que ficasse flagrante a utilização indevida do 

processo e do Poder Judiciário. 

Neste cenário, sucederam-se inúmeras decisões de extinção sem análise de mérito, 

fundadas na incompetência territorial do Juizado integrante do foro escolhido pelo autor da 

demanda, não com base na legislação específica dos Juizados Especiais, tampouco nos 

trâmites estabelecidos pelo Código de Processo Civil, legislação geral e utilizada 

subsidiariamente, mas tão somente no enunciado aprovado pelos juízes do TJERJ. Vejamos o 

exemplo abaixo: 

PROJETO DE SENTENÇA. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 
da Lei 9099/95. Trata-se de ação, proposta pelo procedimento sumaríssimo, 
em que a parte autora requer indenização, em decorrência de falha na 
prestação do serviço. Inicialmente, importante frisar que a parte autora não 
anexou comprovante de residência atual de acordo com o Enunciado do 
COJES. Comprovante de residência é documento imprescindível para a 
fixação de competência. Nesse sentido, há AVISO CONJUNTO TJ/COJES 
nº 15/2016, disciplinando acerca de referida exigência. Enunciado nº 
02.2016: COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E PROCURAÇÃO. 
VALIDADE PARA EFEITO PROCESSUAL. A petição inicial deverá ser 
instruída com comprovante de residência e procuração, ambos com data 
inferior a três meses. Por sua vez, a sede do réu se encontra em São Paulo. 
Não há nos autos relação dos fatos ocorridos com o foro escolhido para o 
ajuizamento da demanda, inexistindo qualquer indício de relação jurídica 
com algum estabelecimento localizado em bairros abrangidos por esse 
Juizado. No caso dos autos, constata-se de ofício, a incompetência deste 
juizado, pelo motivo acima destacado, de acordo com a jurisprudência 
predominante no Tribunal de Justiça. 1) Enunciado 2.2.5 do Aviso TJRJ nº 
23/2008 - COMPETÊNCIA TERRITORIAL: Nas causas que envolvam 
relação de consumo, será competente o foro: (a) do domicílio do autor, (b) 
da sede do réu, (c) do local de celebração/cumprimento do contrato, (d) do 
local do ato ou fato objeto da demanda, podendo o Juiz reconhecer, de 
ofício, a incompetência. 2) AVISO CONJUNTO TJ-CEDES 16/2015 11 - É 



25 
 

vedada a opção pelo foro de endereço de agência ou sucursal do fornecedor 
diverso do local do negócio jurídico. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 
processo, sem análise do mérito, por incompetência territorial, com fulcro no 
art. 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, 
face ao disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Ficam as partes cientes de 
que, em 90 (noventa) dias, a contar da data do arquivamento definitivo, os 
autos serão descartados, nos termos do Ato Normativo Conjunto 01/2005, 
publicado no D.O. em 07/01/2005. Publique-se. Registre-se. A intimação se 
dará na data designada para a leitura de sentença. Cientes as partes de que os 
prazos processuais em sede de juizados Especiais Cíveis continuarão a ser 
contados em dias corridos, inaplicável o art. 219 do CPC/2015, nos termos 
do Enunciado n. 12.2016 oriundo do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/2016 
publicado em 06/06/2016. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. 
Sejam as futuras publicações feitas no nome do advogado indicados pela ré 
em sua contestação ou em ata de AIJ, conforme requerido. Rio de Janeiro, 
11 de setembro de 2017. Cristina Lima de França Juíza Leiga Projeto de 
sentença que se encaminha para homologação pelo MM. Juiz de Direito, 
conforme determina o art. 40, da Lei 9.099/95. SENTENÇA. Homologo, por 
sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a decisão proferida 
pelo i. Juiz Leigo, com esteio no artigo 40 da Lei 9.099/95. (Proc. nº. 
0166969-07.2017.8.19.0001, 4º Juizado Especial Cível da Comarca da 
Capital do Rio de Janeiro, 11.09.2017). (grifei) 

Da leitura da decisão, tem-se que, uma vez identificado que a sede do réu está 

localizada em São Paulo, e não havendo a juntada de comprovante de residência pela parte 

autora, decidiu-se pela extinção sem análise de mérito, em razão da incompetência territorial 

presumida, não sendo oportunizado à parte anexar o dito comprovante, tampouco esclarecer 

quanto à competência do Juízo, o que seria possível no bojo do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que autoriza à parte suprir os vícios sanáveis. 

Vale destacar, ainda, que tal decisão é demasiadamente grave, tendo em vista que, de 

acordo com o Enunciado 01-2017, do Aviso Conjunto TJ/COJES N. 14/2017, não seria 

possível o declínio de competência ou remessa de autos nos Juizados:  

 

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE 
 
Não cabe declínio de competência ou remessa de autos em sede de Juizados 
Especial Cível. 

 

Ou seja, todo o processo formado até aquele momento seria perdido, sem qualquer 

aproveitamento, tendo visto a impossibilidade de remessa dos autos ao juízo competente, 

distanciando-se inegavelmente de todos os princípios fundacionais do Sistema dos Juizados 

Especiais, como da celeridade, simplicidade, e máximo aproveitamento dos atos processuais, 

além da primazia do mérito, introduzida pelo CPC/2015. 
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Dessa forma, a única opção dada à parte no caso concreto apresentado acima, seria a 

interposição de recurso inominado, pleiteando a anulação da sentença de primeiro grau, e 

assim foi feito. Todavia, importante acrescentar que a interposição de recurso no âmbito dos 

Juizados, e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em geral, é demasiadamente dispendiosa, 

razão pela qual a grande maioria das decisões de extinção não foram levadas à apreciação das 

Turmas Recursais. 

Curiosa e surpreendentemente, no caso concreto narrado acima, ao ser julgado pela 4ª 

Turma Recursal, o recurso foi julgado procedente, anulando-se a sentença proferida em 

primeira instância, fundamentando-se a decisão no princípio da primazia de mérito e, ainda, 

em falha na verificação da competência. Vejamos:  

 

(...) É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade 
da extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência 
territorial. No caso em tela, conforme se extrai dos autos, a parte autora não 
instruiu a petição inicial com comprovante de residência com data inferior a 
três meses, conforme preceitua o enunciado no 02.2016 do TJRJ/COJES. 
Todavia, cabe aduzir que a nas causas que envolvam relação de consumo, 
será competente o foro: do domicílio do autor, da sede do réu, do local de 
celebração/cumprimento do contrato, do local do ato ou fato objeto da 
demanda, podendo o Juiz reconhecer, de ofício, a incompetência, conforme 
preceitua o enunciado 2.2.5 do Aviso do TJ/COJES no 15/2016. Diante 
disso, depreende-se dos autos que as faturas juntadas às fls.35/43 
demonstram que o serviço, ou seja, o objeto da demanda, foi prestado no 
bairro do Catete, Rio Janeiro, o qual pertence a abrangência territorial do IV 
Juizado Especial Cível, Comarca da Capital, conforme prevê a 
RESOLUÇÃO TJ/OE 04/2016. Sendo assim, no referido caso, a extinção do 
feito ocorreu de forma prematura, tendo em vista em primeiro não ter sido 
dada a oportunidade à parte de acostar aos autos 
seu comprovante de residência atualizado, em segundo, não ter sido 
corretamente observada a abrangência da competência territorial do IV 
Juizado Especial Cível- Comarca da Capital. Além disso, destaca-se, ainda 
que o processo só deve ser extinto sem resolução do mérito quando não for 
possível a correção do vício, tendo em vista o princípio da primazia da 
resolução do mérito, o qual também não foi observado. Dessa forma, apesar 
da autora não ter juntado aos autos o 
seu comprovante de residência atualizado, o que poderia ter sido sanado, não 
irá mudar a competência territorial do caso, tendo em vista que esta pode ser 
definida pelo o local do ato ou fato objeto da demanda, nos termos do 
enunciado 2.2.5 do Aviso do TJ/COJES no 15/2016. No caso em tela, ficou 
demonstrado a abrangência de competência territorial do IV Juizado 
Especial Cível para julgamento da presente demanda. Assim, voto no sentido 
de conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, tendo em 
vista a competência do IV Juizado Especial Cível para julgar a demanda, 
devendo os autos retornarem para ao juízo a quo e para o regular 
prosseguimento do feito. Sem ônus sucumbenciais. (0166969-
07.2017.8.19.0001 - Recurso Inominado, Julgamento: 18/10/2017 - Capital 
4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis) (grifei) 
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Portanto, como também observaremos nos demais pontos a serem abordados adiante, 

apesar dos entendimentos e enunciados publicados pelo Aviso Conjunto TJ/COJES nº. 

15/2016, nas demandas levadas à apreciação do colegiado das Turmas Recursais, verificou-se 

um posicionamento eventualmente atento às novações do Código de Processo Civil, bem 

como o prestígio ao princípio da primazia de mérito, o que demonstra certa falta de 

uniformidade e uma discricionariedade, que, no caso, foi importante para dar acesso à justiça, 

mas que deixa o jurisdicionado à sorte do julgador, desviando-se do objetivo inicial dos 

enunciados. 

Ou seja, neste caso específico, o jurisdicionado teve sua sorte alterada pela Turma 

Recursal que julgou o seu recurso, mas outros cidadãos nem sempre têm o mesmo destino, o 

que ilustra que, nem a Lei, nem mesmo os enunciados, orientam, de fato, as condutas e 

práticas dos magistrados, que acabam atuando de forma a selecionar, a partir dos casos 

concretos, que norma ou princípios justificarão suas decisões, puxando, como se estivesse se 

valendo de uma prateleira de livros, com amplas possibilidades, a norma que, naquele caso, 

utilizará como fundamento de suas razões de decidir. 

Finalmente, apesar de todas as críticas possíveis e válidas sobre a modificação de 

competência perpetrada pelos Juizados do Tribunal do Rio de Janeiro em oposição às 

disposições legislativas, é fato que a tramitação dos processos, pelo menos inicialmente, 

ganhou celeridade, traduzida principalmente na designação de audiência para, 

aproximadamente, 30 (trinta) dias. 

No entanto, o que pretendo refletir é, até que ponto é necessário e aceitável criar 

entendimentos dissonantes da legislação para que o Poder Judiciário seja capaz de administrar 

as demandas levadas até ele, principalmente quando tais modificações oneram em maior 

proporção o jurisdicionado? E mais, como é possível administrar conflitos através do 

elemento surpresa “sorte”, considerando que nem mesmo os enunciados se prestaram a 

uniformizar o entendimento dos Juizados? 

  

3.2. A Limitação temporal dos comprovantes de residência e da procuração 

Como uma consequência da modificação da competência e, também, em razão das 

fraudes que teriam sido identificadas no contexto do Sistema dos Juizados do Rio de Janeiro, 

ainda no mesmo Aviso Conjunto TJ/COJES nº. 15/2016, aprovou-se o Enunciado nº. 02.2016, 

sobre os comprovantes de residência e instrumento de mandato, documentos necessários para 

instrução da inicial, definindo uma limitação temporal para ambos de três meses. 
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COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E PROCURAÇÃO – VALIDADE 
PARA EFEITO PROCESSUAL  
 
A petição inicial deverá ser instruída com comprovante de residência e 
procuração, ambos com data inferior a três meses. 

 

Por conseguinte, com base no enunciado, e sem nenhuma correspondência com a lei, 

passou-se a exigir que os jurisdicionados anexassem, junto às suas peças vestibulares, além da 

documentação pessoal, um comprovante de residência atualizado, ou seja, com até três meses, 

sob pena de extinção, afastando-se a possibilidade de intimação da parte para regularização.  

 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. O Aviso 
Conjunto TJ/COJES nº 15/2016, sedimentou o entendimento disposto em 
seu enunciado 02.2016 que para efeitos de validade processual, no sentido de 
que a petição inicial deverá ser instruída com comprovante de residência e 
procuração, ambos com data inferior a três meses. Ocorre que a parte autora 
não cumpriu o disposto no referido Aviso, uma vez que não juntou aos autos 
documentação regular em relação ao comprovante de residência. Assim, 
impositiva a extinção do processo, sem resolução de mérito, com 
reconhecimento da inépcia da petição inicial. Ante o exposto, julgo extinto o 
processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I do CPC. Sem 
ônus sucumbenciais. (Processo nº. 0418191-64.2016.8.19.0001, Julgamento: 
01/02/2017, 23º Juizado Especial Cível da Capital do Rio de Janeiro). 

 

Como se não fosse suficiente, comumente exige-se que o comprovante de residência 

deve, ainda, ser emitido por uma das concessionárias de serviços públicos, segundo 

disposição do art. 1º da Lei 6.629/7912, a qual se presta a expedição de documentos públicos: 

 

Sentença. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, Lei nº: 9099/95, 
passo a decidir. Compulsando os documentos anexos a exordial, verifico que 
a parte autora NÃO ANEXOU aos autos comprovante de DOMICÍLIO 
ATUAL de uma das CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO 
(LUZ, GÁS , TELEFONE) em bairro abrangido por esta especializada - 
BAIRROS ABRANGIDOS PELA XII RA E XIII RA, BEM COMO O 
BAIRRO DE QUINTINO BOCAIUVA dos ÚLTIMOS TRÊS MESES da 
distribuição da demanda, nos termos do Enunciado 02 AVISO CONJUNTO 
TJ/COJES nº 15/2016. Tendo em vista que o domicílio do réu está 
localizado noutro Estado da Federação e ainda o acidente ter sido localizado 
no bairro de Manguinhos, conforme narrado na inicial, e tal localidade não 
esta abrangida na competência deste JEC, declaro de ofício a incompetência 

                                                           
12 LEI Nº 6.629, DE 16 DE ABRIL DE 1979 - Estabelece normas para a comprovação de residência, quando 
exigida por autoridade pública para a expedição de documento. Art. 1º - A comprovação de residência para 
efeito de expedição de documento público poderá ser feita, além do atestado de residência firmado por 
autoridade policial ou judicial, mediante a apresentação dos seguintes documentos: I - notificação do Imposto de 
Renda do último exercício ou recibo da declaração referente ao exercício em curso; II - contrato de locação em 
que figure como locatário; III - conta de luz, água, gás ou telefone correspondente ao último mês. 
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desta especializada, eis que não presente os requisitos do art. 4º, Lei 9099/95 
Por fim, não há que se falar em manifestação previa do autor nos termos do 
art. 10, CPC, haja vista a incompatibilidade desta medida com o rito eleito 
no momento do ajuizamento da presente demanda e violar os princípios da 
Lei 9099/95. Assim, operou-se a preclusão temporal. Ante todo o exposto, 
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, 
IV, CPC c/c art. 4º, Lei9099/95 Sem custas e honorários vez que incabíveis 
em sede de Juizado Especial Cível, conforme disposto no art. 55, Lei nº: 
9099/95. Certificado o trânsito em julgado e não havendo novas 
manifestações no prazo de 15 (quinze) dias, dê-se baixa e arquivem-se. 
Cientes as partes de que decorridos 90 dias da data do arquivamento 
definitivo os autos processuais serão eliminados, nos termos do art. 1º do 
Ato Normativo Conjunto 01/2005, publicado no DORJ de 07/01/05. Projeto 
de sentença sujeito à homologação, assim, remeto os autos MM. Juíza 
Togada, nos termos do art. 40, Lei nº: 9099/95. HOMOLOGO o projeto de 
sentença proferido acima, na forma do art. 40 da Lei 9099/95. Certificado o 
trânsito em julgado e não havendo novas manifestações no prazo de 15 dias, 
dê-se baixa e arquivem-se. P.I.. (Proc. nº. 0007123-12.2017.8.19.0208, 
05/07/2017, 12º Juizado Especial Cível da Regional do Méier). 

 

Ocorre que, tal exigência acarreta diversos problemas, ao passo que não há qualquer 

fundamento para a fixação do prazo acima determinando, bem como há pessoas que sequer 

detêm comprovantes de residência nos moldes exigidos pela Lei 6.629/79, caso de quem 

reside, por exemplo, em determinadas favelas do Estado do Rio de Janeiro, onde não há 

prestação regular de serviços públicos, o que configura verdadeiro obstáculo ao acesso à 

justiça. 

Assim como ocorreu com o tema da competência territorial, também aqui foi possível 

perceber, que, na maioria dos casos relacionados à determinação prevista na Lei 6.629/79 e 

exigida em sede de Juizados, que foram levados à apreciação das Turmas Recursais, os 

recursos foram providos, em claro exercício de consciência dos magistrados quanto às 

inúmeras dificuldades existentes para determinada parcela da população:  

 

Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou o 
processo extinto sem resolução do mérito, ante a incompetência territorial, 
considerando que o autor não anexou aos autos comprovante atual de seu 
domicílio de uma das concessionárias de serviço público (luz, gás, telefone) 
em bairro abrangido pelo JEC, nos termos do Enunciado 02 aviso conjunto 
TJ/COJES nº 15/2016, em vista, ainda, do domicílio do réu está localizado 
em outro Estado e de ter o acidente acontecido em Manguinhos. A ré, 
regularmente citada, conforme AR de fls. 97, não compareceu à audiência 
(fls. 100). Na inicial o autor alega que, em 20/12/16, quando trafegava na 
Avenida Brasil, pela pista da direita, teve seu veículo NISSAN MARCH 
atingido na traseira esquerda e em toda a lateral pelo caminhão Volkswagen 
modelo TRACTOR, placa EOE 9221 Caeiras SP, de propriedade da ré, 
conduzido pelo motorista e funcionário Jaziel dos Anjos Cardoso que, na 
oportunidade, alega, reconheceu sua culpa e lhe passou o número de telefone 
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da empresa. Sustenta que vários contatos telefônicos e via e-mails foram 
realizados com a ré, que informou possuir seguro e garantiu que iria arcar 
com os prejuízos, mas que se manteve inerte. Sem solução, o autor pagou a 
franquia de seu seguro no valor de R$ 1.100,75 para consertar o veículo, 
ressaltando que, para se locomover, utilizou os serviços de UBER no valor 
total de R$ 1.521,89. Pretende o pagamento dos danos materiais no valor 
total de R$ 2.622,64. É O RELATÓRIO. DECIDO. A sentença julgou 
extinto o processo, sem análise do mérito, por não ser o documento de 
fls. 08 (fatura de serviço de telefonia) documento hábil a comprovar a 
residência do autor naquela especializada, inexistindo nos autos 
comprovante de concessionária de serviço público. No entanto, o 
enunciado nº 02.2016, do Aviso Conjunto nº 15/2016, não determina que 
o comprovante de residência tenha que ser necessariamente emitido por 
concessionária de serviço público. Comprovante de residência é tão 
somente um documento capaz de confirmar o domicílio da parte. Dessa 
forma, no que a lei não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo, motivo 
pelo qual a sentença igualmente merece ser anulada. Estando a questão 
posta em discussão pronta para ser apreciada pelo órgão revisor, aplico a 
Teoria da Causa Madura (art. 1.013 do CPC) e passo a análise do mérito. 
Como se observa, a ré, a despeito de regularmente citada, fls. 97/98, não 
compareceu à audiência designada (fls. 100), razão pela qual decreto sua 
revelia, na forma do art. 20, da Lei 9.099/95. A revelia da ré/recorrida traz 
presunção de veracidade às alegações da parte autora/recorrente. O dano 
material, relativo ao pagamento da franquia, está comprovado às fls. 13. Por 
outro lado, os recibos relativos à utilização de UBER para deslocamento não 
vinculam datas, tampouco atestam que as viagens foram realizadas pelo 
autor, não merecendo provimento o pedido neste sentido. Isto posto, VOTO 
para anular a sentença e, aplicando a Teoria da Causa Madura, conhecer do 
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para condenar a ré ao 
pagamento de R$ 1.100,75 (mil e cem reais e setenta e cinco centavos) 
corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais 
de 1% ao mês a partir da citação. Sem ônus por se tratar de recurso com 
êxito.” (0007123-12.2017.8.19.0208 - Recurso Inominado, Julgamento: 
22/11/2017) (grifei) 
 
*                                                             *                                                        * 
 
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou 
extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência territorial do 
Juízo, fundamentando que o documento acostado pelo autor não é hábil para 
comprovar o domicílio do mesmo, considerando a inobservância do art. 1º 
da Lei 6.629/79 e do Enunciado nº. 02.2016 do Aviso Conjunto COJES nº. 
15/2016. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, 
aduzindo, em síntese, que, ao contrário do que afirmado pelo Juízo de Piso, o 
comprovante de residência acostado às fls. 18 comprova o domicílio do 
autor. Contrarrazões prestigiando a manutenção da sentença. É o breve 
relato. Decido. Assiste razão ao recorrente. Isto porque, tem-se que a 
apresentação de comprovante de residência em inobservância as normas 
vigentes, deve ser objeto de prévia decisão judicial para regularização. 
E, no caso em tela, deveria o D. Juízo de Origem intimar a parte autora 
para sanar o vício apontado e não extinguir o feito diretamente por tal 
motivo. Neste sentido, destaque-se que o Código de Processo Civil, ao 
conferir primazia ao devido processo legal, estabeleceu, nos artigos 9º, 
caput, e 10, o descabimento da decisão que surpreende, prolatada sem 
prévia oitiva da parte, e, ainda, fundada em fatos sobre os quais não se 
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oportunizou manifestação das partes, mesmo em se tratando de matéria 
cognoscível de ofício pelo Juiz. A instrução estava concluída e o autor 
não foi previamente intimado a regularizar a prova de seu domicílio, 
não sendo cabível, deste modo, a extinção do feito, sem resolução do 
mérito, sob pena de violação aos princípios da não surpresa e condução 
transparente do processo. Assim, impõe-se o reconhecimento da 
nulidade da sentença proferida, por inobservância ao devido processo 
legal. Isto posto, VOTO no sentido de dar provimento ao recurso interposto 
pelo autor, para reconhecer a nulidade da sentença que julgou extinto o 
processo, sem resolução do mérito, devendo os autos retornarem ao Juízo de 
Origem para regular prosseguimento, na forma da fundamentação supra. 
Sem honorários. (0045232-47.2016.8.19.0203 - Recurso Inominado, 
Julgamento: 01/11/2017 - Capital 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Cíveis) (grifei) 
 
*                                                             *                                                        * 
 
Afasto a extinção decretada. A parte autora alega ser morador de 
comunidade e não ter comprovante de residência, mas tão somente a fatura 
de fls. 14. Caso o juízo entendesse insuficiente tal documento, caberia 
intimar a Autora para apresentar o documento que entendesse cabível, em 
vez de promover imediatamente a extinção. Isto posto, VOTO no sentido de 
conhecer e prover o recurso para afastar a extinção e determinar o regular 
prosseguimento do feito no juízo a quo, intimando a parte autora para que 
apresente documento que comprove a residência, tais como Declaração de 
Associação de Moradores ou outro que entender cabível. Sem ônus 
sucumbenciais. (0032603-44.2016.8.19.0202 – Recurso Inominado, 
Julgamento: 20/09/2017 - 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis) 
 
*                                                             *                                                        * 
 
Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou o processo 
extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de a inicial ter sido 
instruída sem comprovante de residência e procuração com data inferior a 
três meses, inviabilizando a análise da competência do juízo. Relata o autor 
que os documentos acostados aos autos são atualizados e que, em razão de 
não possuir nenhum comprovante de residência em seu nome, juntou 
declaração de residência confeccionada, assinada e carimbada pela 
associação de moradores da localidade onde reside, comprovando que 
possui domicílio em área que está abrangida pela competência do r. 
juizado. No caso, ouso divergir da Magistrada sentenciante. O documento 
de fls. 11 demonstra que a procuração juntada aos autos é de 20/04/2017, 
datada em oito dias antes da propositura da ação (28/04/2017). Quanto ao 
comprovante de residência, verifico às fls. 13 que o documento fornecido 
pela Associação de Moradores e Amigos Jardim Nova Urucania, o qual foi 
assinado e carimbado pela instituição, mostra-se hábil a identificar 
devidamente a residência da autora, datado em 19/04/2017, nove dias antes 
da propositura da ação. Assim, havendo nos autos outros elementos que 
indicam a cidade e o bairro em que a autora reside, é dispensável a juntada 
exclusiva de comprovante de residência em seu nome. Com efeito, há que se 
reconhecer a competência do Juizado de origem, já que sua atuação abrange 
a localidade da autora. No mais, embora terminada a instrução, não há 
motivo relevante que justifique a supressão de instância. Ante o exposto, 
VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora para 
ANULAR a sentença recorrida e RECONHECER a competência do Juizado 
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Especial de origem, determinando, por consequência, a devolução dos autos 
ao Juízo de primeiro grau para ulterior prosseguimento e julgamento do 
feito. Sem custas, nem honorários, face ao disposto no artigo 55 da Lei 
9.099/95. (0010566-74.2017.8.19.0206 – Recurso Inominado, Julgamento: 
31/10/2017 – 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis) 

 

Embora seja farta a jurisprudência no sentido de afastar a exigência de que o 

comprovante de residência seja emitido, necessariamente, por concessionária de serviço 

público, ainda é possível encontrar posicionamentos divergentes, corroborando para a tese 

aqui construída de que, em que pese a tentativa de uniformização dos entendimentos dos 

Juízes atuantes no Sistema dos Juizados por meio dos enunciados, os mesmos não se prestam, 

integralmente, a este papel, na medida em que cada julgador seleciona aquilo que irá ou não 

aplicar em cada caso, em discricionariedade que resulta em desigualdade na aplicação da lei e 

insegurança jurídica, exatamente o oposto da intenção do legislador e também da motivação 

dos juízes que elaboram os enunciados, que acabam sendo seletivamente cumpridos, como 

demonstra esta breve pesquisa. 

 

Trata-se de processo em que foi proferida sentença de extinção sem 
resolução do mérito, com base nos termos do artigo 51, III, da Lei nº 
9.099/95. Considerou o Juízo que o documento de fl. 24 não era capaz de 
comprovar a residência da parte autora em área de abrangência daquele 
Juizado, sendo a ação distribuída em 04/01/2017 e o documento, não emitido 
por concessionária de serviço público, com vencimento em 10/04/2016, o 
mesmo estaria em desacordo com o Enunciado 02.2016, do Aviso Conjunto 
TJ/COJES 15/2016. Recurso inominado interposto pela autora às fls. 
200/207, requerendo a anulação da sentença, argumentando que não lhe fora 
concedida oportunidade de emendar a inicial. De acordo com o Enunciado 
02.2016, do Aviso Conjunto TJ/COJES 15/2016, a petição inicial deverá ser 
instruída com comprovante de residência e procuração, ambos com data 
inferior a três meses. Portanto, de fato, o documento de fl. 24 está em 
desacordo com o aludido enunciado. Porém, de acordo com os princípios 
norteadores da tutela jurisdicional, notadamente o da celeridade, e o 
entendimento adotado pelos Tribuniais, o acesso à justiça não deve ser 
obstado em virtude da ocorrência de vício sanável, como no caso dos autos. 
Caberia ao juízo ter oportunizado à parte autora a emenda à inicial, para que 
trouxesse aos autos comprovante de residência atualizado, emitido por 
concessionária de serviço público, e, em caso de inércia da mesma em 
sanar o vício, aí sim ocorreria o perecimento do direito, que culminaria com 
a extinção do processo sem análise do mérito. Cuidando-se de vício sanável, 
é dever do magistrado oportunizar à parte a emenda, devendo, portanto, ser 
anulada a sentença. Diante do exposto, conheço do recurso e VOTO por seu 
provimento, para ANULAR a sentença de fls. 113/114, devendo os autos 
serem remetidos ao juízo de origem, para que seja dada oportunidade à parte 
de emendar a inicial, promovendo o regular prosseguimento do feito. Sem 
ônus sucumbenciais, por se tratar de recurso com êxito. (0000076-
90.2017.8.19.0206 – Recurso Inominado, Julgamento: 11/10/2017 – 1ª 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis) (grifei) 
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Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de fls. 58/59, que 
JULGOU EXTINTO o processo, sem exame de mérito, na forma do artigo 
51, III, da Lei 9099/95 por falta de comprovante de domicílio pelos autores. 
Em suas razões às fls. 67/71, os autores pugnam pelo conhecimento e 
provimento do Recurso, a fim de que seja reconhecida e declarada a nulidade 
da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, devendo 
os autos retornar ao Juízo de origem para regular prosseguimento. 
Contrarrazões, às fls. 85/87, prestigiando o julgado. É o relatório. Passo a 
votar. O recurso dos autores deve ser conhecido, eis que preenchidos todos 
os requisitos de admissibilidade. Ademais, deve ser provido para anular a 
sentença e remeter os autos de volta ao Juízo de origem, para 
prosseguimento do feito. Verifica-se que o Juízo a quo indeferiu a petição 
inicial em razão da apelante não ter apresentado documento reputado 
indispensável à propositura da demanda, qual seja, comprovante de 
residência emitido dentro dos três últimos meses, sem que tivesse 
oportunizado a regularização por emenda à inicial. O comprovante de 
residência apresentado seria uma conta de consumo da Ampla, em nome do 
autor (fl. 15). Com efeito, nos termos do art. 282, II, do CPC a petição inicial 
deverá indicar domicílio e residência do autor e do réu, devendo, ainda, a 
aludida peça ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura 
da ação, consoante se extrai do art. 283 do mesmo diploma legal. E nem se 
diga que a referência do inciso II do art. 282, do CPC, no sentido de que 
deverá haver a indicação do domicílio pressuporia tal comprovação. Se fosse 
esta a melhor exegese da norma, a inicial também deveria instruir-se 
obrigatoriamente pela certidão de nascimento e casamento de ambas as 
partes, bem como do registro profissional do autor e réu. Malgrado, a 
aferição do domicílio, não envolva somente questões referentes aos 
requisitos da petição inicial, mas também, para que seja possível aferir a 
competência territorial do juizado, isso não pode servir de óbice ao sistema 
judiciário, configurando formalismo exagerado. Hipótese que deve atrair a 
incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Demais 
disso, é certo que os autores não foram intimados para apresentarem 
comprovante de residência atualizado, sendo oportuno, registrar que não 
deixaram de apresentar o referido documento, expedido por concessionária 
de serviço público, cuja cópia encontra-se às fls. 15. Dessa forma, 
configurado o error in procedendo do órgão jurisdicional, a hipótese é de 
anulação da sentença, dando-se prosseguimento ao feito perante o juízo a 
quo. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS 
AUTORES para anular a sentença atacada e determinar a remessa dos autos 
de volta ao Juízo de origem para prosseguimento do feito em seus ulteriores 
termos, intimando-se os recorrentes para apresentarem novo comprovante de 
residência atualizado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 
feito. (0035885-17.2017.8.19.0021 – Recurso Inominado, Julgamento: 
25/10/2017 – 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis) (grifei) 

 

Verifica-se, no entanto, que, nos dois casos, embora tenha sido oportunizada a 

correção do vício relativo aos comprovantes de residência e, ainda, determinada a anulação da 

sentença, tratando-se as extinções como error in procedendo do órgão jurisdicional, restou 

consignado, nos referidos votos, que o dito comprovante deve sim se submeter à exigência da 

Lei 6.629/79, em contraponto às demais decisões anteriormente colacionadas, levando-nos à 



34 
 

concluir que, a depender do caso concreto a ser discutido, haverá, ou não, a incidência da lei 

mencionada, pondo em dúvida, mais uma vez, a possibilidade de observância dos princípios 

exaltados na decisão de forma integral e não seletiva. 

Há, ainda, diversos outros julgados onde restou observada a prevalência dos princípios 

constitucionais-processuais sobre o formalismo desmedido dos enunciados recentemente 

publicados, especialmente quanto aos comprovantes de residência e procurações, 

determinando a anulação da sentença. Ou seja, a discricionariedade enseja desigualdade e 

imprevisibilidade, deixando o jurisdicionado, para o bem ou para o mal, à sorte da jurisdição: 

 

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou 
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do enunciado 
02.2016 do Aviso Conjunto TJ/COJES 15/2016, considerando não 
atualizado o comprovante de residência, que instrui a peça inicial. A autora, 
irresignada, interpôs recurso inominado. Assiste razão à recorrente. A 
apresentação de comprovante de residência ou procuração em prazo inferior 
a 3 meses, em conformidade com o disciplinado no Aviso Conjunto COJES 
15/2016, deve ser objeto de prévia decisão judicial para regularização. E, no 
caso em tela, não houve decisão para sanar as irregularidades, o que impede 
a extinção do processo por tal motivação. Ressalta-se que na audiência a 
parte autora requereu o recebimento do documento atualizado à fl. 29, o que 
fora indeferido pela Juíza leiga, sob o argumento de que o mesmo deveria ter 
sido instruído com a petição inicial. Neste sentido, destaque-se que o Código 
de Processo Civil, ao conferir primazia ao devido processo legal, 
estabeleceu nos artigos 9º, caput, e 10 o descabimento da decisão que 
surpreende, prolatada sem prévia oitiva da parte, e, ainda, fundada em fatos 
sobre os quais não se oportunizou manifestação das partes, mesmo em se 
tratando de matéria cognoscível de ofício pelo Juiz. Cerceado à autora 
direito à regularização processual, não sendo cabível, deste modo, 
a extinção sem resolução do mérito, sob pena de violação aos princípios da 
não surpresa e condução transparente do processo. Assim, com o 
desiderato de evitar ofensa ao princípio do devido processo legal e seus 
consectários, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida. 
Determino a remessa ao juízo de origem, para que se profira novo 
julgamento, levando-se em conta o comprovante de residência acostado à fl. 
29, a fim de evitar supressão de instância. Diante do exposto, conheço o 
recurso, eis que presentes seus requisitos de admissibilidade, e VOTO para 
dar-lhe provimento e reconhecer a nulidade da sentença que julgou extinto o 
processo sem resolução do mérito, devendo o feito retornar ao Juízo de 
origem para regular prosseguimento, na forma da fundamentação supra. Sem 
honorários, por se tratar de recurso com êxito. (0123004-76.2017.8.19.0001 
– Recurso Inominado, Julgamento: 30/10/2017 – 1ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis) (grifei) 
 
*                                                             *                                                        * 
 
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. AVISO CONJUNTO COJES 
15/2016. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 9.099/95 E ART.319 DO 
CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À PARTE CONTRÁRIA PARA 
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JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO, ATÉ PORQUE SE TRATAVA DE 
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
NOVO. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO. DEFEITO SANÁVEL. 
SENTENÇA que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com 
base nos termos do art. 51, III da Lei 9.099/95 e enunciados 02.2016 e 2.2.5 
do AVISO CONJUNTO TJ/COJES nº 15/2016. RECURSO DO AUTOR. 
CONTRARRAZÕES apresentadas. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicial 
que veio acompanhada de comprovante de residência atual em nome do 
Autor. Na hipótese de ausência de um dos requisitos da petição inicial, pela 
leitura do art. 321 do CPC, deve ser dada oportunidade à parte para 
complementar a petição inicial, o que não foi considerado pela sentença, 
porém sem a observância da alegada razão levantada pela recorrente, a de 
que celebrou um contrato de locação datado de setembro de 2016 e a ação 
foi distribuída em outubro de 2017. Logo, seria impraticável a juntada de 
correspondência em seu nome se o objeto da ação trata de negativa de 
portabilidade de conta de energia elétrica para o seu nome. ISSO POSTO, 
VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER O RECURSO PARA ANULAR A 
SENTENÇA PARA QUE O JUÍZO POSSA APRECIAR O MÉRITO DA 
AÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.. (0031493-04.2016.8.19.0204 – 
Recurso Inominado, Julgamento: 18/10/2017 – 4ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis) 

 

Tal percepção é tão patente, que os enunciados publicados pelo Aviso Conjunto 

TJ/COJES nº. 15/2016, após o forte posicionamento contrário das Turmas Recursais, refletido 

nos julgamentos de anulação das sentenças de extinção, em prestígio aos princípios da 

primazia do mérito, não surpresa e transparência, foram revistos, culminando na publicação 

do Aviso Conjunto TJ/COJES N. 14/2017, o qual, além de retirar o limite temporal de 03 

(três) meses, passando a constar apenas a necessidade de comprovante atualizado, passou a 

disponibilizar, também, a justificativa dada para formulação de cada enunciado, trazendo 

maior transparência e elucidação, características essenciais para compreensão dos advogados 

e jurisdicionados. 

 

ENUNCIADO ALTERADO - ENUNCIADO 02 - 2016 
  
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E PROCURAÇÃO - VALIDADE 
PARA EFEITO PROCESSUAL 
 
A petição inicial deverá ser instruída com comprovante de residência e 
procuração atualizados (art. 77, inciso V e o artigo 105, §§ 2º. e 3º, do CPC e 
do artigo 19, § 2º. Da Lei 9.099/95). 
  
JUSTIFICATIVA - O enunciado proposto substitui o enunciado nº 02.2016 
sobre a mesma matéria, excluindo o prazo rígido para controle da competência 
territorial e da regularidade de representação processual nos Juizados 
Especiais Cíveis, além de incluir no seu texto as normas legais que permitem o 
controle judicial da competência territorial e da regularidade da representação 
processual. 
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3.3. O sistema de (in)admissibilidade dos Recursos Inominados 

 

Por fim, outra discussão bastante presente junto ao Sistema dos Juizados, que ganhou 

força com o advento do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito à deserção dos 

recursos pela insuficiência no recolhimento do preparo e das custas recursais. 

Isso porque, não obstante a conquista traduzida no §2º do art. 1.007, CPC, que dispõe: 

“§ 2o  A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará 

deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 

5 (cinco) dias”, o aludido dispositivo já foi expressamente rechaçado pelos Juizados Especiais 

do Rio de Janeiro, por meio de alterações de enunciados publicadas também no Aviso 

conjunto TJ/COJES nº. 15/2016, já apresentada anteriormente, negando a possibilidade de 

complementação das custas, no prazo de 05 (cinco) dias após intimação, descortinando uma 

postura extremamente rigorosa para um Sistema que foi idealizado para aproximar as partes 

do Judiciário e promover um procedimento simplificado e informal. 

 

11.6.1. RECURSO – DESERÇÃO  
O não recolhimento integral do preparo do recurso inominado, previsto no 
Art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/95, importa em deserção, inadmitida a 
complementação posterior. 
 
11.3. CPC/2015 - ART. 1.007 – INAPLICABILIDADE - Não se aplica o §2º 
do artigo 1007 do CPC/2015 ao sistema dos Juizados Especiais. 

 

Sendo assim, caso haja qualquer insuficiência no recolhimento do preparo do recurso 

inominado, não é oportunizada à parte proceder a sua complementação, ensejando a deserção 

imediata e automática do recurso e, por consequência, a impossibilidade de análise do mérito 

recursal e a inadmissibilidade do recurso, o que torna impossível a revisão do julgado. 

 
Trata-se de mandado de segurança cujo objeto é o destrancamento de 
Recurso Inominado julgado deserto pela autoridade impetrada. Queixa-se o 
impetrante de a decisão que julgou deserto o seu recurso inominado viola 
seu direito líquido e certo por dois motivos: exigiu porte de remessa e 
retorno e custos postais em processo eletrônico e, além disso, não lhe deu 
oportunidade de complementar os valores relativos à taxa judiciária 
recolhida a menor. É o que de essencial havia a relatar; passo ao voto. Da 
exigência de recolhimento de custas postais e porte de remessa e retorno em 
processo eletrônico A matéria versada neste capítulo do acórdão diz respeito 
a um aparente um conflito entre o que prevê o artigo 1007, § 3º, do Código 
de Processo Civil (que dispensa o recolhimento de porte de remessa e 
retorno em processos eletrônicos) e o que dispõe o artigo 3º da Resolução 
Conjunta TJ/CGJ nº 01/2015 que proíbe o usuário de excluir das guias de 
depósito contas/códigos e valores fixos tratados no artigo 1º ou 2º da mesma 
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Resolução. Considerando-se que o direito positivo deve representar um 
sistema fechado, os eventuais conflitos entre normas devem ser entendidos 
como aparentes, resolvendo-se pelos mecanismos legais cabíveis. No caso 
concreto, além de se dever ter em conta que a resolução de que se trata neste 
voto é contemporânea ao Código de Processo Civil de 1973, sendo, pois, 
revogada naquilo que contrariar a lei processual civil em vigor, não se pode 
esquecer que ela é uma norma de caráter administrativo, hierarquicamente 
inferior ao Código de Processo Civil, e, por isso mesmo, a ele não pode se 
sobrepor. Registro, por relevante, que, a despeito dos juizados especiais 
cíveis formarem um microssistema próprio, o Código de Processo Civil 
somente pode ser afastado se contrariar os princípios da Lei 9.099/95, 
mormente aqueles previstos em seu artigo 2º, o que obviamente não é o caso 
dos autos. Por conseguinte, não há como se declarar a deserção de um 
recurso com base em norma administrativa que contraria o Código de 
Processo Civil em matéria não conflitante com a Lei 9.099/95. Do 
recolhimento a menor da taxa judiciária e da possibilidade de 
complementação de custas Analisando os autos, verifico que, com efeito, o 
impetrante recolheu a menor a taxa judiciária, eis que deveria ter pagado o 
valor de R$ 331,28 e depositou somente R$ 50,00, consoante certificado às 
fls. 39, restando, pois, em aberto, uma quantia de R$ 281,28. Resta saber se 
deveria o Juiz Impetrado ter intimado o impetrante para recolher a diferença 
faltante ou se cumpria, desde logo, decretar a deserção. Fato é que a questão 
já era pacificada no âmbito dos Juízes de Juizado Especial Cível e Turmas 
Recursais do Estado do Rio de Janeiro que assentaram o entendimento de 
que o parágrafo segundo do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973 
não se aplicava ao microssistema dos Juizados Especiais Cíveis. É de se 
ressaltar, a propósito, o disposto no Enunciado nº 11.6.1 dos Juízes de 
Juizado Especial e das Turmas Recursais Cíveis deste Estado que dispõe que 
"o não recolhimento integral do preparo do recurso inominado, previsto no 
art. 42, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95, importa em deserção, inadmitida a 
complementação a destempo. A Lei especial prevalece. Inaplicável à 
hipótese o disposto no art. 511, parágrafo 2º, do CPC". Revisto o enunciado 
em questão por força da entrada em vigor do Código de Processo Civil ora 
vigente, reformulou-se a redação, como bem se vê do Aviso Conjunto 
TJ/COJES nº 15/2016: "o não recolhimento integral do preparo do recurso 
inominado, previsto no art. 42, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95, importa em 
deserção, inadmitida a complementação posterior". A ratio aqui é a mesma; 
os Juizados Especiais Cíveis constituem um microssistema próprio, 
regulado principalmente pela Lei 9.099/95; a aplicação do Código de 
Processo Civil é subsidiária e somente tem cabimento quando inexiste 
norma própria no sistema, o que não ocorre, in casu, haja vista o artigo 
42, § 1º, da Lei de Regência, que expressamente veda a complementação 
de custas a que título for. Por consequência, assim como o artigo 511, § 
2º, do saudoso CPC/73 não se aplicava ao microssistema dos juizados 
especiais cíveis, o artigo 1007 do diploma processual ora em vigor 
também não o faz. Da conclusão. Como se percebe, se é verdade que pela 
motivação da ausência do porte de remessa e retorno e de custas postais não 
se justificaria o decreto de deserção, também o é que tal sanção processual é 
inafastável pelo fato de o ora impetrante ter recolhido a menor a taxa 
judiciária, de sorte que não há como se desconstituir a decisão impetrada. 
Isto posto, voto no sentido de se indeferir a petição inicial, com fundamento 
no artigo 10 da Lei n° 12.016/09, julgando-se extinto o feito, sem resolução 
de mérito, ao teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil Oficie-se à 
autoridade impetrada, remetendo-se cópia do acórdão, para ciência. Ciência 
ao Ministério Público acerca do decidido. Custas pelo impetrante. Sem 
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honorários advocatícios, na forma do artigo 25 da Lei de Regência dos 
Mandados de Segurança. (Mandado de Segurança n°. 0002116-
47.2017.8.19.9000 – 3ª Turma Recursal, Julgamento: 14/11/2017) (grifei) 

 

O grande problema, entretanto, é que o sistema de recolhimento de custas dos Juizados 

Especiais Cíveis é bastante complexo e intrincado. A guia de recolhimento não é 

disponibilizada pelo Tribunal para pagamento, de forma que todo o preenchimento é realizado 

quase que manualmente, devendo o advogado indicar diversas contas diferentes, para cada 

qual um valor distinto, causando a ocorrência, muito comum, de erros de preenchimento ou de 

cálculo de valor. 

Portanto, o direito da parte em ver o mérito de seu recurso analisado em segundo grau, 

ou seja, que a decisão seja revista por um órgão colegiado, fica à mercê de um preenchimento 

de uma guia de recolhimento complexa e pouco didática.  

Tanto é assim que o próprio TJERJ criou um setor específico para esclarecimentos 

sobre os recolhimentos de custas. Todavia, não são poucas as vezes em que os próprios 

encarregados do setor suscitam dúvidas quanto aos recolhimentos devidos.   

Dessa forma, o jurisdicionado fica refém de uma formalidade para apreciação do seu 

direito, que pode ser o melhor direito, mas não será apreciado ao menor erro de cálculo no 

recolhimento do preparo. 

Vale notar, também, que, ao mesmo tempo em que o art. 1.007 do CPC é afastado em 

determinados casos, como o do julgado acima, em outros, ele é utilizado como fundamento do 

julgado, com interpretação oposta à anterior, mas sempre, de uma forma ou de outra, as 

decisões são no sentido de impedir o julgamento do mérito do recurso. O curioso é que, 

apesar de o resultado do julgamento ser o mesmo, e o dispositivo citado ser o mesmo (art. 

1007), ensejando a inadmissibilidade recursal por deserção, o motivo que respalda a decisão é 

totalmente oposto: em um caso, o art. 1007 é afastado, sob o fundamento de que não se aplica 

ao juizado (interpreta-se conforme o §2º do art. 1007); e, no outro, ele é ventilado como 

fundamento da decisão, ou seja, com base nele, no art. 1007, é que o recurso é igualmente 

inadmitido, por questão de interpretação (caput do art. 1007). Uma decisão está orientada pelo 

§2º do art. 1007: “§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de 

retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a 

supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”. E a outra, pelo caput: "No ato de interposição do recurso, o 

recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive 

porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”: 
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Trata-se de recurso interposto por ambas as partes contra sentença de 
procedência parcial que condena o réu ao pagamento de R$ 2.600,00 na 
forma de lucros cessantes. No primeiro recurso de fls. 49/51, o réu recorrente 
aduz que "no que tange a impossibilidade laborativa do Requerido, que 
possui outros veículos para dirigir conforme documento do DETRAN de fls., 
a inteira disposição para exercer seu ofício como sócio da EMPRESA de 
Taxis" (literalmente, fls. 50). Pede a reforma da sentença. O autor interpõe o 
segundo recurso às fls. 63/66 e alega que "em sua simplicidade, achou que a 
nota fiscal deveria ser emitida em nome de quem era o responsável pelo 
pagamento, pois tinha certeza que seria reembolsado pelo pagamento" 
(palavra por palavra, fls 65). Pede a procedência total de seus pedidos. Em 
sua inicial, narra a parte autora que no dia 18 de junho de 2016, teve seu 
veículo atingido na parte lateral direita pelo veículo da parte ré. Pleiteia 
indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Às fls. 118, foi 
indeferida a gratuidade de justiça em favor de ambos os recorrentes, 
determinando o recolhimento do respectivo preparo no prazo de 48 horas. Às 
fls. 119, em petição protocolizada aos 26/10/2017, foi informado pelo autor 
recorrente que não há meios de serem pagas as custas processuais, com 
requerimento de desistência do recurso. Às fls. 120, foi certificado a inércia 
do réu recorrente em efetuar o preparo. É o suficiente relatório, decido. De 
plano, verifico que o recurso do réu não foi preparado, conforme certificado 
às fls. 119. Como é cediço, prevê o art. 1007, caput, do Código de 
Processo Civil, que: "No ato de interposição do recurso, o recorrente 
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo 
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". 
Dessa forma, caracterizado o descumprimento do dispositivo legal, não 
tem o recurso como ser conhecido, por lhe faltar requisito extrínseco de 
admissibilidade. No tocante ao recurso interposto pelo demandante às fls. 
63/66, tendo em vista a sua manifestação de fls. 119, homologo a desistência 
por ele requerida. Isto posto, voto pelo não conhecimento dos recursos 
interpostos. (Recurso Inominado nº.0030988-98.2016.8.19.0208 – 4ª Turma 
Recursal, Julgamento: 14/11/2017) (grifei) 

  

Ou seja, dependendo da situação e do magistrado que está apreciando a demanda, os 

dispositivos do Código de Processo Civil serão observados ou não, ao arbítrio do julgador, 

gerando indiscutível insegurança jurídica. 

Neste sentido, vale destacar a fala de um dos juízes entrevistados, integrante do 

Sistema dos Juizados, otimista com relação às modificações na admissibilidade dos recursos 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, onde se observa seu posicionamento pendente para a 

absorção do entendimento do CPC/2015, autorizando-se a complementação, a fim de 

oportunizar a reanálise do mérito pelo colegiado: 

 

Bom, embora ainda seja amplamente aplicado pelos juízes, acredito que este 
enunciado, no futuro, será modificado para permitir, pelo menos, a 
regularização do preparo. Hoje, mesmo que em número bastante reduzido, já 
existem decisões das Turmas Recursais, proferidas em sede de Mandado de 
Segurança, determinado que os juízes, que antes tinham declarado o recurso 
inominado como deserto, concedam prazo para que o preparo seja 
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regularizado pelo advogado. No caso específico deste enunciado, acho que 
existe um prejuízo para o exame do mérito do processo. Permitir que o 
preparo fosse complementado, num prazo de 48 horas, por exemplo, em 
nada prejudicaria o bom andamento do processo e, além disso, permitiria 
nova avaliação do mérito pela Turma Recursal. Acho que essa irregularidade 
processual, que é plenamente sanável num curto espaço de tempo, não 
poderia ter primazia sobre o que realmente é importante no processo, que é a 
análise dos direitos envolvidos. Além disso, acredito eu, pelo menos, que o 
pagamento a menor do preparo não decorre de um ato de má-fé, mas, sim, de 
desconhecimento sobre o que realmente deve ser pago. Mas, repito o que 
disse antes, toda tentativa de uniformização de entendimento é sempre 
importante, ainda mais em países cuja tradição jurídica é da Civil Law. 

 

 Assim, pode-se inferir que, ainda que a tentativa de uniformização de entendimento 

seja importante na visão do ilustre magistrado colaborador, a depender do teor do enunciado 

em questão, o posicionamento pessoal do magistrado influencia em sua decisão, razão pela 

qual irá decidir da forma a reclamar o melhor direito que entender aplicável ao caso em 

análise, ora baseando-se nos enunciados, ora nos princípios fundamentais do direito 

processual. 

 

4. Conclusões: Confronto teoria e prática – entre o ser e dever ser dos Juizados 

Especiais Cíveis 

 

Preciso iniciar esta conclusão confessando que iniciei este trabalho com pensamento 

diverso do que tenho neste momento, ao escrever esta conclusão.  

Um pensamento um tanto quanto preconceituoso e cheio de ressalvas, onde 

questionava a razão das inúmeras modificações perpetradas que tanto dificultavam a atuação 

dos advogados dentro do Sistema dos Juizados, em contraposição ao objetivo de simplicidade 

e ampliação do acesso à justiça proposto quando da promulgação da Lei 9.099/95. 

Me senti instigada a adentrar no assunto, considerando as experiências vividas nos 

dois ‘territórios’ em conflito, durante meu estágio acadêmico, quais sejam, as serventias dos 

Juizados Especiais (onde estagiei no início da faculdade) e a advocacia (atuação em 

escritórios de contencioso do meio até o final da faculdade). 

Como narrado anteriormente, os Juizados Especiais Cíveis surgiram para viabilizar o 

emprego de um procedimento especial, baseado em princípios de simplicidade, celeridade, 

oralidade, tudo no anseio de proporcionar uma efetiva ampliação ao acesso à justiça, que há 

tempos era perseguida, mas sem sucesso. 
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Apesar disso, em razão do despreparo para o recebimento de número tão elevado e 

inesperado de demandas, os Juizados passaram a atuar em desconformidade com seus 

princípios e, percebendo o distanciamento patente, buscaram identificar os motivos e as 

possíveis medidas para retornarem ao projeto de tramitação inicial. 

Neste passo, surgiram os enunciados, como esforço para garantia de uma unificação 

de entendimentos, tentando-se conferir um mínimo de segurança jurídica. No entanto, o seu 

uso indistinto e discricionário pelos julgadores, resultou no contrário da sua intenção, 

servindo a decisões dissociadas entre si e, eventualmente, até mesmo contrárias aos princípios 

recentemente exaltados pelo CPC/2015, as quais dificultam a análise de mérito dos processos 

devido à aspectos meramente formais, caracterizando uma espécie de jurisprudência defensiva 

no Sistema dos Juizados. 

 Percebi, um tanto a contragosto, que tais enunciados, os quais foram citados neste 

trabalho, ao contrário do que eu esperava, não se destinaram, apenas, a esvaziar prateleiras e 

facilitar a gestão do acervo de processos judiciais, mas também foram consequência de 

atitudes de pequena parcela da classe dos advogados, mal intencionados, gerando resultados 

grandiosos para toda a sociedade, reforçando a ideia de que a advocacia é função essencial à 

justiça e que o exercício da atividade traduz enorme responsabilidade, que extrapola a esfera 

inter partes de uma demanda.   

Por outro lado, em que pese a tentativa de uniformização, a pesquisa realizada 

revelou também que as decisões divergentes permanecem ocorrendo, para restrição ou 

concessão de direitos, sendo observada nas duas hipóteses. 

Finalmente, ao notar que alguns enunciados não foram acolhidos, principalmente 

perante as Turmas Recursais, as quais adotaram posicionamento favorável aos princípios da 

primazia de mérito, do devido processo legal, da transparência e da não surpresa de decisão 

judicial, houve a rediscussão dos enunciados com a novidade de publicação das justificativas 

para cada um deles, o que, particularmente, considero essencial para uma prestação 

jurisdicional eficaz e em conformidade com os princípios garantidos pela Constituição, tendo 

em vista que tal atitude demonstra uma aparente acessibilidade e a maior transparência das 

organizações judiciais. 

Outrossim, em atenção ao Código de Processo Civil vigente, aos princípios 

constitucionais-processuais e as recentes conquistas no âmbito do direito processual civil, faz-

se necessário uma sintonização dos Juizados Especiais seja com sua legislação 

regulamentadora – Lei 9.099/95, seja com a legislação geral – Código de Processo Civil, para 

alcance de uma verdadeira ampliação do acesso à justiça e obtenção de resultados mais 
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satisfatórios na prática judicante o que, com a prática de rediscussão dos enunciados, talvez 

seja viável. 

De qualquer forma, a pesquisa permitiu perceber que existe um imenso abismo entre 

o ser e o dever-ser dos juizados, estando, ainda, bastante distantes de sua idealização, sendo 

muito importante olhar para as suas práticas, a fim de entender melhor o funcionamento 

desses espaços de administração de conflitos. 
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