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RESUMO 

 
Este trabalho visa analisar a auto representação em sede de Juizados Especiais Federais 
Cíveis, no que diz respeito à possibilidade que se conferir aos desprovidos de condições 
financeiras para adentrar ao judiciário sem a necessidade de constituir um advogado. Em que 
pese tal dispositivo ter o condão de ampliar o princípio constitucional do acesso à justiça, 
pretende-se, mediante pesquisa bibliográfica demonstrar que poucas constatações são 
suficientes para torná-lo contrário ao fim ao qual se destinava, já que seu público alvo, carente 
de conhecimento e orientação, assim permanece. Desse modo, propõe-se a releitura do 
referido instituto jurídico à luz da vulnerabilidade do cidadão frente aos interesses da União 
para compreender que o ideal de tratar desigualmente os desiguais se vê desonrado pelo 
próprio Estado quando este não garante condições materiais de fomentar a real paridade entre 
as partes, proporcionando tão somente o mero acesso ao judiciário. 
 
Palavras-chave: Auto Representação. Juizado Especial Federal. Acesso à Justiça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ABSTRACT 

 
This paper aims to analyze the self representation in the Federal Civil Special Courts, 
regarding the possibility that can be given to those without financial conditions to enter the 
judiciary without the need to constitute a lawyer. Although such a provision may extend the 
constitutional principle of access to justice, it is intended, through a bibliographical research, 
to demonstrate that few findings are sufficient to make it contrary to the purpose for which it 
was intended, since its target public, lacking of knowledge and guidance, so it remains. Thus, 
it is proposed to re-read this legal institute in the light of the citizen's vulnerability to the 
interests of the Union to understand that the ideal of treating unequally the unequal is 
disgraced by the state itself when it does not guarantee material conditions to promote real 
parity between the parties, providing only access to the judiciary. 

 
Keywords: Auto Representation. Federal Special Court. Access to justice. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Não é arriscado dizer que o tema do acesso à justiça no Brasil tornou-se mais presente 

na década de 80 com o processo de democratização do Estado brasileiro, especialmente com a 

instituição dos Juizados Especiais e com a posterior consagração do aceso à justiça como 

direito fundamental na Constituição Federal de 1988. 

A primeira inovação foi instituída com o advento dos Juizados Especiais de Pequenas 

Causas através da Lei 7.244/84, tendo encontrado guarida no artigo 24, inciso x, da 

Constituição cidadã, quando de sua promulgação. 

As inovações trazidas pelo instituto acima mencionado permaneceram presente no que 

posteriormente se chamou de Juizados Especiais Estaduais, criados pela Lei 9.099/95, assim 

como nos Juizados Especiais Federais, regulamentados pela Lei 10.259/05. Dentre os ideais 

seguidos, pode-se citar o processamento de forma mais informal e simples, a isenção de 

custas judiciais, a delimitação de causas de pequeno valor, e a dispensabilidade da figura do 

advogado. 
E é exatamente sobre essa última inovação que o presente estudo será pautado, pois, 

muito embora os Juizados Especiais tenham sido instituídos com o fito de ampliar as 

possibilidades para se obter acesso aos direitos fundamentais já consagrados, tendo em vista a 

preocupação com o controle social daqueles que se encontravam distante do Judiciário, essa 

forma de facultar a presença de um defensor tem proporcionado particularidades que limitam 

o próprio acesso à justiça. 
Neste sentido, busca-se entender a complexidade das relações que se fazem presentes 

no Juizado Especial Federal, que se diferencia dos outros modelos pelo fato de ser o único a 

estar apenas no contexto de litígios entre indivíduos e Estado, que acaba por refletir, como 

será visto, a vulnerabilidade do cidadão quando busca a efetivação de direitos sociais em 

desfavor dos interesses da União Federal. 

Para a realização do objetivo proposto, este estudo se divide em quatro capítulos, com 

seus respectivos tópicos e subtópicos. No Capítulo 1, através de pesquisa bibliográfica, 

apresenta-se o processo de construção institucional dos Juizados Especiais, a partir da breve 

discussão sobre as “três ondas” do movimento mundial de acesso à justiça criadas por 

Cappelletti e Garth (1988) em relação aos primeiros estudos brasileiros acerca do tema de 

acesso à justiça. 
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No capítulo 2, busca-se primeiramente demonstrar algumas particularidades centrais 

dos Juizados Especiais Federais quanto ao seu funcionamento, passando a entender o perfil 

dos litigantes da esfera federal, sobretudo, os eventuais e os habituais, na tentativa de preparar 

o leitor para os impactos decorrentes do instituto jus postulandi conferido às partes do 

processo, através de buscas doutrinárias sobre o assunto. 
No capítulo 3, além da pesquisa bibliográfica, utiliza-se também de pesquisas já 

realizadas sobre o assunto, com o intuito de promover um olhar crítico em relação às 

consequências trazidas pelo advento do artigo 10 da Lei 10.259/01 que facultou a atuação do 

advogado e por isso teve a sua constitucionalidade questionada, já que a constituição federal 

assevera em seu artigo 133 que este profissional é indispensável à administração da justiça. 
Desse modo, serão demonstrados os desafios enfrentados pelo litigante eventual 

quando tenta efetivar seus direitos no Juizado Especial Federal sem o auxílio de um defensor. 

Com isso, pretende-se analisar se há redução na qualidade da prestação jurisdicional pela 

desigualdade de armas face ao não conhecimento técnico pelo postulante que se encontra em 

situação de desvantagem. 

A partir desse diagnóstico, no capítulo 4 serão desenvolvidas alternativas para 

amenizar os entraves a serem superados, entre as quais: a instituição de novas defensorias 

públicas da união, aumento na nomeação e remuneração do advogado dativo e convênios 

firmados com os Núcleos de Prática Jurídica das faculdades de Direito. 

Desta feita, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar que o acesso à justiça não 

compreende somente o direito de ingressar no judiciário, mas também o de obter um resultado 

útil, e assim para que a acessibilidade seja plenamente ampliada e efetiva, torna-se necessário 

garantir condições dignas e oportunidades que coloquem as partes no mesmo patamar, sob 

pena de gerar apenas uma igualdade formal em detrimento da igualdade material. 

Entretanto, não é pretensão desse trabalho o exaurimento do assunto por se tratar de 

um tema complexo. Porém, acredita-se que através dele, mais um passo pode ser dado no 

cenário brasileiro no que concerne à efetividade da participação do advogado junto aos 

Juizados Especiais Federais a fim de atingir o melhor resultado possível para as partes 

envolvidas na relação processual. 
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1 O MOVIMENTO MUNDIAL DE ACESSO À JUSTIÇA  

O tema ganhou destaque mundial após a publicação da obra “Acesso à justiça” 

realizada por Mauro Cappelletti e Bryan Garth, que passou a simbolizar a busca pelo efetivo 

acesso à justiça como um direito social básico para todas as camadas da população. 
 Para os autores supracitados, o acesso à justiça deve alcançar duas finalidades, o de ser 

acessível de forma igual para todos, e o de produzir resultados que sejam individual e 

socialmente justos (CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 08). 
 Para Cappelletti e Garth: 

 
De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido 
como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e soci-
ais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência 
de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, por-
tanto, ser encarado como o requisito fundamental — o mais básico dos direi-
tos humanos — de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda 
garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos (CAPPELLETTI; 
GARTH, 1988, p. 10-11).  

 Dessa forma, com o objetivo de tornar efetivos os direitos dos cidadãos a fim de  

ampliar o acesso à justiça, Cappelletti e Garth (1988, p. 11) buscaram desenvolver soluções 

práticas a partir de uma subdivisão cronológica de movimentos, denominando cada 

movimento como uma espécie de “onda” cujo objetivo e conteúdo devessem estar inter-

relacionados, que emergiram a partir de 1965 nos países desenvolvidos. 
 A primeira onda renovatória retrata a prestação de assistência jurídica aos que não 

podem pagar os custos judiciais, pois está relacionada ao empecilho econômico do acesso à 

justiça. A segunda onda renovatória refere-se à representação dos interesses coletivos em 

juízo. Já a terceira onda, chamada de “o enfoque do acesso à justiça”, engloba os movimentos 

anteriores e busca, sobretudo, a efetividade da tutela jurisdicional através da melhoria e 

desburocratização do processo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 11). 
 Sob tal perspectiva, é importante ressaltar que este capítulo não objetiva analisar a 

evolução histórica de cada onda, mas identificar as suas principais características, bem como 

as respectivas influências dentro do ordenamento processual brasileiro, com especial enfoque 

na primeira e terceira onda, por basear o tema deste estudo. 

1.1 A PRIMEIRA ONDA DO MOVIMENTO: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS 

POBRES” 

 

A primeira onda do movimento mundial de acesso à justiça concentrou-se em 
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assegurar o acesso à justiça através da prestação de serviços jurídicos para aqueles que não 

dispõem de recursos econômicos suficientes para o próprio sustento e o de sua família, de 

modo a garantir a possibilidade de adentrar no Poder Judiciário em situação de igualdade com 

qualquer outro litigante, como se verá a seguir. 
 Conforme ensina Maria Júlia Nunes (2008, p. 15), os altos custos dos processos, das 

taxas, dos honorários advocatícios e periciais podem fazer com que os sujeitos mais carentes 

deixem de exercer os seus direitos.  
 Dessa maneira, seria necessário superar um obstáculo econômico, partindo do 

pressuposto de que a população carente se mantinha excluída do Judiciário ao ser desprovida 

de recursos que permitissem remeter as suas demandas à apreciação de um magistrado 

(SILVA, 2016, p. 13).  
 Para Cappelletti e Garth (1998, p. 3), “na maior parte das modernas sociedades, o 

auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais 

complexas e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa”. 
 Entende-se com isso que o acesso à justiça compreende não só o acesso ao judiciário 

de modo gratuito, mas também ao advogado, o que efetiva uma assistência jurídica integral e 

gratuita, justificada pela presença de conhecedores do Direito. 
 Com efeito, ao ser constatar a desvantagem dos pobres no acesso à justiça, Cappelletti 

e Garth (1988, p. 13) desenvolveram três importantes sistemas de assistência judiciária 

voltados para a primeira onda. 
 O primeiro é chamado de sistema judicare que consiste na contratação de advogados 

particulares remunerados pelo orçamento público para prestar assistência jurídica aos 

necessitados a fim de conceder a mesma qualidade jurídica para o litigante pobre e para 

aquele que possui condições de remunerar um defensor particular. O sentido seria “fazer uma 

distinção apenas em relação ao endereçamento da nota dos honorários: o Estado, mas não o 

cliente, é quem a recebe” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 13). 
 Observe como NUNES (2008, p. 15) discorre sobre a evolução deste sistema:  

Somente com a instituição dos Estados sociais e de direito, os welfare states, 
é que os legisladores e aplicadores do direito, sob a pressão de materializar 
os reclamados direitos sociais, resolveram, garantir, não apenas formalmen-
te, mas materialmente o direito de ação. Assim, surgiram, no princípio do sé-
culo XX, na Alemanha e na Inglaterra, sob regimes social-democratas e tra-
balhistas, sistemas de assistência judiciária, em que os advogados particula-
res são pagos pelo Estado, extensivo a todos aqueles que se enquadrassem 
nos termos lei. Era, então, o início do sistema judicare (judicial care system), 
que possuía por objetivo primordial proporcionar às pessoas de baixa renda a 
mesma representação judicial que teriam se pudessem pagar um advogado. 
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 Cappelletti e Garth (2002, p. 13) informam que países como a Holanda, França, 

Inglaterra, Austria e Alemanda Ocidental, implantaram em seus ordenamentos o sistema 

denominado judicare. 

   No entanto, puderam verificar que o judicare desfaz a barreira de custo, mas “não 

encoraja, nem permite que o profissional individual auxilie os pobres a compreender seus 

direitos e identificar as áreas em que se podem valer de remédios jurídicos” (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 14). Ou seja, esses advogados defendiam apenas os interesses individuais 

de cada assistido, sem a devida preocupação com a formação de uma consciência jurídica, 

fazendo com que a população continuasse ignorante em relação aos seus direitos. 

 O segundo modelo destacado por Cappelletti (1988, p. 15) ainda na primeira onda de 

assistência judiciária aos necessitados, ficou conhecido como os escritórios de vizinhança em 

que os advogados são remunerados exclusivamente pelos cofres públicos. Por esse sistema, os 

advogados trabalham em escritórios localizados nos bairros mais carentes da cidade e lutam 

pelos pobres enquanto classe de modo a formar uma conscientização na comunidade a 

respeito de seus direitos. 

 Todavia, Mello (2010) identifica que há uma “incongruência entre o fato de os 

escritórios de vizinhança serem financiados pelo governo ao mesmo tempo em que combatem 

várias políticas estatais”. Cumpre observar, com isso, que há uma dependência de apoio do 

governo para que esse sistema realize as suas atividades, que, muitas vezes é dirigida contra 

ele mesmo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, 16). 

 A partir dessa concepção, Cappelletti verifica que tal sistema muitas vezes rompe com 

a barreira de acesso, porém, ainda carece de melhorias, sugerindo que: 

 
A solução de manter equipes de advogados assalariados, se não for 
combinada com outras soluções, é também limitada em sua utilidade pelo 
fato de que – ao contrário do sistema judicare, o qual utiliza a advocacia 
privada – ela não pode garantir o auxílio jurídico como um direito 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, 16). 

  
Ao perceber as limitações que existem em ambos os modelos de sistema de assistência 

jurídica, alguns países escolheram adotar os dois modelos de forma combinada permitindo a 

possibilidade de escolher entre o atendimento por advogados particulares ou públicos, o que 

resolveria, além dos gastos, “os problemas derivados da desinformação jurídica pessoal dos 

pobres” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 15). 

 E assim, Cappelletti e Garth (1988) chegaram à conclusão de que a assistência 

judiciária, por si só, é insuficiente para que o sistema jurídico seja integrado por normas 

eficazes ao seu acesso, pois seria necessário um grande número de advogados disponíveis 
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para auxiliar os que não podem pagar pelos seus serviços. 

 Várias realizações foram adotadas para melhorar os sistemas de assistência judiciária, 

conforme assevera Bueno (2011, p. 87), onde a preocupação aqui espelhada repousa, 

fundamentalmente, na criação de mecanismos para que todos os cidadãos, independentemente 

de suas condições econômicas e financeiras, tenham acesso ao “serviço judiciário” no sentido 

de possuírem condições concretas de requerer a proteção judicial (a tutela jurisdicional) nos 

casos em que ela se faz necessária e indispensável. É neste contexto que surgem as 

defensorias públicas, as leis de assistência jurídica gratuita e outras iniciativas similares. 
 Tal observação expõe bem o advogado como responsável por exercer função social, 

sendo indispensável à administração da justiça, como assim dispõe o artigo 133 da 

Constituição Federal de 1988. Resta evidente, dessa forma, que a sua atuação plena realiza o 

que pressupõe o princípio do acesso à justiça, e não gere a sua limitação, aliado ao intuito de 

obter do Estado a assistência jurídica integral e gratuita constitucionalmente tutelada.  
1.1.1 Comentários sobre a assistência judiciária no cenário brasileiro. 

 

É importante explanar que para efetivar os direitos daqueles que estão alheios às 

constantes mudanças legislativas, deve-se possibilitar o entendimento dos pressupostos 

constitucionais do sistema maior, principalmente no que toca o artigo 6º da Constituição 

Federal de 1988, quanto aos direitos sociais, e assim, possibilitar contraposição de possíveis 

argumentos estatais quanto a reserva do possível, por exemplo, pelo mínimo necessário para 

sobrevivência (existencial) diante de tais direitos de segunda geração. 
Com base nisso, há de se observar a opinião da professora Ada Pellegrini Grinover 

quando afirma que “pode-se dizer, pois, sem exagerar, que a nova Constituição representa o 

que de mais moderno existe na tendência universal rumo à diminuição da distância entre o 

povo e a justiça” (1999, p.82). 

Certamente, a Carta Magna de 1988 contempla diversos dispositivos com o fito de 

proporcionar o acesso à justiça de forma democrática e eficaz, por meio de vários incisos do 

artigo 5º, tais quais dispõe que: 

 
XXXV – a lei não excluíra da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder; 
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; 
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LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação; 

 
Os incisos acima descritos definem bem que, quando for preciso, o cidadão procurará 

o auxílio do poder judiciário a fim de satisfazer o seu direito, e em consequência, a nobre 

Carta Constitucional criou mecanismos para viabilizar o usufruto dessas garantias, como a 

criação da defensoria pública e dos juizados especiais. 
No campo material, foi através da Constituição Federal de 1988 que a primeira onda 

renovatória instituída por Cappelletti ganhou consistência no Brasil, através de mais um 

inciso do artigo 5º, o LXXIV, garantindo que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 
Dessa forma, pode-se entender que, quando a constituição menciona “integral”, tornou 

a noção “assistência jurídica” mais abrangente, de forma a englobar atos judiciais e 

extrajudiciais, aconselhamentos jurídicos, ações coletivas, mediações, além da disseminação 

do conhecimento jurídico (MOREIRA, 1992, p. 130 apud MULLER, 2006, p. 28). 
Passando a ser integral a assistência jurídica após o advento da Constituição Federal 

de 1988, Lima (2014, p. 23) explica: 
 
Com esta modalidade, a assistência passa a ser completa (ou integral, como 
prefere a Constituição). Sucede antes, durante e depois do processo judicial; 
e até mesmo independente dele. Pode se dar na esfera administrativa, no 
auxílio na elaboração e na interpretação de cláusulas de um contrato, na 
prevenção de lides judiciais (conciliação prévia), no esclarecimento de 
dúvidas a respeito da existência ou extensão de direitos etc. enfim, desde que 
haja necessidade de auxílio no campo jurídico (judicial ou extrajudicial) a 
assistência estatal estará presente. 

 
Para ser gratuita, foi elencada a gratuidade judiciária, que também pode ser encontrada 

nos artigos 98 a 102 do Novo Código de Processo Civil, que dispõe uma forma de acesso à 

jurisdição para àquelas pessoas sem condições financeiras de pagar as custas do processo e os 

honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da família, que são chamadas de 

hipossuficientes. 

Outrossim, o Ministério da Educação (MEC) impõe a criação de Núcleos de Prática 

Jurídica a todas as Universidades e Faculdades de Direito do Brasil, conforme estabelecem os 

artigos 2º, § 1º, inciso IX, e 7º, § 1º, da Resolução 09/2004 da Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação (CES/ CNE - MEC). 

Tal criação esperou que os núcleos desenvolvessem uma transmissão de 
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conhecimentos à sociedade, no que se refere aos direitos individuais e coletivos, enquanto 

prestam o exercício da advocacia em atendimento as pessoas necessitadas (GABRIEL, s.a). 

Ou seja, ao mesmo tempo em que os núcleos de prática jurídica são necessários para a 

formação dos profissionais do curso de direito, são valiosos canais para a ampliação do acesso 

fundamental à justiça. 

Ademais, em muitas cidades brasileiras tiveram a assistência jurídica prestada pelas 

Procuradorias Estaduais e até pelo Ministério Público quando ainda não havia atendimento de 

Defensoria Pública (MOREIRA, 2016, p. 9). 

E tais Defensorias Públicas possuem previsão no art. 134 da Constituição Federal de 

1988 e foram instituídas pela Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994.   

E é a partir dessa concepção, especialmente na esfera Federal, que se busca 

desenvolver premissas a fim de estabelecer pontos de contato entre a assistência jurídica como 

elemento de proporcionar o acesso à justiça. 
1.2 A SEGUNDA ONDA: REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DIFUSOS 

 

A segunda onda renovatória está relacionada com a necessidade de superar o modelo 

tradicional do processo civil a fim de adotar mecanismos de proteger adequadamente os 

interesses metaindividuais. 

O intuito era resolver o problema da representação dos interesses difusos de modo que 

os sujeitos de direitos transindividuais pudessem ingressar judicialmente em um sistema que 

tradicionalmente promovia decisões com efeitos limitados às partes litigantes do processo 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1998, p. 19). 

Pode-se ententer, portanto, que essa segunda onda possibilitou uma nova percepção do 

direito, em que a remota concepção individualista de processo cedeu espaço à pressão dos 

grupos sociais, que reivindicavam proteção judicial a situações jurídicas. 

Corroborando com o acima exposto, Mauro Capelletti e Bryant Garth justificaram a 

segunda onda do acesso à justiça da seguinte maneira: 

 
[...] nem todos os titulares de um direito difuso podem comparecer em juízo 
– por exemplo, todos os interessados na manutenção da qualidade do ar, 
numa determinada região – é preciso que haja um “representante adequado” 
para agir em benefício da coletividade, mesmo que os membros dela não 
sejam citados individualmente. Da mesma forma, para ser efetiva, a decisão 
deve obrigar a todos os membros do grupo, ainda que nem todos tenham tido 
a oportunidade de ser ouvidos. Dessa maneira, outra noção tradicional, a da 
coisa julgada, precisa ser modificada, de modo a permitir a proteção judicial 
efetiva dos interesses difusos (1988, p. 19). 
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Mesmo nesse âmbito, a participação do advogado continuou sendo de grande 

relevância, como se nota: 

 
A figura do advogado público, remunerado pelo Estado e surgida nos 
Estados Unidos na década de 1970, ganhou força em alguns sistemas 
jurídicos com a finalidade de representar interesses até então não 
representados ou não organizados, como os dos consumidores, dos idosos e 
do meio ambiente (ALMEIDA, 2005, p. 13). 

 
Dessa maneira, considerando a dependência política e financeira para a manutenção 

desta iniciativa (ALMEIDA, 2005, p. 13), e as dificuldades para interpor demandas desse 

porte pelo litigante individual, Carmen Fullin (19, p. 228) explica que: 
 
novos atores governamentais – como o ombudsman do consumidor (Suécia), 
o advogado público (EUA) -, junto a órgãos tradicionais como o ministério 
público, além de grupos de advogados mantidos por associações sem fins 
lucrativos, assumiram atribuições importantes do agenciamento de tais 
interesses. 

  
Grande mudança também aconteceu na esfera da coisa julgada, que, passou a produzir 

os seus efeitos não só para as partes da relação processual, mas a toda uma classe, 

possibilitando, inclusive que, quando houver direitos individuais homogêneos em litígio, os 

interessados podem posteriormente executarem as suas pretensões individualmente, como se 

vê abaixo:  
[...] a sentença condenatória, no processo coletivo em defesa de interesses ou 
direitos individuais homogêneos, se limita a reconhecer a existência do dano 
geral e o dever de indenizar, cabendo depois a cada interessado, em 
processos de liquidação necessariamente individualizados, provar o seu dano 
pessoal e o nexo etiológico, além de quantificar a indenização, tudo em 
cognição exauriente e contraditório pleno (GRINOVER, 2000, p. 36-37 apud 
NUNES, 2008, p. 21). 
 

Verifica-se, com isso, que para haver um efetivo acesso à justiça, não deve-se entender 

o direito apenas sob a perspectiva individual, devendo abranger também a coletiva, com o fito 

de fundir uma concepção social e coletiva ao resguardar os direitos públicos difusos. 

No campo legislativo brasileiro, é possível notar influências advindas da segunda onda 

Cappellettiana, podendo-se mencionar inicialmente a publicação da Lei de Ação Civil Pública 

sob o nº 7.347/85, que legitimou dentre outros entes, o Ministério Público para promover 

ações coletivas, conforme o artigo 5º da respectiva legislação. 

A título de exemplificação, pode-se mencionar o artigo 129, inciso III, da Constituição 

Federal que reconheceu a função do Ministério Público para “promover o inquérito civil e a 

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
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outros interesses difusos e coletivos”, bem como, nos termos do inciso V, defender os direitos 

e interesses das populações indígenas. 

Cabe mencionar, também, que a Constituição Federal consagrou em seu texto outras 

previsões quanto às ações coletivas, como aquela do artigo 5º, inciso LXX, “a” e “b”, em que 

prevê a interposição de mandado de segurança coletivo. 

Dentre outros dispositivos sobre o tema, cita-se a Lei nº 8.078/90 que trata do Código 

de Defesa do Consumidor que compõem o sistema de tutela coletiva lato sensu (ROMANO, 

2016, p. 26). 
Como se pode observar, a segunda onda Cappellettiana faz referência aos interesses 

coletivos como um todo, que são emergentes da sociedade atual, entretanto, tal assunto não 

será objeto de análise do presente estudo por não se relacionar diretamente com o tema em 

tela. 
 

1.3 A TERCEIRA ONDA: UM NOVE ENFOQUE DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

A terceira onda renovatória de acesso à justiça apresenta um alcance bem mais amplo 

do que os movimentos anteriores, já que é voltada para uma reforma de todo o aparelho social 

judicial a fim de simplificar os procedimentos, e vai além do que garantir o acesso aos mais 

empobrecidos e a representação dos direitos difusos, mas inclui também: 

 
a advocacia, judicial ou extrajudicial, seja por meio de advogados 
particulares ou públicos, mas vai além. Ela centra sua atenção no conjunto 
geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para 
processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Nós o 
denominamos “o enfoque do acesso à Justiça” por sua abrangência. Seu 
método não consiste em abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de 
reforma, mas em tratá-las como apenas algumas de uma série de 
possibilidades para melhorar o acesso.  (CAPPELLETI e GARTH, 1988, 
p.68). 

  
Pela leitura acima, observa-se que enquanto as ondas anteriores mantiveram a sua 

preocupação voltada para a pobreza e representação coletiva, este movimento detém o próprio 

processo como o grande obstáculo. 

 No entanto, à essa época o judiciário brasileiro não funcionava como um meio de 

resolução de conflitos propriamente dito, já que para muitas pessoas ele era visto como uma 

forma de ameaça, e assim preferiam resolver os seus litígios por meio de uma auto-

organização autônoma, com ênfase nas invasões urbanas (JUNQUEIRA, 1996, p. 6). 
A exemplo do mencionado acima vale citar o que Boaventura de Sousa Santos, após 
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observar uma comunidade do Rio de Janeiro na década de 70, chamou de “direito de 

Pasárgada”: 
O direito de Pasárgada é um direito paralelo não oficial, cobrindo uma 
interação jurídica muito intensa à margem do sistema jurídico estatal (o 
direito do asfalto, como lhe chamam os moradores das favelas, por ser o 
direito que vigora apenas nas zonas urbanizadas, e, portanto, com 
pavimentos asfaltados). 

 
Com tal pesquisa, Boaventura constatou que, ante a ausência do poder público, os 

habitantes daquela comunidade resolviam os seus conflitos mediante a associação de 

moradores, que acabou por se transformar em uma espécie de fórum jurídico. Obervou com 

isso, a realidade de um direito paralelo e informal, o que resultou na baixa procura pelas 

instâncias tradicionais do judiciário para resolução dos seus conflitos (JUNQUEIRA, 1996, p. 

392). 
Embora a terceira onda abranja o investimento em métodos alternativos para resolução 

pacífica de litígios como a conciliação e a mediação, o método utilizado em Pasárgada não era 

considerado legal, tampouco legítimo perante o direito oficial (SANTOS, 1988, p. 14). 

Sob essa perspectiva, Eliane Junqueira (1996, p. 4) leciona que o tema relacionado ao 

acesso à justiça no Brasil triunfou com a percepção do pluralismo jurídico nos anos 80, sendo 

certo que diante da necessidade de atender os novos conflitos sociais, “coexistem diferentes 

lógicas jurídicas dentro do próprio Poder Judiciário, lento e tecnicamente incapaz de resolver 

as demandas emergentes da sociedade brasileira. ” 

Dessa forma, era preciso redemocratizar o acesso à justiça, já que a sociedade 

precisava de “uma tutela mais célere, justa e, principalmente, que fosse adaptável aos 

diferentes conflitos, estando ao alcance de todas as classes sociais” (ORSINI; RIBEIRO, 

2012, p. 24). 

À época do Projeto de Florença, Cappelletti e Garth (1988, p. 36) entenderam que era 

preciso criar fóruns que fossem além de acessíveis, mais atraentes para os indivíduos sob o 

aspecto econômico, físico, e psicológico, de modo que eles se sentissem à vontade e 

confiantes para utilizá-los, apesar dos recursos daqueles a quem eles se opõem. 

Em virtude dessas considerações, Carmem Fullin (2013, p. 229) determina que o 

acesso à justiça “passa a ser associado ao direito a um sistema judicial eficiente, no qual as 

decisões sejam rápidas, participativas, baratas, e, por isto, mais atraentes para o cidadão e 

menos custosas para os cofres públicos”. 
  Nesse sentido de reforma, dentre os instrumentos de aperfeiçoamento no cenário 

brasileiro, somente após a abertura política democrática, vieram à público a figura dos 
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Juizados de Pequenas Causas com o fito de viabilizar essa urgência de se ter uma prestação 

jurisdicional mais eficiente, ao espírito da terceira onda, sendo necessária, portanto, uma 

análise evolucional dessa proposta dentro do ordenamento jurídico brasileiro.  
1.3.1 Os Juizados de Pequenas Causas   

No Brasil, em meio à campanha nacional das “Diretas Já”, os juizados de pequenas 

causas foram instituídos por meio da Lei Federal nº 7.244 de 7 de novembro de 1984, 

restringindo-se às causas cíveis de valor econômico até 20 salários mínimos. 

Todavia, a primeira experiência deste sistema ocorreu antes mesmo da sua positivação, 

quando juízes do Rio Grande do Sul, por volta de 1980, experimentavam os Conselhos de 

Conciliação e Arbitragem pretendendo “resolver extrajudicialmente, os conflitos de interesse 

mais simples, objetivando, assim, reduzir a quantidade de processos judiciais, e, ao, mesmo 

tempo permitir a ampliação do acesso à justiça” (SOUSA, 2004, p.53 apud OLIVEIRA, 2014, 

p.9). 
Com a lei, o órgão passou a ser integrado por juízes, árbitros e conciliadores, e o 

usuário poderia formular o seu pedido tanto oralmente como na forma escrita. Caso não 

houvesse acordo pelas partes durante a tentativa de conciliação, o processo passaria para a 

fase de instrução e julgamento, com a possibilidade de ser dada uma sentença pelo juiz, contra 

a qual caberia recurso a ser julgado por um conselho de três juízes do próprio juizado de 

pequenas causas (D’ARAUJO, 1996, p. 306). 
Outro detalhe relevante é que o cidadão poderia demandar o seu direito dispensando a 

presença de um advogado, mas, mesmo na fase conciliatória foi revelada uma grande objeção 

sobre o fato. “Foi um receio de que a classe dos advogados fosse prejudicada no exercício da 

sua profissão, como também se argumentou que sem o profissional de direito representando 

as partes, não existiria a distribuição da justiça.” (DETONI, 2004, p.16) 

Tal preocupação já era observada desde o Projeto Florença (1988, p. 36), quando os 

autores consignaram que “esse tipo de reforma reconhece que, provavelmente, não basta 

permitir à parte que compareça sem advogado, porque o adversário pode se fazer acompanhar 

de um profissional e obter, assim, vantagem potencialmente decisiva. ” 

Ainda sob esse raciocínio dentro da perspectiva das pequenas causas, Cappelletti e 

Garth (1988, p. 51) defenderam que “a assistência jurídica significa mais do que a simples 

representação perante os tribunais. Ela implica auxílio para tomar as pessoas mais ativamente 

participantes das decisões básicas, tanto governamentais quanto particulares, que afetam suas 
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vidas. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os juizados de pequenas causas 

contaram com previsão expressa do artigo 24 em seu inciso x, com vistas a dar maior 

efetividade ao acesso à justiça. 
Da mesma forma, a Constituição democrática previu em seu artigo 98, inciso I, a 

criação dos Juizados Especiais, que abarcou as causas penais de menor potencial ofensivo, 

além da execução de causas cíveis de menor complexidade, como se passa a ver. 

 

1.3.2 Juizados Especiais Cíveis  
 Foram necessários sete anos de previsão na Constituição cidadã de 1988 para que o 

legislador federal regulasse a atividade dos Juizados Especiais no âmbito estadual e projetasse 

as regras através da Lei 9.099/05, que por sua vez, revogou a Lei nº 7.244/84. 

Com a instituição da lei 9.099/95, houve a substituição da noção de pequenas causas 

para causas cíveis de menos complexidade, já que o valor de alçada saiu de vinte para 

quarenta salários mínimos (PINTO, s.a., p.7). 
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

(2016, p.45), o legislador, em respeito aos dispositivos constitucionais que asseguram “o 

direito de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e o direito à assistência jurídica gratuita 

(art. 5.º, LXXIV, da CF), editou o procedimento dos Juizados Especiais, que foi formatado 

para permitir um acesso mais efetivo à Justiça”. 
Sendo assim, o artigo 2º da Lei orientadora desses Juizados dispõe sobre os princípios 

da informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e oralidade que vão orientar 

todo o microssistema processual. 
A informalidade propõe o desapego às formas processuais e burocráticas, dessa 

maneira, se presa por validar os atos processuais que preencherem as finalidades para as quais 

forem realizados, não se exigindo forma pré-determinada para a manifestação de vontade da 

parte, a não ser que esteja expressamente estabelecida em lei (BOCHENEK; NASCIMENTO, 

2011, p. 34). 
O princípio da simplicidade se confunde um pouco com o princípio da informalidade, 

quando sustenta que todas as atividades desenvolvidas no âmbito dos Juizados Especiais 

devem ser exercidas de modo a ser compreendidas pelas partes, especialmente àquelas sem 

advogado (ARENHART, 2001, p. 654). 
Já o princípio da economia processual é informado por Ada Pellegrini Grinover (in 
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CINTRA, 2006, p. 79) como o princípio que preconiza o melhor resultado no processo com o 

mínimo de atos processuais ocasionando a redução das custas processuais que está 

relacionada com a gratuidade no primeiro grau de jurisdição. 

Quanto ao princípio da celeridade, espera-se que haja a necessária solução do conflito 

em litígio de forma breve, com a observância da razoável duração do processo estabelecida no 

inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, na medida em que impede que 

o processo fique sem movimentação por muito tempo (SILVA, 2014, p. 8). 
Já princípio da oralidade, busca inovar quando permite que os atos processuais sejam 

praticados de forma oral, havendo claro predomínio da fala sobre a escrita. É muito usado nos 

casos em que a parte está desacompanhada de advogado e apresenta o seu pedido oralmente 

no balcão da secretaria sendo reduzido à termo (HERMANN, 2010, p. 48). 
Por outro lado, assim como nos Juizados de Pequenas Causas, a figura do advogado 

foi facultada, dessa vez, no que tange às causas que não ultrapassarem o valor de 20 salários 

mínimos, nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95. 

Anos mais tarde, no âmbito federal, foi criada a Lei 10.259/01 que instituiu os 

Juizados Especiais no âmbito Federal com o teto de 60 salários mínimos, e de igual maneira 

dispensou a atuação dos advogados, porém, tal faculdade se estendeu para todas as causas 

independentemente do valor a elas atribuído, conforme prevê o artigo 10 da supramencionada. 
Sabe-se que esse tipo de reforma é fruto da terceira onda cappellettiana, mas, embora 

tenha sido implantada na tentativa de facilitar o acesso à justiça para todas as classes sociais, é 

importante se ter em mente que foi pensada há quase trinta anos e com base nos países 

centrais. 

Por consequência, atualmente há várias ressalvas que apontam possível ineficiência na 

proposta de proporcionar igualdade jurídica dentro da relação processual causada por esse 

mecanismo objeto da última onda. 

Os próprios autores Cappelletti e Garth já apontavam há décadas tal preocupação sob 

as seguintes palavras: 

Os primeiros esforços importantes para incrementar o acesso à justiça nos 
países ocidentais concentraram-se, muito adequadamente em proporcionar 
serviços jurídicos para os pobres. Na maior parte das modernas sociedades, o 
auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis 
cada vez mais complexas e procedimentos misteriosos, necessários para 
ajuizar uma causa. Os métodos para proporcionar a assistência judiciária 
àqueles que não a podem custear são, por isso mesmo, vitais 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12). 

  
É a partir desse raciocínio que as ressalvas acima mencionadas serão analisadas no que 
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diz respeito à auto representação nos litígios entre o cidadão comum e os interesses da união 

no âmbito do Juizado Especial Federal cível, já que é o objeto do presente estudo, motivo pelo 

qual receberá melhor atenção em capítulo próprio. 
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2 OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS FEDERAIS E A PROPOSTA DE ACESSO À 

JUSTIÇA  
Como foi relatado anteriormente, Cappelletti identificou em sua terceira onda do 

movimento de acesso à justiça que seria necessário proporcionar um novo modelo de sistema 

jurídico capaz de garantir o amplo e efetivo acesso, sob esse prisma, a figura dos Juizados 

Especiais Federais foi idealizada para propiciar a aproximação de uma grande parcela da 

população brasileira com o Poder Judiciário. 

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES 
 

Como visto no capítulo anterior, em 1999 foi sancionada a Lei 9.099 que dispôs sobre 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na esfera estadual, e estabeleceu um novo limite para 

as causas cíveis, qual seja, quarenta vezes o valor do salário mínimo. 
Entretanto, a Lei dos Juizados Especiais Estaduais “não permitia que, por seu 

procedimento, fossem veiculadas pretensões em face de órgãos públicos, menos ainda 

federais” (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2016). 
Com isso, houve grandes debates sobre a omissão legislativa no que se refere a 

possível aplicação subsidiária da respectiva Lei no âmbito da Justiça Federal, por isso, 

ROCHA (2016, p.35) ensina que tal discussão só teve fim quando foi editada a Emenda 

Constitucional nº 22/99, que acrescentou ao artigo 98 da Constituição atual que a “Lei federal 

disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal” evidenciando, 

portanto, a necessidade de uma lei específica sobre o tema. 
Nesta toada, foi editada a Lei 10.259/01 que “dispõe sobre a instituição dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal” a fim de colocar a justiça ao 

alcance do povo, promovendo a cidadania sem exclusão, conforme relata o Ministro Nilson 

Naves, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal (de 2002 a 

2004) no XIII Encontro do Forum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais. 
No entanto, Figueira Junior e Tourinho Neto (2007) argumentam que a Lei dos 

Juizados Especiais não trouxe a solução mais adequada à realidade vivida pelo Judiciário 

atualmente. 
 E talvez seja aqui onde é encontrada a problemática que embasa grande parte do 

presente estudo, mas antes, cabe aqui colacionar noções sobre o procedimento utilizado nos 

Juizados Especiais Federais a fim de embasar os tópicos subsequentes. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103497/lei-dos-juizados-especiais-lei-9099-95
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103497/lei-dos-juizados-especiais-lei-9099-95
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2.2 NOÇÕES DE PROCEDIMENTO  

Primeiramente, insta mencionar que os Juizados Especiais Cíveis Federais têm 

competência para processar e julgar causas de atribuição da Justiça Federal cujo valor da 

causa seja de até 60 salários mínimos, sendo orientados de forma subsidiária pelos princípios 

norteadores dos Juizados Especiais previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Sob esse prisma, consigna-se que tudo aquilo que não estiver disciplinado de forma 

específica na Lei 10.259/01 e for compatível com a mesma, será regido de forma subsidiária 

pela Lei dos Juizados Especiais Estaduais, permitindo que omissões importantes sejam 

sanadas. 

Desse modo, busca-se nesse capítulo extrair o que há de mais importante no 

procedimento deste microssistema. 

Pois bem, para protocolar uma petição inicial no âmbito desse Juizado, deve-se 

observar o valor da causa, que em razão da competência absoluta não pode superar o valor de 

60 salários mínimos. Entretanto, se assim ultrapassar, a parte deve apresentar renúncia 

expressa ao valor das parcelas vencidas que, até a data do ajuizamento da ação, exceder o teto 

do JEF, sendo certo que o cálculo é feito sobre o salário mínimo vigente (DONATO, 2010, p. 

142). 
Por falar em competência, observa-se o seguinte enunciado do Fórum Nacional de 

Juízes Federais Especiais (FONAJEF):  
Enunciado FONAJEF nº 9 - além das exceções constantes do § 1º do artigo 
3º da Lei n. 10.259, não se incluem na competência dos Juizados Especiais 
Federais, os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, 
salvo quando possível a adequação ao rito da Lei n. 10.259/2001. 
 

Observados tais requisitos, a propositura da demanda põe início ao litígio no Juizado 

Especial Federal, que pode ser apresentada oralmente na Secretaria (aplicação subsidiária do 

artigo 14 da Lei 9.099/95) ou em eventual setor existente para reduzir os pedidos à termo, 

com descrição sucinta e com a possibilidade de formular o pedido de forma genérica ou 

alternativa. Assim, percebe-se que a petição inicial não precisa observar todos os itens do 

artigo 319 do Código de Processo Civil. 
Para que se considere aperfeiçoada a relação processual, é necessário que a União seja 

citada na forma dos artigos 35 ao 38 da Lei Complementar nº 73/93: 
 
 Art. 35. A União é citada nas causas em que seja interessada, na condição de 
autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, na pessoa: 
I - do Advogado-Geral da União, privativamente, nas hipóteses de 
competência do Supremo Tribunal Federal; 
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II - do Procurador-Geral da União, nas hipóteses de competência dos 
tribunais superiores; 
III - do Procurador-Regional da União, nas hipóteses de competência dos 
demais tribunais; 
IV - do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional da União, nas 
hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau. 
Art. 36. Nas causas de que trata o art. 12, a União será citada na pessoa: 
I - (Vetado); 
II - do Procurador-Regional da Fazenda Nacional, nas hipóteses de 
competência dos demais tribunais; 
III - do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional da Fazenda Nacional 
nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau. 
Art. 37. Em caso de ausência das autoridades referidas nos arts. 35 e 36, a 
citação se dará na pessoa do substituto eventual. 
Art. 38. As intimações e notificações são feitas nas pessoas do Advogado da 
União ou do Procurador da Fazenda Nacional que oficie nos respectivos 
autos. 

 
Já as autarquias, fundações e empresas públicas federais são citadas na pessoa do 

representante máximo da respectiva entidade, nos termos do parágrafo único do artigo 7º da 

Lei 10.259/01. 
Quanto às intimações, entende-se pela desnecessidade da forma pessoal conforme os 

enunciados abaixo, sendo os dois primeiros enunciados das Turmas Recursais da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro e o último enunciado do Fórum Nacional dos Juízes Federais 

Especiais (FONAJEF): 
ENUNCIADO nº 50: a prerrogativa de intimação dos procuradores da 
fazenda nacional mediante vista dos autos, prevista no art. 20 da lei 
11.033/2004, não se aplica ao rito dos juizados especiais federais. 
*aprovado na sessão conjunta realizada em 11/05/2006, e publicado no 
d.o.e.r.j. de 22/05/2006, pág. 4, parte III. 
 
ENUNCIAD0 nº 39: a obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes 
de cargo de procurador federal, prevista no art. 17 da lei Nº 10.910/2004, não 
é aplicável ao rito dos juizados especiais federais. 
*aprovado na sessão conjunta realizada em 09/12/2004, e publicado no 
d.o.e.r.j. de 14/12/2004, pág. 41, parte III. 
 
ENUNCIADO nº 7: nos Juizados Especiais Federais o procurador federal 
não tem a prerrogativa de intimação pessoal.  

No entanto, os prazos diferenciados aplicados à Fazenda Pública no procedimento 

comum não se aplicam no âmbito do Juizado Especial Federal, o que tem de especial aqui é o 

intervalo mínimo de 30 dias entre a citação e a realização da audiência de conciliação, 

conforme artigo 9º da Lei 10.259/01. 
Quanto a audiência de conciliação, verifica-se a presença das partes, e ante a 

constatação da ausência do ente público citado, não se aplicam os efeitos da revelia, devendo 

ser entendida como desinteresse na conciliação, sendo suficiente que apresente a sua 
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contestação (lembrando que não cabe aqui o instituto da reconvenção). 

No entanto, se designada a audiência e o autor não comparecer, o magistrado decretará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que o requerente possa reapresentar o 

mesmo pedido através da distribuição de outra ação, sem o reaproveitamento de qualquer ato 

praticado no processo anteriormente extinto (POLETO, 2010). 
Caso as partes cheguem a um consenso e haja a conciliação, o juiz através de uma 

sentença homologatória de acordo atribuirá efeitos legais e jurídicos ao que foi avençado de 

forma que seja resolvido ali o mérito da questão fazendo coisa julgada formal e material. 
Nessa concepção, vale salientar que nos termos da aplicação subsidiária do artigo 41 

da Lei 9.099/95, esta decisão homologatória é irrecorrível já que conforme o artigo 515, 

inciso II e III do Novo Código de Processo Civil, se reveste na forma de um título executivo 

judicial, e, ante ao inadimplemento da obrigação firmada em juízo, dar-se-á início à fase de 

execução do acordo. 
Porém, se restada frustrada a conciliação, passará a fase de instrução processual, sendo 

necessário se reportar aos meios de provas mais utilizados comumente na esfera federal dos 

Juizados, quais sejam documental, pericial e oral (BOCHENEK; NASCIMENTO, 2011). 
Quanto à prova documental, além dos documentos que estejam na posse da parte 

autora, esclarece o artigo 11 da Lei 10.259/01 que: “a entidade pública ré deverá fornecer ao 

Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até 

a instalação da audiência de conciliação”. 
Já no que diz respeito à prova pericial, esta é realizada por um perito judicial, sendo 

certo que, sendo vencida a união, o valor da perícia é incluído na ordem de pagamento a ser 

feita em favor do tribunal. Ainda, poderá ser formulado pelas partes quesitos e nomeação de 

assistentes, tudo nos termos do artigo 12 da Lei 10.259/01: 
 
Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da 
causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco 
dias antes da audiência, independentemente de intimação das partes. 
§ 1o Os honorários do técnico serão antecipados à conta de verba 
orçamentária do respectivo Tribunal e, quando vencida na causa a entidade 
pública, seu valor será incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor 
do Tribunal. 
§ 2o Nas ações previdenciárias e relativas à assistência social, havendo 
designação de exame, serão as partes intimadas para, em dez dias, apresentar 
quesitos e indicar assistentes. 

 
Em relação à prova testemunhal, deve ser aplicado subsidiariamente o artigo 34 da Lei 

9.099/95, já que na Lei dos Juizados Especiais Federais não há menção sobre determinada 

espécie probatória, segue: 
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As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 
audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 
independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. 
§ 1º O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à 
Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e 
julgamento. 
§ 2º Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá determinar sua 
imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força pública. 

 

Deve-se consignar que existe também a inspeção judicial consistente na avaliação de 

pessoas ou coisa, de forma que o próprio magistrado ou um terceiro por ele designado colha 

informações in loco. É muito comum acontecer nas ações em que se pleiteia o Benefício de 

Prestação Continuada, mais conhecido como LOAS - Lei 8.742/93, quando, geralmente o 

Oficial de Justiça visita a casa da parte autora para averiguar a condição de miserabilidade 

necessária para a procedência da ação, o que resulta em um laudo de constatação econômica 

(BOCHENEK; NASCIMENTI, 2011). 
A fim de autenticar o descrito acima, observe o que preceitua o Enunciado de nº 122 

do FONAJEF: “é legítima a designação do oficial de justiça, na qualidade de longa manus do 

juízo, para realizar diligência de constatação de situação socioeconômica”. 

No entanto, quando o juiz se sente satisfeito pelos elementos de provas colhidos, seja 

na audiência, ou em momento oportuno, deverá ser proferida a decisão de mérito, 

denominada, sentença (BARBOSA, 2014). 
Caso haja insatisfação por alguma das partes no que toca a sentença de mérito, esta, 

para recorrer deverá observar o prazo de 10 dias (artigo 42 da Lei 9.099/95) e 

obrigatoriamente ser representada por um advogado e realizar o pagamento de “todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita” como preceitua o artigo 54, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. 
Quanto ao tipo de recurso a ser interposto, para atacar o mérito da sentença só é 

cabível a apresentação do recurso inominado que obrigatoriamente deverá ser sob a forma 

escrita, sendo certo que dentro de 10 dias após o recebimento, cabe também o oferecimento de 

contrarrazões que igualmente deve ser subscrita por advogado. 
Ainda sobre recursos, vale frisar que não haverá reexame necessário, dispensando-se a 

remessa obrigatória para o Tribunal ainda que a decisão seja ao contrário dos interessas do 

ente público. 
Os recursos interpostos são julgados por uma turma recursal que será instituída pelo 

respectivo Tribunal Regional (artigo 21 da Lei 10.259/01) e composta por três juízes federais 
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que estão em exercício no primeiro grau de jurisdição (artigo 41, § 1º da Lei 9.099/95) 

Quanto às sentenças que extinguem o feito sem resolver o mérito, o entendimento é 

que são irrecorríveis em regra, por força do entendimento fixado no artigo 5º da Lei 

10.259/01. 
Não sendo interpostos recursos e transitado em julgado a sentença condenatória, a sua 

execução deve ser observada de acordo com o disposto no artigo 17 da Lei 10.259/01, sendo 

destacado aqui os §§ 1º e 4º: 
 
Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado 
da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados 
da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, 
na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do 
Brasil, independentemente de precatório. 
§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as 
obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas 
independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor 
estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível 
(art. 3o, caput). 
§ 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, o pagamento 
far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a 
renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento 
do saldo sem o precatório, da forma lá prevista. 

 
E é aqui, na execução, que talvez toda a noção de celeridade construída sobre os 

Juizados Federais cai por terra, visto que os credores são submetidos a ver suas obrigações 

adimplidas por meio de precatórios, já que a parte ré trata-se de Fazenda Pública, sem contar 

que os bens públicos são impenhoráveis e gozam de inalienabilidade, portanto, a princípio não 

podem garantir a execução (LUZ, 2008, p. 554-555). 
 É possível que, com a demora na tramitação do processo, o valor da condenação se 

torne superior à alçada dos JEFs, qual seja, 60 salários mínimos, e então ocorrerá a intimação 

da parte autora para que renuncie a quantia excedente se quiser receber através de requisitório 

de pequeno valor, nos termos do Enunciado nº 71 do FONAJEF: 

 
A parte autora deverá ser instada, na fase da execução, a renunciar ao 
excedente à alçada do Juizado Especial Federal, para fins de pagamento por 
Requisições de Pequeno Valor, não se aproveitando, para tanto, a renúncia 
inicial, de definição de competência. 

 
Ao renunciar o valor excedente, o requisitório de pequeno valor (RPV) passará pelo 

processo de elaboração e conferência, as partes serão intimadas sobe o teor da requisição, e 

assim o Juízo enviará o documento ao respectivo tribunal regional. A partir de então a 

entidade devedora deverá depositar o débito no prazo de 60 (sessenta) dias na agência mais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art100§3..
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próxima da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, conforme ensina (MARINONI; 

ARENHART; MITIDIERO, 2016). 
Entretanto, se o valor da execução ultrapassar a alçada do JEF e mesmo assim a parte 

optar por não renunciar o que exceder, esta deve requerer a expedição de precatório que 

compreenda o valor global das prestações em atraso, com fundamento no artigo 17, §4º da Lei 

10.259/01. 
Caso a parte devedora não tenha adimplido o débito em qualquer das duas hipóteses, o 

Juiz requisita o sequestro do numerário suficiente para o pagamento do valor devido, nos 

termos estipulados no artigo 17, §2º da Lei 10.259/01. 
Após o depósito em valores devidamente atualizados até o saque pela parte 

beneficiária, o processo será remetido à baixa e arquivamento (LAZZARI, 2016). 
Logo, é possível perceber que muitas vezes, para demandar no Juizado Especial 

Federal apostando na celeridade, a parte renuncia seu direito por duas vezes, uma no que diz 

respeito ao excesso verificado quando da propositura da ação (para fins de fixação de 

competência) e outra quando os valores da execução extrapolam o montante de 60 salários 

mínimos (a fim de receber por meio de RPV, cujo procedimento de recebimento é menos 

demorado do que o do precatório).  
2.4 PERFIL DOS LITIGANTES  
  Para a compreensão do desenvolvimento do preste estudo, resta essencial compreender 

o perfil dos litigantes da esfera federal, como se verá a seguir.  
2.4.1 Polo ativo e a capacidade processual 

 

Em primeiro lugar, importante observar o artigo 6º, inciso I da Lei 10.259/01 ao 
estipular que: 

Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível: 
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

II – como rés, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. 

 
Nesta toada, insta explicar que a capacidade outorgada pelo respectivo dispositivo diz 

respeito à capacidade de ser parte, que é a mera aptidão que a parte tem de figurar no polo 

ativo ou passivo em uma relação jurídica processual. 
Já a capacidade para estar em juízo está prevista no artigo 70 do Novo Código de 
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Processo Civil e diz respeito à “toda pessoa que se encaixa no exercício de seus direitos”, ou 

seja, é a aptidão para agir por si mesmo sem a necessidade de assistência ou representação. 
Pergunta-se: porque o artigo 6º da Lei 10.259/01 não se refere à capacidade para estar 

em juízo quando determina quem pode ser parte? 
A Lei que trata dos Juizados Especiais Estaduais trata do tema de forma explícita ao 

delimitar em seu artigo 8º, §1º, inciso I e 2° que: 
 
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 
preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, 
a massa falida e o insolvente civil. 
§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: 
I – as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 
jurídicas; 
§ 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de 
assistência, inclusive para fins de conciliação. (grifos nossos) 

 
Contudo, diferente do que acontece na Lei nº 9.099/95 do Juizado Especial Estadual, a 

Lei 10.259/01 não faz menção a qualquer tipo de impedimento para o incapaz litigar no 

Juizado Especial Federal (BOCHENEK; NASCIMENTO, 2011, p. 46). 
E por que não aplicar a Lei 9.099/95 mais uma vez de forma subsidiária? Erika Donato 

(2010, p. 122-123) explica que a esfera federal possui competência de viabilizar concessões 

aos benefícios previdenciários, portanto, há muitos processos no JEF em que o incapaz, que é 

uma pessoa natural, pode ser autor nas ações em que se requer desde o benefício assistencial 

ao portador com deficiência até a pensão por morte, por exemplo. 
Nas palavras de Marisa Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha Chimenti (2009, p.124) 

“não faria sentido submeter justamente os que mais necessitam de prestação jurisdicional 

rápida e eficaz ao demorado procedimento ordinário que pode, inclusive, submeter decisão 

favorável a essas pessoas à Remessa Oficial”. 
Até porque o próprio artigo 6º da Lei orientados dos Juizados Federais permitiu que 

“pessoas físicas” figurassem na posição de autor, podendo-se concluir de igual forma, 

portanto, pelos incapazes. Sendo certo que, conforme o Novo Código de Processo Civil, são 

considerados absolutamente incapazes aqueles menores de 18 anos de idade. 
Quanto ao autor preso, há divergência doutrinária, Antonio César Bochnek (2012, p. 

48) entende que o comparecimento do preso na audiência do Juizado Especial Federal não é 

obrigatório, de modo que “não há necessidade do comparecimento pessoal à audiência, sendo 

possível designar representante para a causa, afastando as dificuldades impostas pela restrição 

de liberdade”. 
Já o professor J. E Carreira Alvim (2009, p. 90 apud DONATO, 2010, p. 126) 
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argumenta que há restrição, pois, como o preso está detido, não tem como comparecer às 

audiências, ou aos atos processuais. 
Há ainda quem fala quanto à possibilidade de o espólio e o condomínio figurar como 

autor no Juizado Especial Federal, e nesse ponto, também houve divergências. 
Entretanto, no IV Fórum Nacional dos Juízes Especiais Federais, ficou entendido que 

“o espólio pode ser parte autora” conforme o Enunciado nº 82 fixado naquela ocasião. 
Da mesma forma, a controvérsia quanto a legitimidade do condomínio foi decidida 

pelo Superior Tribunal de Justiça fixando o entendimento de que há possibilidade desde que o 

valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos, e assim DONATO (2010, p.127) 

entende que é preciso fazer uso da ponderação através dos princípios norteadores aplicados 

subsidiariamente pela Lei 9.099/95. Com base no entendimento supra, veja-se: 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 927.878 - DF (2007/0039261-6) RELATOR : 
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQN 409 ADVOGADA 
: URSULA CORDEIRO GROCHEVSKI PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL AJUIZADA EM FACE DA 
UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL. 1. A jurisprudência da Casa é tranquila em afirmar que a ação de 
cobrança de cotas condominiais ajuizada em face da União, cujo valor não 
exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, deve tramitar no Juizado Especial 
Federal, pois a competência é absoluta. 2. O rol de legitimados para 
ingressar com ação nos Juizados Federais não é taxativo (art. 6º da Lei 
n.º10.259/2001), podendo o Condomínio figurar no pólo ativo. 2. Recurso 
especial provido. (...) (STJ - REsp: 927878, Relator: Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 10/11/2010) 

  
Outrossim, as microempresas e empresas de pequeno porte também podem demandar 

sob o julgamento dos Juizados Especiais Federais, devendo comprovar documentalmente essa 

condição (DONATO, 2010, 127-128). 

É de se verificar, portanto, que desde que o valor da causa e os princípios basilares do 

instituto estejam sendo respeitados e que haja a caracterização da hipossuficiência que faz jus 

à benesse do rito sumaríssimo, já que os Juizados foram instituídos para solucionar conflitos 

individuais de menor complexidade. 

 

2.4.2  Polo passivo  
Conforme o artigo 6º, inciso II, da Lei 10.259/01 podem ser rés no Juizado Especial 

Federal “a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais”. 
A União é uma entidade federativa autônoma em relação aos Estados e Municípios, se 
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reveste na forma de pessoa jurídica de direito público interno, competindo-lhe exercer as 

competências da soberania da República Federativa do Brasil, como preceitua Alexandre de 

Moraes (2016, p. 741). 
Através dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho (2016, p. 612-613) 

entende-se que as autarquias possuem natureza jurídica de direito público e integram a 

Administração Pública indireta, além de ser criada por lei para desempenhar funções próprias 

e típicas de Estado. Dentre as autarquias federais mais conhecidas que podem ser rés, tem-se: 

o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, o INCRA – Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária, o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, o Banco Central do Brasil, e outros. 
Ademais, os Conselhos de Fiscalização Profissional, como a OAB - Ordem dos 

Advogados do Brasil, são equiparados às autarquias federais, portanto podem litigar no polo 

passivo dos Juizados Especiais Federais (DONATO, 2010). 
Quanto as fundações, aqui se referem àquelas de direito público interno, que assim 

como às autarquias, integram a Administração Pública indireta e devem ser instituídas 

mediante lei específica e não as fundações federais de direito privado. Conforme explica 

Alexandre Mazza (2013, p. 136-137), “as fundações públicas podem exercer todas as 

atividades típicas da Administração Pública, como prestar serviços públicos e exercer poder 

de polícia”, e dos exemplos mais conhecidos, cita-se: FUNAI – Fundação Nacional do Índio, 

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde e o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 
Nota-se que, apesar de integrarem a Administração Pública Indireta, as empresas 

públicas federais são pessoas jurídicas de direito privado (diferente das entidades acima 

relacionadas) e devem ser criadas mediante autorização legislativa para que o Governo possa 

exercer suas atividades gerais de caráter econômico, ou de serviços públicos. A título de 

exemplificação menciona-se as seguintes empresas públicas federais aptas a estar no polo 

passivo da relação processual: CEF – Caixa Econômica Federal, ECT – Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a 

Casa da Moeda do Brasil, e outras (FILHO, 2016). 
No entanto, as sociedades de economia mista não estão contempladas no foro de 

competência da Justiça Federal como um todo, vez que são demandadas perante a Justiça 

Estadual. Essa questão foi, inclusive, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal sob o nº 556 

quando diz que “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte 

sociedade de economia mista” e através da súmula 517 o Pretório Excelso assentou que: “as 



34  
sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como 

assistente ou opoente”. 
 Ou seja, mesmo que a sociedade de economia mista seja federal, só havendo interesse 

da União para que a competência seja atraída para o âmbito da Justiça Federal. 
Após essa análise, vale aqui informar que não existe no Juizado Especial Federal 

intervenção de terceiro ou a assistência, assim orienta o Enunciado nº 14 do FONAJEF. 
Ainda, é possível existir litisconsórcio passivo necessário no Juizado Especial Federal, 

mas entende alguns doutrinadores que somente pode ocorrer entre os legitimados do artigo 

6ºda Lei 10.259/01 e outros doutrinadores entendem que pode conter pessoas distintas das 

relacionadas no artigo 6ºda Lei 10.259/01, desde que o valor da ação esteja dentro do limite 

de 60 (sessenta) salários mínimos. 
Não obstantes tais divergências, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a 

possibilidade da existência de litisconsórcio, como por exemplo, caso em que no polo passivo 

constem a União, Estado e Município para o fornecimento de medicamento, já que a 

Constituição Federal em seu artigo 23, inciso II entendeu ser competência comum entre os 

respectivos entes da federação cuidar da saúde e assistência pública. 
Nesses termos, cumpre trazer a baila o entendimento fixado pelo STJ: 

 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PRIVADO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NO JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 
VALOR DA CAUSA. ARTS. 3.º E 6.º DA LEI N.º 10.259/2001. - (...) A 
regra de atração da competência para a Justiça Federal se aplica, mutatis 
mutandis, aos Juizados Especiais Federais Cíveis, razão pela qual: (i) se no 
pólo passivo da demanda a União, autarquias, fundações e/ou empresas 
públicas federais estiverem presentes; (ii) se o valor dado à causa for de até 
sessenta salários mínimos; e (iii) se a causa não for uma daquelas 
expressamente elencadas nos incisos do § 1.º, do art. 3.º, da Lei n.º 
10.259/2001, a competência é do Juizado Especial Federal Cível, 
independentemente da existência de pessoa jurídica de direito privado como 
litisconsorte passivo dos entes referidos no art. 6.º da Lei n.º 10.259/2001. - 
Nos Juizados Especiais Federais Cíveis, pessoa jurídica de direito privado 
pode ser litisconsorte passivo dos entes referidos no art. 6.º da Lei n.º 
10.259/2001. Precedente da 1.ª Seção. Conflito conhecido, declarando-se 
competente o juízo suscitante. (STJ - CC: 73000 RS 2006/0217414-3, 
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2007, S2 
- SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 03.09.2007 p. 115) 

 
Da mesma forma, o enunciado nº 21 do FONAJEF fixou orientação de que “as pessoas 

físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar 

no pólo, no caso de litisconsórcio necessário. 
Ademais, resta aqui consignar que não se admite, no âmbito do Juizado Especial 
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Federal que a União ocupe sozinha o polo ativo da demanda, e o particular o polo passivo. 

Conclui-se, portanto, que, como requeridas no Juizado Especial Federal só poderão ser 

parte a União, suas autarquias, fundações, empresas públicas federais e os conselhos de 

fiscalização profissionais. 
 

2.5 DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA  
Com a finalidade de garantir ao hipossuficiente o acesso à justiça de forma menos 

onerosa possível, o legislador infraconstitucional consolidou a possibilidade em que as partes 

poderão litigar em 1ª instância sem o acompanhamento de um advogado. 
Nesse sentido, além da capacidade de ser parte e da capacidade de estar em Juízo, 

necessário também entender a capacidade postulatória, que, nas lições de Fernanda Tartuce 

(2016, p.46), é “a capacidade plena de representar as partes em juízo, ou seja, a capacidade de 

postular perante os órgãos do Poder Judiciário”. 
Nesse sentido, pode-se dizer que a capacidadade postulatória encontra amparo no 

princípio do jus postulandi, já que nas palavras de Christiano Augusto Menegatti: 
 
a expressão jus postulandi indica a faculdade dos cidadãos postularem em 
juízo pessoalmente, sem a necessidade de se fazerem acompanhar de um 
defensor, praticando todos os atos processuais inerentes à defesa dos seus 
interesses incluindo-se a postulação ou a apresentação de defesa, 
requerimento de provas, interposição dos recursos, entre outros atos típicos 
do iter procedimental previsto em lei e aplicável aos diversos ramos do 
Judiciário (MENEGATTI, 2009, p. 20). 
 

Há quem defende a diferenciação entre a capacidade postulatória e o instituto do jus 

postulandi, de modo que o primeiro seja exclusivo dos advogados, sendo “a autorização legal 

para atuar em juízo” (BUENO, 2007, p. 404), e o segundo ligado ao cidadão de modo a 

possibilitá-lo a praticar os atos processuais sem a presença de um advogado, uma vez que: 
 
o jus postulandi, apesar de outorgar às partes de uma contenda a 
possibilidade de postular, pessoalmente, em juízo, não lhes atribui 
capacidade postulatória, visto que esta é própria dos profissionais legalmente 
habilitados, limitando-se a dispensar a exigência do patrocínio por 
intermédio dos referidos profissionais (MENEGATTI, 2011, p.20 apud 
PEREIRA, 2011, p.98). 

 
Dessa maneira, é facultado às partes exercer “pessoalmente todos os atos autorizados 

para o exercício do direito de ação, independentemente do patrocínio de advogado” 

(MARTINS, 2008, p. 183). 
Nos Juizados o jus postulandi é limitado, visto que só pode ser utilizado até a prolação 
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da sentença, devendo os litigantes ser representados por um defensor em caso de recurso, nos 

termos do artigo 41, §2º da Lei 9.099/95 em aplicação subsidiária nos Juizados Especiais 

Federais. 
Desta forma, abrange-se, portanto, a possibilidade de a parte falar diretamente nos 

autos, seja para pedir, ou para responder. Contudo, a capacidade postulatória é um pressuposto 

de validade do processo (BUENO, 2016), já que, em regra, compete aos profissionais 

legalmente inscritos e reconhecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do 

caput do artigo 103 do Novo Código de Processo Civil, representar a parte em Juízo através 

de uma procuração. 
Por isso, como toda regra tem a sua exceção, a lei permite que a parte litigue sozinha 

na ação de alimentos (Lei 5.478/68), no habeas corpus (artigo 654 do Código de Processo 

Penal e artigo 1º, §1º da Lei 8.906/94), na Justiça do Trabalho (artigo 791 da Consolidação 

das Leis do Trabalho), nos Juizados Especiais Estaduais (Lei 9.099/95) nas ações cujo valor 

não supere 20 salários mínimos, e por fim, nos Juizados Especiais Federais, cujo valor de 

alçada é de 60 salários mínimos (artigo 10 da Lei 10.259/01) que é o foco deste estudo. 
Sobre isso, cumpre elencar a opinião de Michelle Miranda Perez quanto ao tema 

amparado pela Lei 10.259/01: 
 
[...] o critério escolhido pelo legislador para o ajuizamento de demanda nos 
Juizados Especiais Federais e, por conseguinte, para tornar facultativa a 
presença do advogado, foi o conteúdo econômico da causa, qual seja, 
corresponder a um valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Sendo 
assim, quaisquer causas da competência da Justiça Federal que não excedam 
60 (sessenta) salários mínimos, à exceção daquelas expressamente excluídas 
pelo artigo 3º, §1º, da Lei nº 10.259/2001, poderão ser propostas em sede de 
Juizado Especial Federal. Desse modo, para a consecução do desiderato 
precípuo de acesso à Justiça – que não se resume ao mero ajuizamento da 
ação, mas também envolve o direito de ter a sua demanda julgada com todas 
as garantias constitucionais, mormente a garantia do devido processo legal, 
em que está embutido o direito de litigar em igualdade de condições – é 
perigoso que se generalize a não obrigatoriedade da participação de 
advogado em qualquer demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários 
mínimos, sem se aferir a real complexidade da causa (PEREZ, 2011, p. 4-5 
apud PEREIRA, 2011, p. 100). 

  
Seguindo essa linha de raciocínio acima, objetiva-se no próximo capítulo compreender 

de que maneira a falta de representação técnica nos processos judiciais que tramitam no 

Juizado Especial Federal pode causar prejuízo ao direito do jurisdicionado. 
Vale ressaltar e esclarecer que esta pesquisa não nega valor à Lei 10.259/01, no 

entanto, sentiu-se a necessidade de analisar se o acesso à justiça deve ser prestado sem prezar 

pela qualidade de modo que haja restrição de garantias processuais e até mesmo 

constitucionais que deveriam ser garantidas pelo ordenamento jurídico pátrio. 
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3 O ARTIGO 10 DA LEI 10.259/01 E A MITIGAÇÃO DA IGUALDADE ENTRE AS 

PARTES 

 

É possível notar que por vezes foi mencionado o cuidado em se ter com o litigante 

desacompanhado de advogado, isso porque o artigo 10 da Lei 10.259/01 inovou ao facultar à 

parte a possibilidade de litigar sem um defensor no âmbito do Juizado Especial Federal 

independentemente do valor da causa. 
Dessa forma, necessário entender o retrato da litigiosidade do Juizado Especial 

Federal, compreendendo assim o perfil das partes e as demandas submetidas à esse instituto 

de pequenas causas. 
Conforme passagem realizada por Antônio César Bochenek e Márcio Augusto 

Nascimento (2012, p.10-11), pode-se citar como exemplos de conflitos submetidos ao 

processamento e julgamento do Juizado Especial Federal: 
 
aposentadoria rural ou urbana por idade, aposentadoria por tempo de 
contribuição, pensão por morte, salário maternidade, auxílio-reclusão, 
revisão no valores dos benefícios previdenciários, benefícios assistenciais 
aos deficientes e aos idosos, liberação de PIS ou FGTS de titular vivo, 
diferenças de planos econômicos na remuneração do FGTS ou das 
cadernetas de poupança, contratos do sistema financeiro da habitação (SFH) 
celebrados com a Caixa Econômica Federal ou com cobertura do FCVS 
(Fundo de Compensação pelas Variações Salariais), danos morais e materiais 
de pequena monta, diferenças de remuneração de servidores públicos ativos 
ou aposentados, fornecimento de remédios não disponibilizados na rede 
pública de saúde, etc. 

 
Com isso, cai por terra o argumento de que a justiça federal é elitista, visto que é 

julgada por ela causas que interessam, principalmente, os brasileiros menos favorecidos. 
Aliás, com essa informação, essencial entender quem litiga contra “os menos 

favorecidos”, pois, segundo o inciso II do artigo 6º da Lei 10.259/01, e como já visto, somente 

poderão figurar como réus no âmbito dos Juizados Especiais Federais aqueles detentores de 

foro privilegiado da Justiça Federal, quais sejam, a União, as autarquias federais, fundações 

públicas federais e empresas públicas federais. 
Sobre isso, o que aqui interessa é notar que, de acordo com o perfil das demandas de 

competência do JEF, de um lado do litígio pode se ter um idoso, um enfermo, um aposentado, 

um inválido (seja parcial ou total), um analfabeto, um miserável (nos termos da lei nº 

8.742/93), e do outro lado se tem uma autarquia federal como o INSS, uma empresa pública 

federal como a Caixa Econômica Federal ou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

conhecida popularmente como “correios”. 



38  
De fato, dados do Conselho Nacional de Justiça (2011) mostram que o setor público 

ocupa parcela vultuosa das demandas judiciais: 
 
o Instituto Nacional do Seguro Social responde por mais de 40% do total de 
processos dos 100 maiores litigantes da Justiça Federal, sendo 81% desses 
processos referentes ao pólo passivo. O total de processos da Caixa 
Econômica Federal é de cerca de 98% do total de processos do setor 
bancário, sendo 74% pertencentes ao polo passivo. 

 
Em outra pesquisa publicada no ano de 2012 e também realizada pelo Conselho 

Nacional de Justiça, constatou que o Instituto Nacional do Seguro Social apresentou 

aproximadamente 79% do total de processos ingressados nos Juizados Especiais Federais, 

sendo certo que 99,8% são referentes ao polo passivo (CNJ, 2012). 
Da mesma forma, em pesquisa empírica realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (“IPEA”) identificou-se que a maioria das demandas que tramitam nos 

Juizados Especiais Federais é de natureza previdenciária, uma vez que, segundo a amostra 

analisada, o INSS ocupa o pólo passivo em 73,1% (IPEA, 2012, p.67). 
Considerando o acima exposto, cuida-se de analisar as duas classes de litigantes nos 

Juizados Especiais, as quais são classificadas com base em sua maior ou menor frequência em 

Juízo, nos termos ensinados por Marc Galanter (apud FONTAINHA, 2005) que as dividem 

em litigantes habituais (repeat players) e litigantes eventuais (oneshot players). 
Os litigantes habituais seriam aqueles mais experientes judicialmente, uma vez que 

frequentemente estão em juízo. Já os litigantes eventuais pecam pela inexperiência, já que 

nunca ou quase nunca estiverem em contato com o sistema judicial, e por isso os seus riscos 

podem ser mais altos. 
Sobre isso, o Ministro José Roberto Freite Pimenta (2000, p.13) entende que essa 

diferença entre as partes acaba por dificultar a igualdade de condições em juízo, de modo que 

os litigantes habituais aufere numerosas vantagens em face dos litigantes eventuais, quais 

sejam: 
a) maior experiência com o Direito, que lhes possibilita melhor planejamento 
de cada litígio e do conjunto de litígios em que eles estão ou estarão 
envolvidos; 
b) o litigante habitual tem economia de escala, porque tem mais casos (o que 
significa que, para cada um deles, ser-lhe-á menos oneroso atuar em Juízo; 
por exemplo, em se tratando das mesmas lesões eventualmente cometidas 
contra um número expressivo de empregados, suas defesas e seus meios de 
prova serão sempre iguais, padronizados ou ao menos semelhantes); 
c) o litigante habitual tem oportunidades de desenvolver relações informais 
com os membros da instância decisora (que, embora não sejam capazes de 
influenciar o conteúdo de suas decisões imparciais, não deixam de constituir 
uma vantagem adicional, ao menos para lhe permitir saber qual a melhor 
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maneira de se conduzir ao longo dos feitos e de se argumentar da forma mais 
persuasiva possível, em função de seu conhecimento das posições de cada 
julgador, já manifestadas em casos similares) 
d) ele pode diluir os riscos da demanda por maior número de casos (o que 
por sua vez vai diminuir o peso de cada derrota, que será eventualmente 
compensado por algumas vitórias); 
e) ele pode testar estratégias diferentes com determinados casos (de natureza 
material ou processual), de modo a criar precedentes favoráveis em pelo 
menos alguns deles e a garantir expectativa mais favorável em relação a 
casos futuros. 
 

Refletindo sobre essa situação, pode-se chegar à conclusão de que os autores das ações 

no âmbito do Juizado Especial Federal, ou seja, as pessoas comuns podem encontrar 

dificuldades ao litigar contra as “grandes organizações” ou os “litigantes organizacionais”. 
O INSS, por exemplo, conforme demonstrado anteriormente é um forte litigante 

habitual que, além de ser isento de custas, judicialmente se faz representado por um corpo de 

Procuradores Federais integrantes da Advocacia-Geral da União. 

A título de exemplificação, vislumbre um portador de doença incapacitante que teve 

seu direito de aposentadoria por invalidez indeferido administrativamente pelo INSS, e então, 

para valer-se a um sistema mais célere, qual seja, o Juizado Especial Federal, teve que 

renunciar valores os quais teria direito a fim de respeitar a alçada de 60 salários mínimos. 

Imagine que ao final do processo, quando procedente a ação e somados os valores atrasados 

(parcelas vencidas e vincendas) abdicou novamente dos valores que excederam o teto de 60 

salários para que assim pudesse receber via Requisitório de Pequeno Valor (“RPV”). 

Tal exemplo foi retirado com base no que Eduardo Oliveira da Silva (2004, p. 41) fala 

sobre o tema: 
Cabe ressaltar aqui, que a dívida poderia ser de mais de 5 anos, mas além de 
respeitada a prescrição qüinqüenal, ainda há a renúncia que se dá dentro do 
limite de 60 salários mínimos, para ingresso da ação, e que não raro pode 
corresponder ainda menos do que os 5 anos que o autor é limitado a cobrar. 
Não bastasse a renúncia para ingresso ainda há a renúncia para efeito de 
pagamento, que se refere à renúncia que mais com razão não deveria ser 
admitida ou adotada.  

Da mesma forma, no sistema de acordos entre INSS e pessoa comum (principalmente 

aquela desacompanhada de advogado), Victor Gomide Cabral e Wagner de Carvalho Possas 

Filho (2014, s.p.), analisam a Conciliação e efetividade dos direitos previdenciários no Brasil, 

inferindo que: 
 
o acordo se transmutaria em espaço de renúncia a direitos previdenciários 
devidos, sendo que o INSS estaria amparado nas vantagens que possui como 
litigante e na aceitação resignada do segurado, pois ainda que lhe seja 
ofertado um valor aquém do devido, este não possui a mesma condição da 
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autarquia para suportar a demanda judicial e o tempo, que pode ser muito 
longo, inclusive. 
 

Sobretudo, nos termos da referida pesquisa realizada pelo IPEA (2012, p. 9+7-98), 

observou-se que a maioria dos autores (54,7%) possui residência em município diferente 

daquele onde se situa o juizado especial federal em que tramitou a ação, que tratam-se 

majoritariamente de pessoas de baixa renda, com escolaridade precária, que não possuem as 

informações necessárias sobre seus direitos ou sobre o funcionamento do procedimento 

judicial, são mal instruídas, etc. 
Ora, face às considerações aduzidas, é indubitável que ao contrário do litigante 

habitual, aquele que não conhece a legislação previdenciária e possui baixo grau de 

escolaridade e de situação financeira litiga explicitamente em caráter de vulnerabilidade 

processual. 
Cappelletti enfatiza que os problemas ao acesso à justiça, como o caso apresentado em 

tela, são inter-relacionados e as tentativas de solucionar essas barreiras de acesso podem 

aumentar os obstáculos. Por isso, exemplifica que: 
 
uma tentativa de reduzir custos é simplesmente eliminar a representação por 
advogado em certos procedimentos. Com certeza, no entanto, uma vez que 
litigantes de baixo nível econômico e educacional provavelmente não terão a 
capacidade de apresentar seus próprios casos, de modo eficiente, eles serão 
mais prejudicados que beneficiados por tal “reforma”. Sem alguns fatores de 
compensação, tais como um juiz muito ativo ou outras formas de assistência 
jurídica, os autores indigentes poderiam agora in tentar uma demanda, mas 
lhes faltaria uma espécie d e auxilio que lhes pode ser essencial para que 
sejam bem sucedidos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 11). 

 

Por óbvio, portanto, que o artigo 10 da Lei 10.259/01 desencadeou muitos debates 

quanto à sua constitucionalidade, visto que a Constituição Federal de 1988, fundamento de 

validade de todo o Ordenamento jurídico prevê em seu artigo 133 que “O advogado é 

indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 

exercício da profissão, nos limites da lei”, com base nisso é que se desenvolverá a próxima 

explanação. 
3.1 O ACESSO À JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANTE AO 
INSTITUTO DO JUS POSTULANDI    

 A Constituição Federal de 1988, no Título IV – Da Organização dos Poderes, 

especificamente no Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça, ao lado do Ministério 

Público, Defensoria Pública e da Advocacia Pública, instituiu em seu artigo 133 que: “O 

advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
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manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. 

Trata-se de dispositivo constitucional que não depende de norma infralegal para 

produzir seus efeitos, dentre eles, permitir o desenvolvimento da justiça, de forma que o 

advogado através de sua atuação, torne:  
possível o cumprimento dos fundamentos constitucionais de defesa da 
dignidade humana, do amplo direito ao contraditório e à ampla defesa, bem 
como à obediência do princípio do devido processo legal, se for assegurado 
ao cidadão o direito de ter em sua defesa alguém devidamente aparelhado de 
conhecimentos jurídicos, capaz de buscar uma solução justa em suas 
demandas (MACHADO apud DINIZ, 2011, p. 13). 

 
Nota-se, portanto, a necessária intervenção e participação dos advogados no âmbito de 

um Estado Democrático de Direito, de modo que a atuação do profissional contribua 

decisivamente na concretização de direitos, tanto que o legislador decidiu colocar 

expressamente tal importância no texto da Constituição. 
 Desse modo, Antônio Carlos Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido de 

Rangel Dinamarco (1995, p. 216) ensina que a figura do advogado aparece como: 
 
integrante da categoria dos juristas, tendo perante a sociedade a sua função 
específica e participando, ao lado dos demais, do trabalho de promover a 
observância da ordem jurídica e o acesso dos seus clientes à ordem jurídica. 
Assim, é inevitável concluir-se pela impossibilidade de comparecimento da 
parte perante o Poder Judiciário realizando autopostulação, porquanto o 
legislador, não só constitucional, mas, também, o infraconstitucional, 
cuidaram de incumbir ao profissional devidamente inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, o ônus de exercer com exclusividade a capacidade de 
dirigir-se a juízo e postular direitos. 

 
Dessa forma, o Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, descrito na 

lei nº 8.906 reafirmou a indispensabilidade do advogado em seu artigo 2º, caput: “O advogado 

é indispensável à administração da justiça”.   
Seguindo esse raciocínio, o artigo 1º, também do referido Estatuto dispõe que: “São 

atividades privativas de advocacia: I – a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos 

juizados especiais”. 
Entretanto, apesar de evidente o poder que o advogado possui de pleitear em juízo 

para garantir a justiça em uma sociedade já que detém o conhecimento necessário para tanto, 

o legislador infraconstitucional ousou em facultar a sua atuação no âmbito dos Juizados 

Especiais Federais. 
Dessa forma, dispõe o artigo 10 da Lei 10.259/01 que: 

 
As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, 
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advogado ou não. 
Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações 
e empresas públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, 
ficam autorizados a conciliar, transigir ou desistir, nos processos da 
competência dos Juizados Especiais Federais. 

 
Como depreende-se da leitura acima, é possível perceber que o princípio da 

indispensabilidade do advogado foi reduzido pelo instituto do jus postulandi que contempla o 

direito que o cidadão tem de postular perante as instâncias judiciárias sem a orientação de um 

advogado para patrocinar a sua causa. 
Destarte, o instituto supracitado é permitido no Brasil não só nos Juizados Especiais 

das Justiças comuns como também na esfera especial da Justiça do Trabalho. 
 Entende-se perfeitamente que o legislador infraconstitucional procurou, com este 

dispositivo, ampliar o acesso à justiça para as pessoas mais carentes, entretanto, conforme 

Cappelletti e Garth (2002, p. 10) tal instituto desencadeou “fatores como diferenças entre os 

litigantes em potencial no acesso prático ao sistema, ou a disponibilidade de recursos para 

enfrentar o litígio”. 
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, através da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 3168 requerida pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, dispensou o indispensável ao declarar constitucional o artigo 10 da Lei 

dos Juizados Especiais Federais que faculta às partes a designação de advogado para a causa. 
Na petição inicial da ação de controle supramencionada o Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil enfatizou que:  
na medida em que o advogado é indispensável à administração da Justiça, 
resta claro que ao acesso que se garante a ela e o direito que se consagra ao 
devido processo e à ampla defesa devem ser feitos por meio do advogado. 
Quando se permite o afastamento do advogado do processo, todas essas 
prescrições normativas restam maculadas. 

 
 Contudo, em outras Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 1.539 e ADI 1127) 

relacionadas a esse tema, a Suprema Corte Federal já havia firmado entendimento no sentido 

de não ser absoluto o princípio da indispensabilidade do advogado previsto no artigo 133 da 

Constituição, podendo ser afastado pelo legislador ordinário no âmbito da Justiça do Trabalho 

e nos Juizados especiais. 
 No que se refere a ADI nº 1127 que examinou dispositivos da Lei aqui já mencionada 

nº 8.906/96 (Estatuto da OAB), apesar do voto vencido, o Ministro Marco Aurélio criticou a 

dispensabilidade do advogado no seguinte sentido: 
Fico a imaginar, por exemplo, Senhor Presidente, o subscritor da inicial 
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desta ação direta de inconstitucionalidade – Dr. Sérgio Bermudes – 
prestando assistência a uma grande empresa e, do lado contrário, a defender-
se um autor de uma ação concernente a uma causa de pequeno valor, sem a 
representação processual por advogado, acionando, portanto, a capacidade 
postulatória direta. O massacre técnico seria fatal. É um engodo pensar-se 
que o afastamento do advogado, por si só, implica a celeridade almejada nos 
procedimentos judiciais. Se a Justiça é morosa, Senhor Presidente, há outras 
pessoas também responsáveis por essa morosidade. Nunca tive, na 
participação dos advogados, um entrave dos processos nos quais atuei. 
(BRASIL, ADI 1.127-8, 1994, p. 11). 

  
Nessa mesma esteira de pensamento ensina o professor Alexandre Câmara: 

 
Sempre sustentei – e assim continuo a entender – que a dispensa do 
advogado nas causas cujo o valor não ultrapasse vinte salários mínimos é 
inconstitucional. A meu juízo essa dispensa de advogado afronta o disposto 
no já citado art. 133 da Lei Maior. Afinal de contas, se o advogado é como 
diz a Constituição da República indispensável à administração da Justiça não 
pode ser sua presença ser facultativa. (2008, p.62) 

 
Por outro lado, confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Relator Joaquim 

Barbosa (ADI 3168, 2006, p. 7), in verbis: 
 
a faculdade conferida aos litigantes de constituir ou não um advogado 
para representá-los, em juízo, nas causas de competência dos Juizados 
Especiais  
Federais Cíveis, não ofende a Constituição de 1988, seja porque se trata de 
exceção à regra da indispensabilidade – reconhecida em lei -, seja porque tal 
dispositivo tem por finalidade efetivamente ampliar o acesso à Justiça. 

 
Discordando do entendimento acima exposto, o Ministro Carlos Brito (ADI 3168, 

2006, p. 398) expressou a sua opinião ao mencionar que: 
 
a União vai sair favorecida com a aplicabilidade dessa lei, porque ela vai 
continuar sendo representada em juízo por seus advogados. Até mesmo, 
Ministro Sepúlveda Pertence, para fazer transação; entregar uma transação. 

 
 Ao ser questionado por outros Ministros, o Ministro Carlos Britto (ADI 3168, 2006, p. 

398) indagou: 
 
Quais são os valores constitucionais que se contrapõem aqui? Muito bem. 
De uma parte, com a dispensabilidade do advogado, se favorece mesmo o 
acesso à jurisdição. O acesso à jurisdição fica desembaraçado. Mas como 
disse o Ministro Eros Grau: por outro lado, em contraposição a esse 
argumento, a garantia constitucional da ampla defesa estará muito mais bem 
efetivada com a presença do advogado. 

 
Resumidamente, o Ministro Carlos Brito, disse que conferir capacidade postulatória ao 

leigo seria “relativizar uma palavra que a Constituição usou com sentido absoluto: 

indispensável”, e ainda, assim, protestou ao infirmar que “a indispensabilidade do advogado 
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robustece”. 

Nessa toada, apesar do Ministro Carlos Brito ter sido voto vencido, a saída encontrada 

pela maioria, nos termos do voto do Relator, foi afastar a inconstitucionalidade do artigo 10 

da Lei 10.259/01, desde que excluídas as ações de matéria criminal, consignando que se a 

parte optar em postular perante o Juizado sem a assistência de um advogado, deve ser 

aplicado subsidiariamente os parágrafos do artigo 9º da Lei 9.099/95 nos seguintes termos: 
 
§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida 
por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a 
outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído 
junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. 
§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, 
quando a causa o recomendar. 
§ 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes 
especiais. 
§ 4o  O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 
representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com 
poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. 

 

Deste modo, o respectivo acórdão tem a seguinte ementa: 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS. LEI 10.259/2001, ART. 10. 
DISPENSABILIDADE DE ADVOGADO NAS CAUSAS CÍVEIS. 
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO NAS 
CAUSAS CRIMINAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/1995. 
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. É constitucional o 
art. 10 da Lei 10.259/2001, que faculta às partes a designação de 
representantes para a causa, advogados ou não, no âmbito dos juizados 
especiais federais. No que se refere aos processos de natureza cível, o 
Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a 
imprescindibilidade de advogado é relativa, podendo, portanto, ser afastada 
pela lei em relação aos juizados especiais. Precedentes. Perante os juizados 
especiais federais, em processos de natureza cível, as partes podem 
comparecer pessoalmente em juízo ou designar representante, advogado ou 
não, desde que a causa não ultrapasse o valor de sessenta salários mínimos 
(art. 3º da Lei 10.259/2001) e sem prejuízo da aplicação subsidiária integral 
dos parágrafos do art. 9º da Lei 9.099/1995. Já quanto aos processos de 
natureza criminal, em homenagem ao princípio da ampla defesa, é 
imperativo que o réu compareça ao processo devidamente acompanhado de 
profissional habilitado a oferecer-lhe defesa técnica de qualidade, ou seja, de 
advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do 
Brasil ou defensor público. Aplicação subsidiária do art. 68, III, da Lei 
9.099/1995. Interpretação conforme, para excluir do âmbito de incidência do 
art. 10 da Lei 10.259/2001 os feitos de competência dos juizados especiais 
criminais da Justiça Federal. (STF - ADI: 3168 DF, Relator: JOAQUIM 
BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2006, Tribunal Pleno, Data de 
Publicação: DJe-072 DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 03-08-
2007 PP-00029 EMENT VOL-02283-02 PP-00371) 
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Com a leitura do resultado deste julgamento, apesar de ter sido afirmado a 

desnecessidade do patrocínio advocatício, mais uma vez é possível notar a importância de 

uma assistência judiciária prestada por profissionais na defesa dos necessitados a fim de 

reduzir a desigualdade de armas entre as partes de um processo, uma vez que a realidade dos 

Juizados Especiais encontra barreiras, como já vistas, muito além da participação do 

advogado. 
3.2 O ACESSO À JUSTIÇA DO LITIGANTE EVENTUAL SOB O ASPECTO 
SUBSTANCIAL  

Como já visto, o artigo da Lei orientadora dos Juizados Especiais Federais preceitua 

que as partes poderão designar representante para a causa, advogado ou não. Certo é que, 

quando o artigo diz “poderão”, ele quer atribuir uma faculdade às partes. Mas o que o 

legislador quis informar ao positivar “advogado ou não”? Teria o mesmo sentido dizer a um 

paciente que ele poderia optar por um “médico ou não” para realizar a sua cirurgia? 

Sob este prisma, ressalta-se a necessidade em se ter uma representação processual 

através de um defensor, a fim de combater os malefícios que o instituto do jus postulandi 

poderia ocasionar, de forma que: 
 
[...] tudo se resume à seguinte idéia tirada de uma analogia do direito com a 
medicina (e são muito freqüentes as semelhanças entre as duas ciências: a 
lide é uma doença e o juiz atua como médico, curando a doenças, etc.): ao 
doente pobre ninguém imagina oferecer tão somente a possibilidade de se 
tratar por si mesmo; cabe, sim, a assistência médica pública e gratuita. Ao 
litigante pobre, da mesma forma, o que se deve dar é assistência jurídica 
gratuita e não permitir que, postulando por sua conta em juízo, faça com que 
se perca seu direito (MALLET apud PAIVA, 1999, p. 208). 
 

Exatamente sobre essa linha de raciocínio é que também argumenta Elias Filho 

(2015): 
 
Imagine tornar-se facultativa a atuação do engenheiro para a concessão do 
"habite-se" das moradias de pequeno valor. Como os honorários do 
engenheiro são relativamente expressivos, muitos cidadãos se arriscarão a 
erigir por si próprios seus lares e, como só aquele profissional tem 
capacidade técnica suficiente para calcular fundações, muitas casas irão ruir. 
Portanto, não há qualquer relevância social em se tornar facultativa a atuação 
deste profissional, pois é inegável que o cidadão dará mais importância ao 
dinheiro que à segurança. A situação não é diferente da indispensabilidade 
do advogado. 

 
Suponha-se, portanto, dar a liberdade para o jurisdicionado escolher uma pessoa 

qualquer para defender o seu direito em Juízo sem o mínimo de conhecimento jurídico, será 

que direitos seriam renunciados? o litigante habitual venceria novamente graças à sua 

https://eliashenriqueadv.jusbrasil.com.br/
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experiência e boa representação?. 
3.2.1 Ausência de conhecimento jurídico mínimo para postular  

Inicialmente, cabe destacar as dificuldades encontradas pelo jurisdicionado 

hipossuficiente antes mesmo de propor o litígio, que, como será abordado ao longo deste 

capítulo, decorrem muitas vezes do desconhecimento dos seus próprios direitos, da 

inacessibilidade do linguajar jurídico empregado de forma técnica, da intimidação perante o 

formalismo do órgão judiciário. 
Isso porque, além da barreira socioeconômica perfeitamente pensada pelo legislador 

infraconstitucional: 
[...] outras barreiras existem quanto ao acesso à justiça. Não apenas 
econômicas e sociais, mas também culturais. É verdadeiro truísmo afirmar 
que este país apresenta diferentes estágios de desenvolvimento, conforme as 
suas variadas regiões. O subdesenvolvimento com as suas seqüelas, como o 
analfabetismo e ignorância e outras, campeia com maior ou menor 
intensidade nos variados quadrantes do Brasil. Isso implica reconhecer que 
em certas regiões o acesso à justiça não chega sequer a ser reclamado por 
desconhecimento de direitos individuais e coletivos. (ARMELIN, p. 181, 
1989) 

 
É notório que dessa forma o grande índice de analfabetismo aliado à vasta extensão 

geográfica do Brasil contribui para que esses hipossuficientes estejam isolados e 

impossibilitados de viver plenamente como sujeitos de direitos. 
Fica fácil visualizar quando se tem em mente, por exemplo, um trabalhador rural de 65 

anos de idade que passou a vida inteira no campo sobrevivendo de seu trabalho na lavoura, 

assim como um pescador artesanal da mesma idade que sempre se sustentou da pesca, mas 

ambos jamais souberam da possibilidade de se aposentar aos 60 anos independentemente de 

contribuição previdenciária, conforme dispõe o artigo 48, §1º da Lei 8213/91 c/c artigo 12, 

inciso VII, alíneas “a” e “b” da Lei 8212/91. 
Ao referir-se sobre tal assunto, André Luís Santos Meira (2003, p.4) sustentou 

claramente que: 
O baixo nível cultural constitui mais um fator de marginalização e de 
frustração da efetividade da própria ordem jurídica, na medida em que se 
torna patente as desvantagens para os analfabetos ou semi-analfabetos na 
competição que se trava no processo, a começar pela falta de informação 
verificada na grande maioria da população, em especial as classes menos 
aquinhoadas, dificultando sobremaneira, até mesmo vedando por completo 
qualquer noção de direitos, bem como da possibilidade de reclamar uma 
atuação do Estado para a satisfação e salvaguarda dos mesmos pelas vias 
legais. 

 
Na opinião de Boaventura de Souza Santos existe uma discriminação no acesso à 
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justiça relacionada a algumas razões que ele considera responsáveis por essa distância entre os 

cidadãos e a justiça: 
quanto mais baixo é o estrato sócioeconômico do cidadão menos provável é 
que conheça advogado ou que tenha amigos que conheçam advogados, 
menos provável é que saiba onde, como e quando pode contratar o 
advogado, e maior é a distância geográfica entre o lugar onde vive e a zona 
da cidade onde se encontram os escritórios de advocacia e os tribunais 
(1989, p.49). 

 
Como o trecho acima faz notar, quanto maior o nível de informação de um sujeito, 

maior será a possibilidade de conhecer os seus direitos e os respectivos mecanismos existentes 

para exercê-los. Porém, a carência de conhecimento dos direitos assegurados por todo o 

ordenamento jurídico impede que o próprio cidadão ingresse no Judiciário, e obtenha a tutela 

jurisdicional. 
Com isso, fica fácil entender que embora a criação dos Juizados Especiais Federais 

tenha sido um avanço no que tange a aproximação da justiça com a população, há a 

necessidade de que o conhecimento jurídico seja levado às comunidades para que haja 

efetividade do real acesso à justiça, já que nas palavras de Jorge Miranda (1998, p.229) “a 

primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu conhecimento. Só quem tem 

consciência dos seus direitos tem consciência das vantagens e dos bens que pode usufruir com 

o exercício ou com sua efetivação (...)”. 
A despeito disso, Inês do Amaral Buschel (2009, p.150-151) defende que: 

 
Se a ignorância da lei não escusa ninguém, como dispõe o artigo 3º da Lei de 
Introdução ao Código Civil Brasileiro, é preciso que os detentores desse 
conhecimento o compartilhem com os demais cidadãos que nada sabem a 
esse respeito. 

 
Percebe-se, portanto, que a democratização da informação jurídica se revela um 

pressuposto de igualdade material, uma vez que o desconhecimento do Direito por uma 

pessoa é capaz de colocá-la em estado de vulnerabilidade social. 
Dessa forma, se a população não recebe instruções básicas de cidadania que lhe faça 

conhecer os seus direitos e a respectiva forma de exercita-los, como exigir que consiga litigar 

em pé de igualdade com a Fazenda Pública? 
Ao lado da ignorância jurídica, o quadro psicológico do jurisdicionado que exerce o 

jus postulandi acaba por agravar a dificuldade de propor a ação, pois está diretamente 

envolvido à situação litigiosa, fazendo envolver sentimentos particulares que podem 

prejudicar a sobriedade necessária para o deslinde do processo. 
Segundo Amauri Mascaro Nascimento (2009, p. 343-344): 
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[...] a presença, ao lado da parte, de um patrocinador desapaixonado e sereno 
que, examinando o caso com a distanciada objetividade do estudioso 
independente e sem a perturbação de rancores pessoais, está em condições 
de selecionar com calma e ponderação os argumentos mais eficazes à 
finalidade proposta, garantindo à parte uma defesa razoável e própria e, 
portanto, mais persuasiva e eficaz que a que poderia ela mesma fazer (apud 
NETO, 2012, p 292). 

 
E esse é mais um dos motivos pelo qual o advogado é essencial, já que tem maior 

possibilidade de ser imparcial e atuar sem qualquer envolvimento emocional à causa. Sobre 

isso, Elias Filho (2015) defende que “mesmo o advogado podendo atuar em causa própria, é 

aconselhável que o mesmo constitua um representante, pois é muito comum alteração dos 

ânimos dos envolvidos no conflito, principalmente em audiências”. 
Além do mais, Letícia Silva Souza ao falar sobre o entrave psicológico a ser 

confrontado pela parte, argumenta que “as pessoas de condições econômicas parcas, ainda 

mais distantes dos órgãos públicos, sofrem mais com a barreira psicológica, eis que muitas 

vezes veem o Estado como repressor de seus atos” (2009, p.34). 
Essa linha de pensamento encontra amparo na forma como os cidadãos menos 

favorecidos veem as autoridades públicas, e segundo Luiz Guilherme Marinoni: 
 
O pobre tem dificuldade em procurar um advogado, pois presume o 
advogado, e até mesmo o seu escritório, como relíquias distantes. As pessoas 
de renda mais baixa relutam em procurar até mesmo os PROCONS. Para não 
se falar que alguns não confiam na figura do advogado, desconfiança esta 
que é comum nas camadas de baixa renda. Anteriores experiências negativas 
com a justiça, onde ficaram evidenciadas discriminações, também influem 
negativamente. Não pode ser esquecido, ainda, que os mais humildes temem 
represálias quando pensam em recorrer à justiça. Temes sanções até mesmo 
da parte adversária (MARINONI, 1993 apud SOUZA, 2009). 

 
Destarte, é possível perceber novamente a necessidade de se ter ao alcance do povo 

todos os serviços e informações da administração pública em geral e da justiça, de forma a 

conquistar o cidadão e aproximá-lo dos tribunais para que aquele cenário deixe de ser distante 

do círculo de convívio em que vive, até porque, como verificado acima, mesmo aquele que 

sabe como encontrar aconselhamento jurídico qualificado pode não buscá-lo por se sentir 

intimidado ou desconfiado. 
Refletindo sobre essa situação, o fator desconfiança abrange também o Judiciário e o 

Ministério Público que “fechados em si mesmos, carregados de cerimônias e formalidades 

desnecessárias, como as vestes talares, intimidam os cidadãos mais humildes” e contribui para 

o distanciamento ao acesso à justiça (SOUZA, 2012).  
Por falar em formalidades, quando finalmente conseguem chegar aos juizados, a 
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linguagem técnica empregada no mundo jurídico se torna outro grande entrave ao 

entendimento dos usuários, uma vez que obstaculiza a compreensão pela parte 

desacompanhada de um advogado acerca do andamento da sua demanda, por exemplo 

(ROMANO, 2016). 
Atualmente, a linguagem rebuscada tem se mostrado uma forma de exercício de poder 

que acaba por afastar o cidadão, quando na verdade deveria ser clara a fim de facilitar o seu 

entendimento, isso porque, por exemplo, “existe a necessidade de fazer com que o indivíduo 

compreenda a sentença proferida e, por meio dela, entender quais são seus reais direitos ou 

suas devidas obrigações” (ROCHA, 2017). 
A título de exemplo, pode-se vislumbrar um enfermo que sai de sua comunidade a 

caminho do Juizado Especial Federal e ao chegar lá em busca de esclarecimento sobre o 

auxílio doença pleiteado, é atendido no balcão sob a informação de que “a autarquia anciliar 

ofereceu recurso inominado e o magistrado abriu prazo, para, querendo, apresentar 

contrarrazões em 10 dias”. 
Em uma pesquisa de campo realizada em Juizados Especiais Federais do Espírito 

Santo cujo objetivo era compreender até que ponto a linguagem jurídica poderia se constituir 

um obstáculo para o acesso à justiça, Quenya de Paula e André Felipe dos Santos (2014) 

puderam perceber que: 
 
enquanto o servidor pesquisava, a autora disse: Me disseram que tava com o 
juiz. O servidor, conciso, respondeu que o processo estava no 4º andar, na 
Turma Recursal e que era preciso aguardar. A autora, de modo bem humilde, 
retrucou: Mas eu tenho que aguardar muito tempo?, (entendendo que era 
para aguardar a notícia sobre o processo naquele momento, ali no Juizado, 
quando era para aguardar o processo ser julgado ainda em 2ª instância). O 
servidor reafirmou lacônico e com certa gravidade no tom de voz: Tem que 
aguardar!. Por fim, a autora do processo disse: Ah, então vou pra casa, 
porque minha perna está doendo muito e não posso ficar muito tempo aqui. 
Virou as costas e foi, meneando a cabeça e com passos cansados, 
nitidamente sem entender o andamento de seu processo. 

 
De acordo com o caso acima relatado, não é demais notar também que a ausência da 

experiência e técnica que um advogado possui pode fazer com que a parte seja prejudicada, 

tendo que muitas vezes passar pelo constrangimento em ter que desistir da demanda pela falta 

de alguma informação que o servidor não soube passar corretamente, podendo até mesmo ter 

o seu pedido indeferido pela carência de conhecimento relevante ou até mesmo provas que 

não foram devidamente juntadas justamente pela vulnerabilidade técnica. 
Chegado ao fim da pesquisa em referência, os autores supramencionados puderam 

chegar à conclusão de que: 
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o público atendido nos Juizados Especiais Federais do Estado do Espírito 
Santo não compreende a linguagem jurídica utilizada no cenário das 
audiências e no balcão de atendimento, tampouco compreende o trâmite 
processual. Assim, o público que busca ter seu pleito atendido, mesmo 
podendo utilizar o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 14, §3º, da 
Lei 9.099/95), não conseguiria fazê-lo, muito provavelmente, sem a 
interferência de um advogado. A linguagem jurídica e o trâmite processual, 
linguagem peculiar ao campo do direito, que serve também para manutenção 
do monopólio de conhecimento de operação técnica do sistema jurídico, 
constitui-se numa barreira para a compreensão do próprio direito por parte 
da sociedade, impedindo o efetivo acesso á justiça. (PAULA; SANTOS, 
2014) 

  
Não bastassem todos os problemas de acesso à justiça, perceba que nem mesmo a 

informalidade e a simplicidade que deveria nortear o Juizado Especial Federal se mostram 

capazes de proporcionar ao leigo, desacompanhado de advogado, um acesso de qualidade, na 

medida em que não se mostra haver preocupação com a forma em que são transmitidas as 

informações e como serão entendidas por quem mais necessita delas. 
Percebe-se com isso a dificuldade que os usuários enfrentam ao tentar se comunicar 

com os servidores, uma vez que não conseguem exprimir seus pensamentos em uma mesma 

linguagem. Sobre isso, observe abaixo um caso que se encaixa perfeitamente como exemplo: 
 
Joana se apresentou ao servidor responsável pela atermação no juizado com 
dúvidas sobre uma gratificação que deveria receber por ter sido servidora do 
Ministério do Transporte. O servidor escutou sua história, redigiu um 
documento em silêncio, dando-lhe depois uma cópia. Em seguida, pediu-lhe 
que levasse esse documento ao ministério, sem nada mais dizer. Alguns 
minutos depois da saída de Joana da sala, um servidor da portaria do edifício 
entra dizendo que Joana lhe havia procurado porque tinha dúvidas sobre a 
data de audiência do seu processo. Foi somente nesse momento que o 
servidor explicou que havia somente entregado a Joana um pedido 
administrativo que deveria ser entregue no Ministério. Interessante notar 
que, ainda que esse encaminhamento não fosse responsabilidade do servidor, 
visto que ele deveria somente redigir as petições, ele o faz como se fizesse 
um favor para a usuária, e como favor, não se sentia obrigado a explicar o 
seu conteúdo (IGREJA, RAMPIN, 2012, p.26). 

 
Por esse prisma, tem-se que a assistência judiciária prevista expressamente na 

Constituição Federal não está sendo observada, é preciso ter a consciência de que há muitos 

outros obstáculos a serem superados além daquele que foi solucionado com a gratuidade de 

justiça, pois “a assistência judiciária é instrumento de acesso à ordem jurídica. É quimera 

cogitar-se da plenitude da igualdade jurídica, na experiência concreta, sem que as partes 

tenham acesso à informação a respeito de seus direitos e deveres” (ALMEIDA, 2010). 
Sendo assim, cumpre afirmar que, diante da boa intenção legislativa em instituir o jus 

postulandi nos Juizados Especiais Federais, deixaram de considera-lo como o primeiro passo 
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para aproximar o hipossuficiente do Poder Judiciário e apostaram no instituto como solução 

definitiva dos problemas de acesso à justiça, esquecendo de oferecer educação jurídica e 

melhores condições para os cidadãos verem efetivados os seus direitos. 
Diante de todo o exposto, passará a demonstrar como tal instituto processual leva o 

hipossuficiente a ter uma falsa noção de acesso à justiça a partir do momento em que decide 

propor a demanda inicial.  
3.2.2 Redução do pedido a termo 

  

 A princípio, insta ressaltar que à luz do art. 14 e seguintes da Lei 9.099/95, cuja 

aplicação é subsidiária à Lei 10.259/2001, o processo no juizado especial federal poderá ser 

iniciado com a apresentação do pedido de forma escrita ou oral. Dessa forma, o sujeito que 

necessita de uma resposta para a sua pretensão no judiciário, pode contar com a secretaria do 

judiciário para reduzir o pedido a termo, podendo inclusive, utilizar sistema de fichas ou 

formulários padrões impressos, como se depreende do artigo retro mencionado. 
 Reduzir a termo significa transformar o pedido oral em escrito. Assim, é necessário 

que a pretensão do pedido permaneça hígida até a prolação da decisão almejada. Só então 

haveria a pacificação real de um conflito, e por isso, é fundamental a transformação da 

linguagem verbal em escrita. 
 Paulo Cezar Pinheiro Carneiro (2007, p. 180) desempenha a sua crítica quanto ao 

direito da parte postular sem o acompanhamento de um advogado, de forma a declarar que “a 

improvisação é a tônica nesse campo: estagiários e serventuários, em regra não 

adequadamente preparados, exercem funções de orientação jurídica, bem como elaboram a 

petição inicial, sem qualquer supervisão”. 
Na opinião de Rebecca Igreja e Talita Taiana (2012, p.29) “os usuários chegam aos 

juizados expondo seu problema, um conflito que será reduzido a um pedido de direito, de 

forma a limitar aquele fato real a um modelo de petição padronizado e reducionista”. Nesse 

contexto, a liberdade de provocar o judiciário e tirá-lo da inércia através do jus postulandi 

pode se resumir a um protótipo jurídico, de modo a descontextualizar a situação em concreto. 
A título de exemplificação, as autoras acima usam o caso de Maria: 

 
Maria é pescadora e procurou o juizado para queixar-se de que não estava 
conseguindo receber o “defeso” que tinha direito. “Defeso” é uma 
gratificação que o Estado paga às famílias de pescadores que vivem em uma 
economia de subsistência, para cobrir seus gastos nos períodos em que a 
pesca é proibida por ser época de reprodução de peixes. Maria relata as 
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dificuldades de preencher os formulários e dialogar com as autoridades 
administrativas locais a fim de regularizar sua situação. Por ter tido um filho 
recentemente, o servidor da atermação decide fazer uma petição 
demandando o auxílio- maternidade. Ainda que este auxílio seja um direito 
seu, Maria também tem direito ao seu “defeso”. O servidor sem consultá-la e 
sem nada explicar, decide que esse seria o pedido mais fácil de ser solicitado 
no juizado. Além de desconsiderar o poder de decisão de Maria na escolha 
de sua demanda, essa atitude também desconsidera a atividade laboral dela, 
responsável pelo sustento da família. É- lhe reconhecido o seu direito como 
mãe, mas não o seu direito como trabalhadora e mantenedora do lar. 

 
Observe a forma como o Estado intervém no direito, e consequentemente na vida de 

Maria, que, na condição de mulher possui a dificuldade em ser vista como provedora do lar, 

no caso em apreço, por exercer a função de pescadora. 
Como se pode compreender, esse sistema não está preparado para colocar em prática o 

princípio da oralidade, uma vez que a ausência de assistência judiciária transferiu para os 

Juizados Especiais Federais a tarefa de reduzir o pedido a termo, e assim os servidores 

instruem e orientam as partes, da sua maneira, como se advogados públicos fossem. 

Sobre isso, especule o modo como o hipossuficiente enxergará a sua demanda “feita”, 

em sua imaginação, por quem vai julgá-la posteriormente. Haveria uma percepção por parte 

do autor vinculativa ou até mesmo paternalista? E ante o dever de informar, e não de 

aconselhar, estaria a justiça sendo parcial? 
Além disso, Júlia Silva e Juliana Netto (2011, p. 235) apontam que devido à “explosão 

da demanda de novos usuários e da carência de recursos humanos, as pessoas viam-se 

obrigadas a chegar de madrugada às portas dos JEF’s, permaneciam na fila o dia todo, sem a 

garantia de que iam ser atendidas no mesmo dia”. 
Com base na observação supra, as autoras levantaram o aspecto de que: 

 
[...] em matéria previdenciária, os autores da demanda são, via de regra, 
pessoas idosas, enfermas ou inválidas. Nessas condições, não se pode exigir 
que os indivíduos permaneçam a espera de atendimento, seja por seu estado 
de saúde seja por sua vulnerabilidade, sob pena de a prestação jurisdicional 
perder por completo a sua eficácia, acabando por converter -se em direito 
sucessório. Também não se pode exigir dessas pessoas que tenham os 
conhecimentos técnicos e jurídicos necessários à elaboração de uma petição 
inicial ou de qualquer outra peça necessária ao processo (SILVA; NETTO, 
2011, p. 235). 

 
Como se pode perceber, há uma preocupação quanto ao prejuízo que a parte 

desacompanhada de um defensor pode ter, que, além de aguardar em uma longa fila de espera 

para atendimento, incorre no risco de ver a sua inicial ser redigida através de uma petição 

modelo, narrada de forma genérica e sem fazer constar as especificidades do caso concreto, 
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sendo certo que a situação pode ser agravada pelo fato de que o leigo de não sabe pedir, e 

assim, demandar. 
Dessa maneira, como visto, logo ao iniciar o exercício do jus postulandi a parte deve 

sozinha formular oralmente o que se pretende obter com o provimento jurisdicional, sendo a 

redação de sua inicial reduzida à forma escrita por servidores ou estagiários que instruirão a 

petição inicial com as provas que vier a apresentar. 
Qual seria, então, a porcentagem dos jurisdicionados que, ao reduzir o pedido a 

termo no cartório conseguiriam ser capazes de desenvolver os termos técnicos e especificar 

sem assistência todos os fatos relevantes para o convencimento do juiz? 
Logo, mais uma vez, a barreira aqui enfrentada pelo cidadão decorre da ignorância, 

pois “não se pode exigir daquele que teve seus direitos lesados a objetividade necessária para 

descrever a situação por ele vivida” (NETO, 2012, p. 289). 
E isso afeta consequentemente quando o jurisdicionado opta por, ele mesmo, redigir 

a petição e protocola-la no setor de distribuição do local, e quanto a isso também há críticas e 

preocupações, talvez maiores, pois, nas palavras de Amauri Mascaro Nascimento (2007, p. 

123 apud MIRANDA, 2017, p.38):  
as petições são mal redigidas e ao meio de uma longa redação, defeituosa, 
não apenas sobre o prisma técnico, mas também estritamente gramatical, 
entende-se um desabafo sentimental pouco produtivo ou um ataque ferino ao 
adversário, quando não são esses os argumentos que convencerão o juiz, 
muito menos essa é a forma de transmitir ao seu conhecimento os aspectos 
fundamentais da questão. 

 
Neste diapasão, a assistência jurídica realizada por um profissional pressupõe o 

adequado exercício da defesa do direito a ser postulado, uma vez que “os sujeitos parciais, de 

maneira geral, não possuem capacidade postulatória, resta impossibilitado o desenvolvimento 

de teses argumentativas que fundamentem suas pretensões” (TOLENTINO, 2007, p. 107). 
O jus postulandi, portanto, pode assegurar o acesso imediato ao judiciário, mas na 

medida em que se dispensa a atuação do advogado, e possibilita que a parte postule por si 

própria, não há como garantir que ela terá um efetivo acesso à justiça, já que “na maioria das 

vezes a parte não possui conhecimentos técnico-jurídicos suficientes para praticar atos 

processuais e defender seus direitos” (PINTO, 2014, p. 15). 
Com a leitura acima pode-se perceber que a importância da orientação técnica é 

justamente aumentar a probabilidade em se ter a procedência do pedido conforme a pretensão 

do autor. 
 Há muitas formas de demonstrar como a defesa técnica efetiva materialmente o direito 
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ao acesso à justiça, que se verá ainda neste capítulo. Contudo, o que se quer consignar é que a 

redução do pedido a termo, seja por um serventuário da justiça, seja pelo próprio 

jurisdicionado, pode ter sido pensado de forma a facilitar o acesso ao judiciário, mas por si só, 

não teria o condão de promover o real acesso à justiça.  
3.2.3 Vulnerável Cybernético  

O advento da Lei nº 11.419/06 possibilitou a informatização do processo judicial na 

seara dos Juizados Especiais de um modo geral, já que o artigo 8º, §2º da Lei 10.259/01 só 

fazia menção à intimação das partes e recepção de petições pelo meio eletrônico. 
Tendo em vista o abarrotamento de processos e a morosidade processual que 

assombrava a prestação jurisdicional, a informatização foi vista como uma inovação que 

permitiria a realização dos atos de uma forma muito mais ágil de eficaz (SILVA, 2011, p. 

203). 
Ao analisar as particularidades da Justiça Federal e do Juizado Especial Federal, 

Ferreira (2005 apud ECKHARD; SANTOS, 2009, p.78) afirma que “a implantação maciça de 

recursos tecnológicos poderá justamente gerar um efeito reverso de democratização do acesso 

à justiça, capaz de inaugurar o fenômeno de um verdadeiro apartheid digital”. 
Isso é explicado em outras palavras por Almeida e Paula (2010, p. 204) ao salientar 

que “diante do fenômeno da exclusão digital, muitas dificuldades poderão se impor não só 

àquele desprovido de computador e aparatos adjacentes, mas também a quem, apesar de 

dispor desses equipamentos, revele dificuldade manipulá-los. ” 
As autoras continuam sua crítica ao fazer o seguinte questionamento: “como um 

demandante sem advogado e sem computador – em Juizados Especiais completamente 

informatizados – poderá ter acesso às informações sobre a tramitação do feito? ”. 
Por óbvio tal observação se preocupa com os desafios a serem enfrentados pelos 

jurisdicionados leigos que não possuem computador em suas residências, tampouco 

conhecimentos mínimos de informática e se veem na dificuldade em ter que manusear o 

processo eletrônico. 
Segundo Adorno Júnior e Soares (2013, p. 75) o cidadão que exerce o jus postulandi 

sem o conhecimento de informática necessário para essa nova sistemática processual litiga de 

forma prejudicada, já que: 
Com a implantação do processo judicial eletrônico, instituído pela Lei 
11.419/2006, e da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), 
por meio da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, a situação ganhou relevo. 
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Além de ter que promover todos os atos processuais sem amparo técnico, as 
partes que se valem do jus postulandi deverão contar com certificados 
digitais e equipamentos de informática, que vão desde computadores, 
digitalizadoras e softwares ao conhecimento mínimo em tecnologia da 
informação. 
 

 Mais uma vez é necessário, portanto, que a isonomia seja considerada para não 

comprometer a atuação daqueles que mais necessitam da prestação jurisdicional. Fernanda 

Tartuce da Silva (2011, p. 11) chama esse sujeito de vulnerável cibernético e o classifica como 

“pessoa que sofre dificuldades significativas por força da exclusão digital e tem limitações 

para lidar com estruturas informatizadas”. 
 Dessa forma não se pode deixar de se questionar a forma como o hipossuficiente 

acompanhará eletronicamente as movimentações de seu processo sem a assistência de um 

profissional, até porque se a parte não possui uma certificação digital, vai carecer do auxílio 

que alguém que possua (MORAES; BRANDÃO, 2017, p.12). 
 A referida Lei nº 11.419/06 que instituiu a informatização do processo judicial dispõe 

em seu artigo 10, §3º que “os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de 

digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para 

distribuição de peças processuais”, todavia, é sabido que são poucos os tribunais que 

cumprem essa importante determinação que se preocupa com a inclusão digital (SILVA, 2011, 

p. 11). 
 Sendo assim, a partir do que foi exposto até aqui, é válido constatar que, embora a 

modernização do sistema judicial possa facilitar o desenvolvimento da celeridade processual, 

faz-se necessário, novamente, avaliar até que ponto vale a pena mitigar o acesso à justiça para 

dar lugar ao mero ingresso ao judiciário sem garantir mecanismos de qualidade na prestação 

jurisdicional durante o trâmite da demanda. 
3.2.3 Audiência: ignorância sobre acordos e provas.   

 

No âmbito do Juizado Especial Federal há muito estímulo quanto à celebração de 

acordos, pois determina o artigo 2º da Lei 9.099/95 que se objetivará sempre que possível a 

conciliação ou a transação entre as partes litigantes, e segundo Lima (2004, p.15), essa é uma 

realidade que os juízes federais desconheciam, até porque para eles é uma forma mais célere 

de solucionar um conflito. 

Neste momento, será verificado também, se, diante de todos os desafios descritos 

anteriormente, a parte desacompanhada de advogado, através da audiência, conseguirá 

resolver a sua demanda sem ser prejudicada pela outra que detém conhecimento jurídico 
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necessário e procurador constituído. 

Na audiência de conciliação, instrução e julgamento, talvez seja a primeira 

oportunidade em que o jurisdicionado é colocado frente a frente de seu litigante oponente, 

assim como à figura do juiz. E como tanto a União quanto o magistrado representam o 

Estado, Rebecca Igreja e Talita Rampin (2012, p, 13) defendem que o cidadão sequer sabe 

diferenciar cada um deles, entendendo que ambos são autoridades as quais devem se 

submeter. 

A despeito das observações utilizadas que justificam um desequilibro na relação 

processual pela aplicação do jus postulandi, Elias Filho (2015) expõe que o fator desigualdade 

pode ser ainda mais elevado no momento em que o autor toma a consciência de que a parte 

contrária da lide está devidamente acompanhada por um advogado, o que o faz estar em 

desvantagem e com menos chance de defender os seus direitos. Elias assevera ainda que 

assim esse quadro pode ser aproveitado justamente pela parte detentora de procurador com o 

fim de utilizar mecanismos para obter vantagens, ludibriando o autor da demanda. 
Nesse sentido, o papel de autor e réu muitas vezes é confundido, já que são os 

jurisdicionados que se comportam de forma acuada diante do juiz e do advogado da União, se 

apresentando passivamente nas audiências (IGREJA; RAMPIN, 2012, p. 13). 

Sobre esse posicionamento exercido pela parte autora quando deveria defender as suas 

pretensões, Juliana Netto (2011, p.21) relata que: 

 
o autor de ação previdenciária que comparece à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento desacompanhado de advogado ou defensor público 
acaba por assumir um papel de passividade ante aos acontecimentos: ele não 
consegue compreender o que se passa, não estando familiarizado com a 
linguagem utilizada pelos demais presentes (Juiz, serventuários, procurador 
do INSS e eventual representante do Ministério Público Federal), fato que o 
faz sentir -se como um “incômodo”, um “intruso”, ante ao clima de 
proximidade e de cordialidade existente entre os demais 

 

De igual maneira, Quenya de Paula e André dos Santos (2014, p. 80) ao pesquisarem 

sobre o acesso à justiça nos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, constataram que: 

 
na sala de audiências, sentiu-se certa frieza que, talvez, seja própria dos 
tribunais, lugar de disputas e conflitos. O procurador do INSS, que já estava 
presente, analisando seus papéis ou seu computador tipo tablet, mantém-se 
distanciado, mal cumprimenta os que estão chegando. Os autores que, em 
geral, são trabalhadores rurais, normalmente, entram com a cabeça baixa, 
inclinada numa posição de humilhados, contribuindo assim, mesmo sem 
perceber, para esse distanciamento. 

 
Sob o momento relatado acima, Quenya e André (2014, p. 80) perceberam que raros 
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foram os autores que respondiam as perguntas em voz alta e olhava nos olhos do procurador 

da parte ré, permanecendo a todo o momento com a cabeça e tom de voz baixo. 
Dessa forma, Júlia Lenzi Silva (2010, p.8) explica que esse é o momento processual 

em que a diferença entre os litigantes fica mais clara, pois 

 
a insuficiência da parte autora é explícita quando ela se senta de um lado da 
mesa da sala de audiência, desassistida e pleiteando um benefício de 
natureza alimentar, e a União, devidamente representada pelos seus 
procuradores concursados da autarquia-ré, se posiciona no lado contrário. 

 
Ou seja, esse é mais um momento em que o jurisdicionado precisará praticar por si só 

todos os atos processuais na tentativa de obter o êxito na resolução da demanda. 

Todavia, nem sempre a busca pela conciliação nessas circunstâncias possuirá utilidade 

para o processo e para o autor, pois, nos termos dos ensinamentos de George Lima (2004, p. 

16) “em muitos casos, o Poder Público é intransigente ou oferece acordos inaceitáveis. E 

como as matérias se repetem com certa frequência, é possível prever os casos em que não 

haverá acordo, podendo-se dispensar a designação de audiência nessas hipóteses”. 

Marco Aurélio Júnior, ao escrever sobre a autocomposição nas demandas 

previdenciárias, informou que o INSS só tenta acordar quando percebe que a sentença será 

favorável ao autor. Nesses casos: 

 
os acordos formulados resumem-se a um abatimento do valor devido ao 
segurado em troca do reconhecimento imediato do benefício e do pagamento 
dos valores em atraso. Para o autor, o que ocorre não é propriamente acordo: 
este se daria se houvesse uma zona cinzenta, imprecisa, que poderia gerar 
controvérsia a respeito do valor do benefício ou de seu termo inicial. A 
percepção dos magistrados que atuam nas conciliações é de que há um 
“mercado de desconto de direitos” e, segundo o autor, o “acordo” nada mais 
é que um “calote chancelado pelo Judiciário”; isso provavelmente ocorre 
pelo baixo grau de informação do beneficiário quanto ao possível sucesso de 
uma sentença judicial (JUNIOR apud TARTUCE, 2015, p.10). 

 

Dessa forma, a parte autora, pressionada pela morosidade processual, e desesperada 

pela obtenção de sua tutela judicial, muitas vezes, aceita acordos gravosamente desvantajosos 

(CARVALHO, 2009, p.4). 

Isto vem ao encontro de Júlia Silva (2010 p. 12) que ao explanar o tema, concluiu que: 

 
O segurado desassistido, por sua vez, sem os conhecimentos técnicos 
necessários para avaliar os termos do acordo proposto e que, muitas vezes, já 
é pessoa de idade avançada, enferma, e que vem enfrentado carência de 
recursos financeiros, acaba por aceitar a proposta de conciliação, ainda que 
esta acarrete prejuízo real ao seu direito, temendo que se assim não o fizer, o 
“Dr. Juiz” acabe por negar-lhe a prestação que assegurará sua sobrevivência. 
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Ou seja, estando o sujeito desacompanhado de um defensor, será mais fácil convencê-

lo a aceitar um acordo, o que nem sempre poderá ser favorável. Em vista disso, “caso o 

cidadão fique na audiência, de frente do juiz, sem o advogado, o mesmo não dotando de 

meios técnicos, não conseguirá obter resultados positivos nas lides, mesmo através da 

conciliação” (OLIVEIRA, 2014, p. 23). 

Contudo, em não havendo conciliação pelas partes, e esta audiência tenha sido feita 

somente para autocomposição, o magistrado poderá decidir de plano ou optará pela 

continuação da fase de instrução processual com a marcação de audiência de instrução e 

julgamento para ouvir possíveis testemunhas (CJF, 2003, p. 82). 
Sob esse contexto, Júlia Silva (2010, p.14) declara que se torna corriqueira a 

possibilidade de que o autor “não se sinta à vontade para formular questionamentos às 

testemunhas ouvidas em audiência, ou quando os faz, acabe por produzir prova contra si 

mesmo, fato que o prejudica em demasia, por dificultar a demonstração fática do direito”. 

Quanto a essa oportunidade que as partes têm de provarem as suas alegações, Fábio 

Freitas (2008, p. 69) acredita que “não parece possível, pois, que a parte, ante a oitiva de 

testemunha, consiga fazer perguntas, ou mesmo manifestar-se sobre os documentos juntados, 

ou alguma preliminar”. 

 Ubirajara Coelho Neto (2012, p. 292)  informa que “a própria alegação do interessado, 

entretanto, põe por terra sua pretensão, porque mal fundada, mal articulada, mal explicada e, 

sobretudo, mal defendida”. 

Ora, se é através da ampla defesa que a parte articula os seus argumentos, e é nela que 

“o Estado-Juiz irá buscar os fundamentos para proferir uma decisão que ostente a qualificação 

da participação” (TRINDADE, 2005, p. 88 apud PEREIRA, 2011, p. 65), Elias Henrique 

(2015) defende que “dispensar o advogado significa restringir as possibilidades de 

argumentos e compreensão da lide, tornando o processo bem mais complexo para àqueles que 

não conhecem as técnicas jurídicas processuais”. 
Digna de reprodução quanto ao tema é a pesquisa feita pelo Centro de Estudos 

Judiciários que teve o objetivo de verificar o funcionamento e a estrutura dos Juizados 

Especiais Federais. Em um dos Juizados, um Juiz Federal foi entrevistado e pode relatar o 

seguinte:  
solicitei um documento ao jurisdicionado, que ia retirando documento por 
documento de uma pastinha e mostrando -me para saber qual era o 
documento correto. Ao examinar a documentação no intuito de ajudar a 
encaminhar o documento pertinente, vi que poderia ser mais de um o objeto 
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da lide e orientei o cidadão para voltar à Unidade de triagem e entrar com 
outra ação que seria juntada à anterior. (...) a desnecessidade de advogado 
nos processos judiciais não tem nada de moderno ou progressista, ao 
contrário, trata-se de uma faceta do neoliberalismo. É deixar o povo 
desprotegido até no processo judicial (CJF, 2003, p. 71). 

 
 A consideração acima exposta acentua a fragilidade dos usuários desamparados, e traz 

a observação de um servidor que na prática sabe como resta mitigada a função democrática do 

órgão jurisdicional. 
Percebe-se, desse modo, a reafirmação do que já foi exposto, visto que o autor 

exercente do jus postulandi muitas vezes desconhece as táticas e práticas forenses e sente 

certo desconforto e intimidação quando cogita o Poder Judiciário. Isso porque: 
 
Já é comum a dificuldade em reconhecer-se um direito, dependendo de sua 
complexidade, quanto mais se dirá de defendê-lo através da utilização das 
normas de natureza processual, buscando fazer prevalecer o contraditório, a 
ampla defesa (como ampla argumentação, incluindo-se a interposição de 
recursos) e a isonomia (NAHASS, 2011, p. 104-105). 

 
Ainda no âmbito da pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Judiciários, um juiz da 

2ª Região que não possui a presença de um defensor público para auxiliar os seus 

jurisdicionados, informou que conta com o apoio de duas advogadas dativas apenas, e 

segundo ele: 

o advogado é essencial no processo dos Juizados Especiais Federais. Há uma 
diferença básica entre os processos dos Juizados da Justiça Estadual e a 
Federal. Nos primeiros a Fazenda Pública está completamente excluída da 
competência. Os procuradores das autarquias são profissionais competentes, 
com cursos de mestrado, doutorado, pessoas com conhecimento técnico 
inegável. Então não é correto permitir que a parte enfrente esses 
profissionais desassistida (2004, p.69). 

 
Nesse mesmo diapasão, Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior 

trazem interessante comparação acerca da lide que se instaura entre o segurado e a União: 

 
Sem dúvida, podemos comparar a lide instaurada entre o jurisdicionado leigo 
desacompanhado de advogado e a Fazenda Pública, com a mitológica cena 
do homem comum tentando combater o Leviatã. O desequilíbrio existente 
entre as partes, nesses casos, será absolutamente evidente, afrontando a regra 
básica e o princípio constitucional da igualdade entre as partes, a respeito do 
qual o juiz tem o dever de assegurar o equilíbrio processual. (2002, p. 192)
  

 
Dessa todo modo é lícito perceber que facultar a presença do advogado sem oferecer 

educação jurídica ao cidadão ou sequer instituir uma defensoria pública, significa cercear o 

real acesso à justiça, vez que ofende de morte os princípios constitucionais da igualdade 

material entre as partes, do contraditório e da ampla defesa. 
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4 A DEFESA TÉCNICA NA EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACESSIBILIDADE 

NO BRASIL 

  

Acredita-se, ante as análises dos conteúdos anteriormente expostos, que não basta 

apenas permitir que todos batam à porta do judiciário sem proporcionar a eles as ferramentas 

necessárias para transpor as barreiras que levam ao ineficiente acesso à justiça, já que pelo 

visto, dispensar a atuação do advogado proporcionou tão somente o maior número de 

distribuições de processos. 

Em consonância com o acima exposto, entende-se por bem demonstrar algumas 

sugestões de melhoria para os entraves elencados neste trabalho, pois imprescindível se torna 

a apresentação de alternativas capazes de resguardar o acesso à justiça daqueles que litigam 

em nível de desigualdade com os interesses da União Federal. Todavia, deve-se esclarecer que 

tais observações não têm qualquer ligação com o corporativismo profissional, mas tão 

somente com a busca de meios aos quais os direitos poderão tornar-se aplicáveis e na prática, 

palpáveis. 
 

4.1 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

 

Inicialmente, é importante salientar que, embora a previsão do direito à assistência 

judiciária já existia desde 1934, a Constituição de 1988 em seu artigo 134 aperfeiçoou tal 

garantia ao elevar a Defensoria Pública, seja estadual ou federal, ao status de instituição 

essencial à função jurisdicional do Estado, assegurando-lhe autonomia funcional e 

administrativa, o que elimina qualquer possibilidade de hierarquia diante dos demais agentes 

políticos do Estado. 
E assim, em janeiro de 1994 foi editada a Lei Complementar nº 80 que versa sobre a 

Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, designando-lhe a 

orientação jurídica e a defesa dos necessitados na forma do artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal de 1988. 
Fundamental consignar que a Defensoria Pública da União só teve a sua autonomia 

financeira e administrativa reconhecida através da promulgação da Emenda Constitucional nº 

74/13, passando a ser um órgão independente, e não mais subordinada às vontades políticas 

do Executivo Federal e do Ministério da Justiça (DPU, s.a). 

Conforme o sítio virtual da Defensoria Pública da União, o defensor público: 
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é independente para agir na defesa dos interesses do cidadão e deve, 

inclusive, agir contra o Estado, sem ser punido. Também representa o 

cidadão contra as autarquias da União, suas fundações e órgãos públicos 

federais, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Exército. 

(DPU, s.a). 

 
Dessa forma, podem auxiliar as partes em demandas relacionadas à concessão de 

aposentadorias e revisão de benefícios previdenciários, indenização em face de autarquias 

federais e empresas públicas federais, entre outros. 
Quanto ao papel desempenhado pela Defensoria como vetor de acesso à justiça, 

Boaventura de Sousa Santos (2014, p. 92) assevera que: 
 
cabe aos defensores públicos aplicar no seu quotidiano profissional a 
sociologia das ausências, reconhecendo e afirmando os direitos dos cidadãos 
intimidados e impotentes, cuja procura por justiça e o conhecimento do/s 
direito/s têm sido suprimidos e ativamente reproduzidos como não 
existentes. 

 

Luiz Werneck Vianna (1999, p. 235) compactua do mesmo pensamento e relacionou o 

papel da defensoria pública com: 
 
assistência psicológica, misturada a uma orientação éticopedagógica. 
Observando-se os defensores em ação, tem-se a impressão de que atuam 
como professores envolvidos em uma ‘alfabetização’ especial, introduzindo 
seus clientes na semântica própria ao campo jurídico. Algumas Defensorias 
de Juizados reservam um ou dois dias da semana somente para esclarecer as 
dúvidas das partes, quanto aos seus respectivos processos. 

 

Desse modo, o artigo 56 da Lei 9.099/95, de aplicação subsidiária à Lei dos Juizados 

Especiais Federais nº 10.259/01, dispõem que serão implantadas as curadorias necessárias e o 

serviço de assistência judiciária. 
Outrossim, o artigo 9º, §1º da mesma lei faculta às partes o serviço de assistência 

judiciária a ser prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, se a outra parte 

comparecer assistida por advogado, frente ao provável desequilíbrio existente na relação 

processual. 
Entretanto, é curioso notar que a Defensoria Pública Estadual, cuja competência é 

residual, se faz mais presente no âmbito do cidadão. Por outro lado, é difícil encontrar um 

sistema de assistência judiciária que atenda ou oriente litígios relacionados aos interesses da 

União, tampouco se ouve falar na própria Defensoria Pública da União. 
Por tais razões aludidas, Boaventura de Sousa Santos (2004, p. 47-48), já havia 
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asseverado que: 

A estrutura da Defensoria Pública da União é pequena - até maio de 2004, 
haviam sido criados 111 cargos de defensores públicos da União para todo o 
país. A  Defensoria Pública da União esta a ser implantada lentamente de tal 
modo que seu número de membros é muito baixo em relação ao quadro da 
defensoria estadual.  

 

Agora, observe o que Pereira constatou em 2012 ao ressaltar a escassez deste órgão no 

Brasil: 
O Judiciário brasileiro é deficiente do tocante à estrutura de modo geral. 
Como exemplo, pode-se citar a publicação da pesquisa no sítio da rede 
mundial de computadores da Defensoria Pública da União, na qual se 
constatou que há apenas 484 cargos de Defensores Públicos Federais para 
defender milhões de pessoas carentes em todo país. 

 
Não obstante, em 2015 foi apurado pelo estudo técnico “Assistência Jurídica Integral e 

Gratuita no Brasil: um panorama da atuação da Defensoria Pública da União” que o número 

de defensores públicos federais era de 627. Dessa forma, a Defensoria Pública da União 

possuía capacidade de oferecer uma cobertura de atendimento correspondente a 28% da 

Justiça Federal (DPU, 2015). 
No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, referente ao mesmo ano supramencionado, a 

Defensoria Pública da União representava cobertura de apenas 35% das seções/subseções 

judiciárias (DPU, 2015). 
Através dos dados apresentados acima, inevitável analisar a desproporção em números 

relativamente à criação dos cargos de defensores, além da preocupação por diversos 

estudiosos ao longo dos anos acerca do tema. 
Cabe consignar, sobre isso, a indagação feita por Ana Luisa Guerra: 

 
Será que as causas dos assistidos das Defensorias Públicas Estaduais são 
mais importantes do que as dos assistidos pela Defensoria Pública da União? 
Destaca-se, nesse sentido, que a Defensoria Pública da União tem um papel 
ainda mais especial, uma vez que seus assistidos na maior parte das vezes 
litigam com a própria Administração Pública Federal, que habitualmente 
viola direitos que deveriam, na verdade, ser garantidos aos 
cidadãos (GUERRA, 2011, p.3). 

 
Conforme já estudado, sabe-se que os menos favorecidos economicamente não 

possuem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, tampouco com honorários 

contratuais, sendo esse o maior motivo de ter sido criada a defensoria pública. Porém, levando 

em consideração as ponderações acima, qual o interesse demonstrado pela União em instituir 
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e remunerar um órgão que postulará e trabalhará em face de seus interesses? 

Vale lembrar a observação do Defensor Público Valdir Perazzo quando afirmou que: 
 
O dever imposto ao Estado, pela Constituição Federal, de prestar assistência 
jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes é norma de eficácia plena 
(auto-aplicável). A mera promulgação do texto constitucional já era dever 
irrecusável no cumprimento desse dever (PERAZZO apud Ana Luisa 
Guerra, 2011, p. 3).  

Ora, se a norma deve produzir todos os efeitos visados pelo constituinte e não precisa 

de complementação legislativa para isso, é patente que a assistência jurídica não pode ser 

negligenciada de tal forma, muito menos para os usuários dos Juizados, sujeitos que o próprio 

legislador reconheceu como hipossuficiente no momento em que normatizou regras 

diferenciadas para a condução do processo.   
Como bem pontuado pelo professor José Afonso da Silva, “sua eficácia e efetiva 

aplicação, como outras prestações estatais, constituirão um meio de realizar o princípio da 

igualização das condições dos desiguais perante a justiça” (2009, p.615-616). 
E é a Defensoria Pública da União que presta no âmbito federal essa assistência 

jurídica, conceito esse que é distinto de assistência judiciária, já que, como outrora retratado, 

o primeiro abarca não apenas a defesa judicial, mas também engloba outros serviços jurídicos 

não relacionados ao processo (DPU, 2016, p. 84). “Trata-se, com efeito, de uma atividade a 

ser proporcionada pelo Estado, não só no âmbito judicial ou administrativo, com intuito de 

conscientizar sobre seus direitos e a forma de assegurá-los” (VALE, 2009, p. 39). 
Com efeito, cumpre afirmar que: 

 
o oferecimento de assistência jurídica gratuita qualificada revela-se como um   
caminho privilegiado para que indivíduos e grupos com baixo status 
socioeconômico se reconheçam como cidadãos e busquem seus direitos  
num processo de empoderamento que salienta a importância da definição da 
identidade pessoal enquanto titular de direitos. Com efeito, a demanda por 
acesso à justiça se torna relevante em culturas jurídicas nas quais há uma 
mínima aceitação de noções de cidadania, sujeito de direitos, igualdade 
perante a lei, direitos humanos e um corpo de normas universais, unitárias e 
uniformes, ao contrário do que ocorre em sociedades tradicionais 
hierárquicas, onde a demanda por acesso é pequena. (DPU, 2016, p. 123) 

 
Isso porque pode não existir igualdade material quando uma parte, atuando sozinha em 

sua causa, tem como adversário o INSS representado por um Advogado Geral da União. 

Dessa forma o processo terá o seu equilíbrio ceifado por uma das partes possuir mais 

experiência e conhecimento jurídico em detrimento da outra. 
Nesse sentido, o II Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil consagrou que: 
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É notável a importância da Defensoria Pública para a consolidação do acesso 
à Justiça no Brasil. Se considerarmos que este acesso não se limita à 
possibilidade de ajuizar demandas ao Poder Judiciário, mas engloba também 
o conhecimento dos direitos, a maneira de exercê-los e a disponibilização de 
formas alternativas de resolução de litígios, percebe-se a necessidade de 
estruturar um órgão público com a competência e capacidade para atuar 
neste terreno. (BRASIL, 2006, p.09) 

 

Repare o fato de que o defensor público pode também atuar como mediador em 

acordos, como forma alternativa de resolução do conflito e assim pode tornar o jurisdicionado 

menos vulnerável e menos inseguro, até porque o judiciário não pode ser visto “como a única 

resposta ou solução para toda a complexidade dos conflitos existentes na sociedade” 

(CALMON, 2008). 
Não é diferente a posição de Maria Tereza Sadek (2001, p.9) ao explicar que: 

 
Não se adentram as portas do Judiciário sem o cumprimento de ritos e a 
obediência a procedimentos. Entre estes está a necessidade de defesa por 
profissionais especializados – os advogados. Ora, o acesso aos advogados, 
por sua vez, depende de recursos que na maior parte das vezes os mais 
carentes não possuem. Assim, para que a desigualdade social não produza 
efeitos desastrosos sobre a titularidade de direitos, foi concebido um serviço 
de assistência jurídica gratuita – a Defensoria Pública. 

 
Quando se fala em advogados, deve-se lembrar de que o defensor público é 

considerado também um advogado, visto que precisa ter inscrição na Ordem dos Advogados 

do Brasil para representar as pessoas mais necessitadas, conforme preceituam Oliveira e 

Alcântara (2011). 
E nas palavras de Adriana Orsini, Mateus Bertoncini e José Neto (2016, p. 293): 

 
Não há como tratar do ‘Acesso à Justiça’ sem que se faça referência à 
Defensoria Pública. Isto porque a instituição tem por objetivo a garantia a 
uma ordem jurídica justa, que garanta aos necessitados não só acesso formal 
aos órgãos do Poder Judiciário, mas também o acesso real e a proteção 
efetiva e dos seus interesses. 

 
Thiago Rodrigues do Vale (2009, p.33) não deixa qualquer dúvida sobre isso quando 

afirma que 

não há como tratar do ‘Acesso à Justiça’ sem que se faça referência à 
Defensoria Pública. Isto porque a instituição tem por objetivo a garantia a 
uma ordem jurídica justa, que garanta aos necessitados não só acesso formal 
aos órgãos do Poder Judiciário, mas também o acesso real e a proteção 
efetiva e dos seus interesses. 

 
Resta indubitável, portanto, o entendimento de que a Defensoria Pública é o meio mais 

eficaz de garantir a igualdade material, de forma que a parcela mais carente da população, 
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desprovida de conhecimentos jurídicos mínimos, tenha seus direitos protegidos, visto que sem 

uma instituição autônoma e desvinculada, toda e qualquer noção de igualdade seria mitigada. 
 

4.2 ADVOGADO DATIVO 

 

Nos locais em que há insuficiência de defensoria pública, muitas vezes o papel é 

desenvolvido por um advogado dativo remunerado pelo Estado na forma do artigo 5º, §§ 2º e 

3º da Lei nº 1.060/50, que embora seja devidamente inscrito nos quadros da OAB, não possui 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. 
E essa é a solução encontrada e defendida por Leonardo Greco, vez que, é usada no 

âmbito do processo penal onde o réu não pode ser processado ou julgado sem o patrocínio de 

um defensor, conforme dispõe o artigo 261 do Código de Processo Penal, e assim, o juiz 

designa um advogado dativo para a sua defesa (DIAS, 2016, p. 23-24). 
Essa modalidade pode ser considerada parte do “sistema judicare” de Cappelletti, pois 

é um mecanismo de desfazer o entrave dos custos judiciais e possibilitar a assistência 

judiciária (VALE, 2009, p.43): 
Trata-se de um sistema através do qual a assistência judiciária é estabelecida 
como um direito para todas as pessoas que se enquadrem nos termos da lei, 
Os advogados particulares, então, são pagos pelo Estado. A finalidade do 
sistema judicare é proporcionar aos litigantes de baixa renda a mesma 
representação que teriam se pudessem pagar um advogado 
(CAPPELLETTI; GARTH, p.35) 

 
Entretanto, a baixa remuneração oferecida ao trabalho realizado pelo advogado dativo 

pode desencoraja-lo a atuar com dedicação e auxiliar os assistidos a compreender os seus 

direitos, uma vez que: 
Em economias de mercado, os advogados, particularmente os mais 
experientes e altamente competentes, tendem mais a devotar seu tempo a 
trabalho remunerado que à assistência judiciária gratuita. Ademais, para 
evitarem incorrer em excessos de caridade, os adeptos do programa fixaram 
estritos limites de habilitação para quem desejasse gozar do benefício 
(CAPPELLETTI; GARTH, p.32). 

 
Outra menção de extrema importância sobre o tema é a proferida por Moacyr Santos 

(2009, apud ROSSI, 2012) quando defende que: 
[...] os serviços jurídicos de um profissional altamente treinado têm um alto 
custo tanto para um cliente particular quanto para o Estado, e, de acordo com 
a realidade de mercado, a remuneração não é adequada para os pobres, os 
serviços jurídicos tendem a ser pobres também, pois o empenho de um 
advogado que se dispõe a servi-los não será tão rigoroso. 
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Isso porque os honorários dos advogados dativos no âmbito do Juizado Especial 

Federal são fixados nos parâmetros da tabela IV da Resolução 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal, cujo valor remuneratório mínimo é de R$ 149,12 e máximo é de R$ 372,80. 

Sobre, Raylla Camillo Romano explica que:  
A atual carência na aceitação da nomeação pelos advogados dativos 
encontra-se na ausência de perspectiva da remuneração por parte do Estado 
e, como Cappelletti e Garth já havia explicitado, a ausência de 
contraprestação faz com que os profissionais tendam a não aceitar as 
demandas, preferindo manter o trabalho privado, ou, quando aceitam, 
acabam realizando o trabalho sem maiores aprofundamentos. Não é razoável 
que os advogados nomeados sejam obrigados a arcar, inclusive, com 
despesas do processo, locomoção, cópias e até algumas custas, como por 
exemplo, protocolo postal (ROMANO, 2016, p. 46). 
 

O Município de Macaé do Estado do Rio de Janeiro não conta com o apoio da 

defensoria pública da união. Desse modo, a defesa das partes era realizada mediante a 

nomeação do advogado dativo. 
Entretanto, em razão de redução de despesas, foi expedida uma portaria de nº JFRJ-

POR-2016/00252 em 26 de abril de 2016 determinando que a nomeação de advogado dativo 

no Juizado Especial Federal Adjunto de Macaé ficaria restrita a hipóteses excepcionais, como 

em ações penais. 
Pode-se observar claramente os efeitos da portaria supra ao observar o processo de nº 

0066067-49.2015.4.02.5166 em que a magistrada tornou sem efeito a decisão que nomeou 

uma advogada dativa para apresentação de recurso inominado. 
Não obstante, a fixação de honorários na esfera penal, desde o corte nas nomeações de 

defensor dativo, vem sendo determinado em proporções próximas ao valor mínimo da tabela 

IV da Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal para que o advogado acompanhe 

todo o processo, como se pode observar, por exemplo, nos processos de nº 0500531-

87.2015.4.02.5116 e 0500311-89.2015.4.02.5116. 
É importante mencionar que há discussões doutrinárias acerca da 

inconstitucionalidade da advocacia dativa, sendo um dos argumentos o de que 
 
A advocacia dativa, assim como convênios, contratação temporária, 
remanejamento de servidor para o exercício de função típica de Defensor 
Público e quaisquer outros arremedos oriundos da capacidade criativa do 
poder público no sentido de criar paliativos tendentes a contornar a falta de 
estruturação da Defensoria Pública, em vez de dar efetividade aos comandos 
constitucionais, são práticas manifestamente contrárias à Lei Maior, além de 
servirem para procrastinar o aparelhamento da Defensoria Pública, adiando a 
resolução do problema (SANTANA, 2011, p. 10). 
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Nesta linha de pensamento, é engraçado questionar-se se agora haverá a implantação 

de Defensoria Pública da União no Município de Macaé/RJ já que não estão sendo mais 

deferidos, via de regra, advogados dativos para os jurisdicionados. 
Por todo o exposto até o momento, resta indubitável que a utilização de advogado, seja 

dativo ou não, corresponde a uma alternativa mais eficiente do que o instituto do jus 

postulandi. Sob esse contexto, frisa-se a colocação posta por Samuel Freitas (2014) no sentido 

de que: 
 
enquanto não se estruturam adequadamente as Defensorias Públicas da 
União, verificamos que o corpo de advogados dativos atuantes junto à 
Justiça Federal, e em especial junto aos Juizados Especiais Federais, 
constitui-se – por falta de opção melhor – numa relevante estrutura auxiliar 
destes. 

 
Nessa conjuntura, defende-se aqui a necessidade de se instituir defensoria pública da 

união ao menos nas cidades em que houver Juizado Especial Federal. Entretanto, inegável é 

que na falta de profissionais públicos para atender toda a demanda, a advocacia dativa afasta o 

perigo da desigualdade na relação processual no que diz respeito às armas que as partes 

usarão para defender os seus interesses, e amplia o mercado de trabalho do advogado onde 

inexiste Defensoria Pública instalada. 
 

4.3 AUXILIARES: NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA E AGENTES VOLUNTÁRIOS 

 

Outras organizações da sociedade civil também desenvolvem significativos serviços 

de assistência jurídica, como, por exemplo, os Núcleos de Prática Jurídica de diversas 

Faculdades de Direito. 
Nessa conjuntura, o Ministério da Educação (MEC) impõe a criação de Núcleos de 

Prática Jurídica a todas as Universidades e Faculdades de Direito do Brasil, conforme 

estabelecem os artigos 2º, § 1º, inciso IX, e 7º, § 1º, da Resolução 09/2004 da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/ CNE – MEC). 
Tal criação espera que os núcleos desenvolvam uma transmissão de conhecimentos à 

sociedade, no que se refere aos direitos individuais e coletivos, enquanto prestam o exercício 

da advocacia em atendimento as pessoas necessitadas (PELLIZZARI, 2005). 
Ao discorrer sobre o tema, Vladimir de Carvalho Luz salientou que: 

 
A contribuição das assessorias universitárias parece, então, radicar-se não 
apenas na possibilidade concreta de se fazer extensão e pesquisa “por 
dentro” dos cursos jurídicos, mas também na possibilidade aberta de se 
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construir um novo conceito de extensão universitária, no sentido de ser essa 
função da universidade um elo vivo de saberes, e não apenas uma atividade 
restrita a cursos pagos, os quais colaboram tão somente na formação 
endógena dos próprios quadros da universidade. Por isso mesmo, tanto a 
assessoria do campo militante como a assessoria universitária comungam do 
discurso de “desmitificação do saber jurídico”, concebido não apenas como 
um saber restrito à academia, sendo esse objetivo pedagógico o mandato 
essencial dos estudantes engajados em projetos extensionistas de apoio 
jurídico popular (LUZ, 2008, p. 246 apud SOUZA, 2015, p.68). 

 
Ou seja, ao mesmo tempo em que os núcleos de prática jurídica são necessários para a 

formação dos profissionais do curso de direito, são valiosos canais para a ampliação do acesso 

fundamental à justiça. 
Em que pese a contribuição que esses atendimentos proporcionam para o exercício da 

cidadania, Amanda Pinheiro (2014 p. 8) preceitua que assim: 
 
se destaca a função social dos Núcleos de Prática Jurídica dos Cursos de 
Direito, os quais, mormente não tenham sido instituídos com o objetivo de 
prestar serviços jurídicos a comunidade carente, vêm desempenhado este 
papel frente à sociedade, favorecendo aos seus usuários a realização concreta 
dos seus direitos e o pleno exercício da cidadania. 

 
Outrossim, uma sugestão interessante seria a capacitação e qualificação de servidores 

e estudantes de Direito para atuar voluntariamente na prestação de informações à população, 

assim esses últimos teriam uma maior compreensão sobre os seus direitos. Para que haja um 

alcance maior de pessoas, é valido a realização de mutirões itinerantes a serem realizados no 

período da noite em bairros menos favorecidos, para atender aqueles que trabalham em tempo 

integral (ROMANO, 2016, p. 46). 

Acredita-se que a implementação de tais mecanismos é capaz de proporciar a todos os 

indivíduos condições concretas de obter a tutela jurisdicional, de forma que o 

acompanhamento por um profissional da área se torna fundamental, sobretudo quando se tem 

o contraditório e ampla defesa garantidos com qualidade e eficácia.  
4.4 ACESSO À JUSTIÇA X ACESSO AO JUDICIÁRIO: UMA RELEITURA 

NECESSÁRIA 

 

A partir do que já foi exposto ao longo do presente estudo, cabe ao final fazer uma 

singela reflexão quanto à confusão comumente feita entre as expressões de “acesso à justiça” 

e “acesso ao judiciário”, sob pena de prejuízo ao bom desenvolvimento e entendimento do 

objetivo central da pesquisa 

Para ilustrar o que foi acima mencionado, observe as manifestações abaixo sobre esse 
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tema, começando pela de Ismael Silva (2015) no seguinte sentido: 
 

muitos dos legisladores brasileiros e demais gestores do poder público, ao 
defenderem o ideal do acesso à justiça, restringem-se, única e 
exclusivamente, em colocar à disposição da sociedade o direito de ter acesso 
ao Poder Judiciário brasileiro, contribuindo para um movimento de 
judicialização de toda e qualquer demanda, sem se preocupar com o 
resultado qualitativo de tal ação e com a atual realidade vivida pelo sistema 
judiciário. Assim, na prática, muitos doutrinadores ainda confundem 
as noções de acesso à justiça e de acesso ao Poder Judiciário. 
 

 Em contraponto ao relatado acima, embora muitas vezes tais termos sejam usados 

como sinônimos, Sulamita Castro e Sandra Carneiro (s.a, p. 05) informam que:  
o acesso à justiça não é somente o ingresso de ações em juízos e tribunais 
com a possibilidade de proposição de demandas judiciais, mas, também, a 
possibilidade dos cidadãos terem direito à informação acerca de seus direitos 
e as formas de acesso para assim exercerem sua cidadania, ou seja, serem 
reconhecidos como sujeitos de direitos. 

 
 Por sua vez, Marcela Braga (2008), ao diferenciar o acesso à justiça de acesso ao 

judiciário, menciona o que já havia sido abordado no capítulo anterior: 
 
[...] o acesso à justiça não se confunde, diga-se, não se deve confundir com 
acesso ao Judiciário. Este, tanto quanto a dignidade, é estranho ao povo, que 
não o consegue compreender, tampouco tocar, eis que possui linguagem 
própria, inacessível e demasiadamente rebuscada, apresenta-se com 
indumentária cerimoniosa, de modo a destacar seus operadores dos demais, 
seja quem for. É um universo impenetrável, diferente mesmo, e não por 
acaso, mas porque assim pretende ser, encharcado de formalidade e 
apaixonado pela hierarquização das relações, dos cargos e das pessoas. 

 
 Tais posicionamentos demonstram o fato de que avançar na problemática do acesso à 

justiça para além do mero ingresso ao judiciário é fundamental quando de uma análise de 

qualidade da efetivação dos direitos garantidos no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, o 

que se pretende demonstrar é que o acesso à justiça não pode se resumir apenas a simples 

entrada ao judiciário, como se a relação processual por si só fosse suficiente. 
Isso porque, de acordo com o que Cappelletti e Garth (CAPELLETTI e GRATH, 

2002, p .13) já haviam ensinado há décadas: 
 
A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia 
ser expressa com a completa “igualdade de armas” – a garantia de que a 
conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes 
antagônicas, sem relação com diferentes que sejam estranhas ao direito e 
que, no entanto, afetam a afirmação e a reivindicação dos direitos. 

 
A partir desse pressuposto, qual seria a solução para reduzir essa desigualdade com o 
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intuito de proporcionar um acesso à justiça igualitário de modo irrestrito? Para Selene 

Almeida (2003, p. 37), a assistência judiciária tem o condão de assumir esse papel 

fundamental, já que a parte pode se utilizar do jus postulandi em primeiro grau de jurisdição. 

Segundo ela, “há motivo de preocupação com a efetividade de defesa dos direitos e com a 

qualidade da justiça prestada pelos nossos JEF’s. ” 
 A questão acima traz, em suma, a necessidade de ampliar as ferramentas que facilitem 

o acesso à justiça, de forma que os sujeitos possam acionar à ordem jurídica e realmente 

usufruir de suas garantias legais, para que assim a acessibilidade possa ser efetiva. 
 Nas palavras de (CASTRO; CARNEIRO, s.a, p. 7): 

 
assegurar a isenção do pagamento de custos dos processos e de honorários 
advocatícios não é suficiente, se o direito que é conhecido e aplicado não é 
efetivado. Além de tais elementos, deve-se apontar que muitos desses 
direitos são desconhecidos pelos cidadãos ―nem mesmo aplicados ―, 
apesar de o direito à justiça englobar o direito à informação e a 
conscientização dos assistidos sobre a existência dos mesmos, bem como a 
possibilidade de defesa de forma integral e gratuita. 

  
E é exatamente com base na observação acima que este estudo não se limita 

restritivamente ao mero acesso ao judiciário, mas sim ao acesso à justiça efetivo e de 

qualidade, de forma que “todos compreenderão que se pretende abarcar, com este conceito, 

desde o conhecimento e consciência do (s) direito (s), à facilitação do seu uso, à representação 

jurídica e judiciária por profissionais, designadamente advogados (...)” (PEDROSO, 2011, 

p.5). 
Com efeito, extrai-se a necessidade em se fornecer profissionais qualificados para 

além da isenção de custas processuais. Não basta oportunizar o acesso ao judiciário sem 

prezar pela qualidade do serviço como se a celeridade estivesse colocada acima de outras 

garantias processuais e constitucionais, tornando-as letras mortas. 

Analogicamente, e a título de exemplificação, seria como se a educação fosse reduzida 

a entrega de um livro. Será que os problemas de um analfabeto estariam resolvidos pelo 

simples fato de lhe entregar um livro? É preciso muito mais do que facultar um caminho para 

garantir o acesso à justiça. 

Ora, dessa forma pode-se entender que de nada vale a disposição do artigo 5º, inciso 

XXXV quando afirma que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito” se não existirem condições materiais que a ponha em prática de forma 

isonômica. 

Ao analisar a relação custo-benefício dos Juizados Especiais, Selene Almeida (2003, p. 

38) enfatizou: 
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Não queremos uma Justiça qualquer, ou que a Justiça dos pobres seja uma 
pobre Justiça, que não se revista das garantias do devido processo legal 
apenas porque os que a buscam não têm dinheiro para pagar custas e 
advogado. (…) Milhares de jurisdicionados não conhecem a existência das 
normas que lhes dizem respeito e outros delas têm vaga idéia. A ignorância 
da lei é decorrente da desigualdade econômica e da crescente complexidade 
legislativa. 

 
 O afirmado acima remonta também à ideia discutida no capítulo anterior quando resta 

evidenciada a necessidade de se propagar a educação jurídica à todos, pois: 

A ausência de informação dos que vivem em meio a grande pobreza 
econômica é o maior entrave de acesso à Justiça. Para aquele que sequer 
sabe que o ordenamento jurídico lhe confere direitos os tribunais são 
instituições abstratas. Ter acesso à informação é tão crucial como ter um 
advogado. 

 
 Por isso, deve-se ter em mente que a assistência jurídica integral e gratuita garantida 

constitucionalmente não é simplória benesse legislativa, mas um direito fundamental de 

eficácia plena do hipossuficiente econômico. Sob essa perspectiva, Mattos (2011, p. 104) 

verifica que: 

a assistência passa de judiciária – por não mais abranger exclusivamente os 
atos processuais – para assistência jurídica assegurada por um Estado 
Democrático de Direito fundando, entre outros no princípio da igualdade e 
do amplo acesso à justiça. [...] ao mencionar os termos “integral e gratuita” o 
constituinte ampliou significativamente a abrangência do amparo aos 
hipossuficientes, no sentido de agregar ao benefício outras condições além 
de simplesmente o ingresso no judiciário. Ou seja: apresenta também a 
possibilidade de o cidadão carente ter ao seu dispor a assessoria 
extrajudicial. Essa percepção é reforçada pelo termo “integral”, que 
propicia ao cidadão que faça jus a assistência, a utilização de todos os meios 
jurídicos possíveis, antes, durante e depois do processo, inclusive 
administrativa ou extrajudicialmente quando for o caso. 

 
Tendo em vista a máxima já vista de que os Juizados Especiais Federais Cíveis tem o 

condão de aproximar a população da justiça, faz-se imprescindível que o Estado, através de 

previsões orçamentárias, invista na criação de mais Defensorias Públicas da União, no 

aumento da remuneração dos advogados dativos, e incentive o fortalecimento de Núcleos de 

Prática Jurídica na faculdades de Direito, bem como a capacitação de servidores voluntários 

para levar o conhecimento jurídico ao maior número de pessoa possível, de modo a atender, 

de fato, a demanda até então reprimida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Notadamente, este estudo buscou analisar a incompatibilidade da auto representação 

em sede de Juizado Especial Federal Cível com o princípio do acesso à justiça, que, conforme 

demonstrado no decorrer da pesquisa, pressupõe mais do que o mero ingresso ao Judiciário, 

mas principalmente a plena igualdade de condições entre as partes da relação processual. 

 Os juizados desempenham papel estratégico dentro da política pública de promover 

uma justiça social, já que se deparam com muitos conflitos de natureza previdenciária, que, 

alinhada ao perfil socioeconômico de quem pleiteia, acaba por demonstrar o caráter alimentar, 

sobretudo, de sobrevivência dos jurisdicionados. 

 Para melhor compreensão da crítica proposta, procurou demonstrar as características 

dos conflitos que chegam às instâncias federais e a complexidade dos direitos nelas pleiteados 

para compreender que a ausência de conhecimento técnico jurídico pela parte autora 

desacompanhada de advogado 

 Dessa forma, para evidenciar tal incompatibilidade, foram abordados exemplos que 

demonstram os impactos negativos da auto representação, como a linguagem rebuscada 

utilizada no meio forense e a influência emocional da parte autora que a impede de praticar os 

atos necessários com sobriedade. 

Além disso, merece destaque a redução a termo por estagiários de direito ou 

serventuários que não detém os conhecimentos para realizar tal tarefa, e elaboram petições 

genéricas sem fazer constar as especificidades do caso concreto, além da linha tênue 

estabelecida por essa última relação que pode comprometer a imparcialidade do juízo. 

Constatou-se também que quando o próprio autor opta por elaborar a sua petição inicial, este 

passa por dificuldades em expor fatos relevantes e formular um pedido coeso. 

Ademais, não há como negar as limitações e dificuldades enfrentadas pela parte ao 

lidar com estruturas informatizadas, em razão da exclusão digital que persiste no Brasil. 

Foi possível notar também, uma deficiência quanto à conveniência de fazer ou não 

uma conciliação, já que o desespero acarretado pela morosidade processual com o 

consequente periculum in mora, pode ocasionar a celebração de acordos extremamente 

desvantajosos para o autor da ação. Além disso, quando não há conciliação, a parte precisa 

sozinha convencer o juiz sobre os fatos narrados na inicial, passando por dificuldades em 

articular possíveis estratégias probantes e argumentos persuasivos. 



73  
 A partir disso, reconheceu-se que o jurisdicionado sem patrono constituído nos autos 

encontra-se em nítida desvantagem quando não possui conhecimento técnico para conduzir 

sozinho um processo. 

Ora, basta imaginar uma demanda em que de um lado está a autarquia previdenciária e 

do outro está um idoso desacompanhado de advogado que, aos 70 anos de idade, mal conhece 

o instituto pelo qual pleiteia perante o Juizado Especial Federal. 
 Diante de todos os elementos retro mencionados, é perfeitamente possível perceber 

que não basta a existência de mecanismos que possibilite o acesso formal à justiça, que acabe 

por resumir ao mero ingresso em juízo, deve haver uma forte ação do Estado para garantir a 

assistência jurídica integral e gratuita para que o sujeito vulnerável litigue de forma menos 

desigual com os interesses da União. 

 Para que isso seja possível, é preciso resolver a emergente necessidade de concursos 

públicos para o provimento de novos cargos de defensores públicos da união, já que o quadro, 

ao longo dos anos, tem se mostrado insuficiente para o adequado atendimento da população. 

 Também ficou constatada a indispensabilidade no aumento da nomeação de defensores 

dativos, mas, antes disso deve o Estado promover um papel positivo no que diz respeito a uma 

remuneração justa destes profissionais. 

 Conveniente também se mostrou a conveniência em investir na qualificação dos 

servidores e estudantes de Direito, para que levem à população informações acerca de seus 

direitos, e estes últimos possam exercer com excelência seu papel dentro do Núcleo de Prática 

Jurídica. 

 Assim sendo, considerando as ponderações feitas durante o presente estudo, e a 

máxima de que os Juizados Especiais Federais Cíveis têm o condão de aproximar a população 

da justiça, faz-se imprescindível que o Estado, através de previsões orçamentárias, invista, 

principalmente, na criação de mais Defensorias Públicas da União, e no aumento da 

remuneração dos advogados dativos, de modo a atender, de fato, a demanda até então 

reprimida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74  
REFERÊNCIAS  

ADORNO JUNIOR, Hélcio Luiz; SOARES, Marcele Carine dos Praseres. Processo Judicial 
Eletrônico, Acesso à Justiça e Inclusão Digital: Os Desafios do Uso da Tecnologia na 
Prestação Jurisdicional. Disponível em: 
<http://revistauniversitas.inf.br/index.php/UNIVERSITAS/article/viewFile/113/94>. Acesso 
em: 05 nov. 2017. 
ALVIM, J. E Carreira, ALVIM, Luciana Gontijo Carreira. Comentário à Lei dos Juizados 
Especiais Federais Cíveis. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2009. 
ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de 
conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001. 
 
BARBOSA, Wander. Juizados Especiais - Procedimentos. 2014. Disponível em: 
<https://juridicocerto.com/p/wanderbarbosa/artigos/juizados-especiais-procedimentos-811>. 
Acesso em: 13 out. 2017.  
BOCHENEK, Antônio César; NASCIMENTO, Márcio Augusto. Juizados Especiais Fede-
rais Cíveis. E-book. Porto Alegre: direitos dos autores, 2011. 
BOLSON, Pâmela Cristine; COSTA, José Ricardo Caetano. Juizados especiais federais: aces-
so à justiça ou acesso ao judiciário? Juris - Revista da Faculdade de Direito, Rio Grande, v. 
22, p.53-74, 2014. Disponível em: <https://www.seer.furg.br/juris/article/view/6272>. Acesso 
em: 16 out. 2017. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
07 de setembro de 2017. 
 
BRASIL. Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. Dispõe Sobre A Instituição dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. Brasília, 13 jul. 2001. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10259.htm>. Acesso em: 30 
set. 2017. 
 
BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe Sobre Os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e Dá Outras Providências.. Brasília, 27 set. 1995. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. Acesso em: 30 set. 2017 
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à 
luz do novo CPC - Lei n. 13.105, de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 2015. 
BUSCHEL, Ines do Amaral. O acesso ao direito e à justiça. 2009. Disponível em: 
<http://books.scielo.org/id/ff2x7/pdf/livianu-9788579820137-13.pdf>. Acesso em: 30 out. 
2017. 
CABRAL, Victor Gomide; POSSAS FILHO, Wagner de Carvalho. Conciliação e Efetivida-
de dos Direitos Previdenciários no Brasil: Paradoxos da Atuação Judicial do 
INSS. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e271b6eda6d30235>. 
Acesso em: 17 out. 2017. 
CAMARGO, Mariane Silva. O Acesso à Justiça para a concretização do direito funda-
mental social à saúde e o Ativismo Judicial. 2014. 242 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 



75  
Direito, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra., Coimbra, 2014. Disponível em: 
<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/34903/1/O Acesso a Justica para a concretiza-
cao do direito fundamental social a saude e o Ativismo Judicial.pdf>. Acesso em: 12 nov. 
2017. 
CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre, 1988. 
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheir. Acesso à justiça: Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil 
Pública. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Pau-
lo: Atlas, 2016. 
CARVALHO, Pérola. Hipossuficiência e Garantia de Acesso à Justiça. 2009. Disponível 
em: 
<http://uniesp.provisorio.ws/feati/revistaeletronica/downloads/numero7/hipossuficienciaGara
ntiaAcessoJustica.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
CASTRO, Sulamita da Silva; CARNEIRO, Sandra Maria dos Santos. A defensoria pública 
da união e o direito de acesso à justiça em tempos de desmonte de direitos soci-
ais. Disponível em: <http://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/ad/ad7059c5-cff9-40d4-
ba0c-45d00b705bad.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
COELHO NETO, Ubirajara. Temas de direito previdenciário e de direito do traba-
lho: estudos em homenagem ao Profº Augusto Cesar Leite de Carvalho. Aracaju: Edição do 
Autor, 2012. 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Centro de Estudos Judiciários. Secretaria de Pesqui-
sa e Informação Jurídica. Diagnóstico da estrutura e funcionamento dos Juizados Especi-
ais Federais. Brasília, 2003. 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 100 maiores litigantes. 2011. Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. 
Acesso em: 17 out. 2017. 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 100 maiores litigantes. 2012. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/Publicacoes/100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso em: 17 out. 2017. 

DONATO, Erika Regina Spadotto. Competência do Juizado Especial Federal Cível. 2010. 
282 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2010. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/5442/1/Erika 
Regina Spadotto Donato.pdf>. Acesso em: 25 out. 2014. 
ECKHARD, Gustavo André; SANTOS, Clezio Saldanha dos. Democracia e acesso à justiça 
no processo eletrônico. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, n. 34, p.68-88, 2009. 
FONTAINHA, Fernando de Castro. Benefícios da Fazenda em Juízo: barreira ao acesso à 
Justiça? 2005. Disponível em: 
<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/674/854>. Acesso em: 17 out. 
2017. 
FREITAS, Samuel de Oliveira. O papel dos juizados especiais federais na ampliação do 
acesso à Justiça Federal na Seção Judiciária do Rio de Janeiro: resultados, soluções e 
desafios. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/29950/o-papel-dos-juizados-

https://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf


76  
especiais-federais-na-ampliacao-do-acesso-a-justica-federal-na-secao-judiciaria-do-rio-de-
janeiro>. Acesso em: 08 nov. 2017. 
FULLIN, Carmen Silvia. Acesso à Justiça: a construção de um problema em mutação. In: 
RODRIGUEZ, José Rodrigo; SILVA, Felipe Gonçalves. Manual de Sociologia Jurídica. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 219-236. 
IPEA. Acesso à Justiça Federal: dez anos de juizados especiais. Brasília: Conselho de Jus-
tiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012. 
LAZZARI, João Batista. Os Juizados Especiais como instrumento de Acesso à Justiça e de 
obtenção de um processo justo. Revista CEJ, v. 20, n. 70, 2016.  
LIMA, Frederico Rodrigues Viana. Defensoria Pública. Salvador: JusPODIVM, 2014. 
MATTOS, Fernando Pagani. ASPECTOS E ESPECTROS DO ACESSO À JUSTIÇA: 
UM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL EM BUSCA DE EFETIVAÇÃO. 2007. 154 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade do Vale do Itajaí – Univali, Itajaí, 
2007. 
MEIRA, André Luís Santos. A universalização da tutela judicial como fator de efetivi-
dade do processo. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 100, 11 out. 2003. Disponível 
em:http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4357. Acesso em:30 out. 2017. 
MELO, Manuel Palacios Cunha; VIANNA, Luiz Werneck; CARVALHO, Maria Alice Re-
zende de. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 2. ed. Rio de Janei-
ro: Revan, 1999. 272 p. 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
OLIVEIRA, André Luiz Pereira de. ACESSO A JUSTIÇA: Essencialidade do Advogado 
no Juizado Especial Cível. 2014. 63 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro Univer-
sitário Metodista Izabela Hendrix, Belo Horizonte, 2014.  
ORSINI, Adriana Goulart de Sena; RIBEIRO, Luiza Berlini Dornas. A litigância habitual nos 
juizados especiais em telecomunicações: a questão do “excesso de acesso”. Revista do Tri-
bunal Regional do Trabalho 3ª Região, Brasil, v. 55, n. 85, p.21-46, 2012. Semestral. Dis-
ponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/72688/2012_rev_trt03_v55_n085.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 1 dez. 2017. 
 PEDROSO, João António Fernandes. Acesso ao Direito e à Justiça: um direito fundamen-
tal em (des)construção O caso do acesso ao direito e à justiça da família e das crian-
ças. 2011. 675 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 
2011. Disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/bitstream/10316/22583/1/Tese_Joao 
Pedroso.pdf>. Acesso em: 28 out. 2017. 
PELLIZZARI, Mateus Faeda. O acesso à justiça e a importância do trabalho realizado pelos 
escritórios modelo de aplicação das faculdades de direito. Argumenta Journal 
Law, Jacarezinho, n. 5, p.64-86, 2005. Anual. Disponível em: 
<http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/40/41>. Acesso em: 08 nov. 2017. 
PEREIRA, Giliane Aguiar Ribeiro. A Efetividade do Acesso à Justiça e o Papel da Defensoria 
Pública. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 19 jun. 2012. Disponivel em: 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4357


77  
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.37580&seo=1>. Acesso em: 06 nov. 
2017. 
PIMENTA, José Roberto Freire. A conciliação judicial na justiça do trabalho após a 
emenda constitucional n. 24/99: aspectos de direito comparado e o novo papel do juiz do 
trabalho. 2000. Disponível em: 
<http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_62/Jose_Pimenta.pdf>. Acesso em: 17 
out. 2017. 
 PIMENTEL, Ruy Mendes. O LITIGANTE HABITUAL. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, 
v. 3, n. 11, p.88-94, 2000. Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista11/revista11_88.pdf>. Aces-
so em: 16 out. 2017. 
POLETO, Graciele Cristina. Os recursos no Juizado Especial Cível Estadual. 2010. 34 f. 
TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul, Ijuí, 2010. Disponível em: 
<http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/604/Monografia 
Graciele.pdf?sequence=1>. Acesso em: 25 out. 2017. 
POSSAS FILHO, W. C. ; ORSINI, A. G. S. . Conciliação e efetividade dos direitos previ-
denciários no Brasil: paradoxos da atuação judicial do INSS. Acesso à Justiça I: XXIII 
Congresso Nacional do CONPEDI. 1ed.Florianópolis: CONPEDI 2014, 2014, v. , p. 272-295. 
ROCHA, Felippe Borring. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: teoria e prática. 
8. ed. São Paulo: Atlas, 2016.  
ROSSI, Elaine Graciele. Assistência Judiciária como garantia de acesso à justiça frente às 
custas processuais. 2012. Disponível em: <http://www.oab-sc.org.br/artigos/assistencia-
judiciaria-como-garantia-acesso-justica-frente-as-custas-processuais/561>. Acesso em: 07 
nov. 2017. 
SANTANA, Eunices Bezerra Santos e. A Defensoria Pública Como Instrumento De Con-
cretização Do Direito Fundamental À Assistência Jurídica Integral E Gratuita. 2011. 
Disponível em: 
<http://www.evocati.com.br/evocati/interna.wsp?tmp_page=interna&tmp_codigo=500&tmp_
secao=10&tmp_topico=direitoconst>. Acesso em: 07 nov. 2017. 
SANTOS FILHO, Elias Henrique dos. Uma análise crítica sobre a capacidade postulatória 
nos Juizados Especiais Cíveis. Disponível em: 
<https://eliashenriqueadv.jusbrasil.com.br/artigos/185063911/uma-analise-critica-sobre-a-
capacidade-postulatoria-nos-juizados-especiais-civeis>. Acesso em: 31 out. 2017. 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: 
Cortez, 2ª ed., 2008, p. 47-48.  
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma Revolução Democrática da Justiça. Coimbra: 
Almedina, 2014. 
SANTOS, Marisa Ferreira dos; CHIMENTI, Ricardo Cunha. Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 23. ed., rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 



78  
SILVA, Eduardo Vieira da. Renúncia do Direito ao Crédito Previdenciário nos Juizados 
Especiais Federais Cíveis. 2004. 69 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade do 
Vale do Itajaí – Univali, São José, 2004. 
SOUZA, Carlos Alberto Rodrigues de; SOUSA, Tâmara M. Gonçalves de. NÚCLEO DE 
PRÁTICA JURÍDICA COMO MEIO DE ACESSO À JUSTIÇA AOS HIPOSSUFICIEN-
TES. Revista de Produção Acadêmico-científica do Ciesa, Manaus, v. 2, n. 1, p.60-71, 
2015. Disponível em: <ftp://revista.ciesa.br/R2/RevistaCientificaCIESAVol2.1.pdf>. Acesso 
em: 08 nov. 2017. 
SOUZA, LetÍcia Silva. A Efetividade do Acesso À Justiça ao Hipossuficiente. 2009. 62 f. 
TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro Universitário Eurípides de Marília - Univem, 
Marília, 2009. 
SOUZA, Wilson Alves de. Acesso à justiça: conceito, problemas e a busca da sua supera-
ção. 2012. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/acesso-à-justiça-
conceito-problemas-e-busca-da-sua-superação>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3168. Relator Ministro Joaquim Barbosa. Dispo-
nível em: <redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=474620>. Acesso em: 
16 out. 2017. 
TAKAHASHI, Bruno. O papel do terceiro facilitador na conciliação de conflitos previ-
denciários. 2015. 236 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de São Pau-
lo, São Paulo, 2015. Disponível em: 
<www.teses.usp.br/teses/.../2/.../Dissertacao_Bruno_Takahashi_Versao_Corrigida.pdf>. 
Acesso em: 17 out. 2017. 
TARTUCE, Fernanda. Reflexões sobre a atuação de litigantes vulneráveis sem advogado 
nos Juizados Especiais Cívei. Disponível em: <http://www.fernandatartuce.com.br/wp-
content/uploads/2016/07/Vulnerabilidade-de-litigantes-sem-advogado-nos-Juizados.pdf>. 
Acesso em: 16 out. 2017. 
TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Juizados especiais 
federais cíveis e criminais: comentários a Lei 10.259/2001. São Paulo: RT, 2002. 

VALE, Thiago Rodrigues do. A Defensoria Pública como pilar do Acesso à Justiça. 2009. 
76 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Faculdade de Direito da Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, 2009. Disponível em: 
<https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/8014/MJ_2009_Thiago_Rodrigues_do_Va
le.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2017. 
VHOSS,Tatiana Bissoni. Juizados Especiais Federais – dez anos. Ampliação do acesso à jus-
tiça e os desafios a superar. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 48, jun. 
2012. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao048/Tatiana_Vhoss.html> 
Acesso em: 16 out. 2017. 
 


