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RESUMO

Competentes  para  o  julgamento  de  causas  de  menor  complexidade  e  valor,  os  Juizados
Especiais  Cíveis  Estaduais  são  regidos  por  legislação  e  principiologia  específicos,  de
inestimável  contribuição  para  a  efetivação  da  acessibilidade  da  justiça.  Este  trabalho  se
propõe a estudar a viabilidade da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à Lei
9.099/95,  no  que  diz  respeito  ao  cumprimento  provisório  de  sentença,  como  forma  de
potencialização  das  suas  diretrizes  e,  consequentemente,  da  acessibilidade.  Para  tanto,
abordará  os  movimentos  de  acesso  à  justiça  em âmbito  internacional,  bem  como  a  sua
influência na legislação pátria,  e  a  congruência  da principiologia decorrente  de todo esse
processo com o instituto da execução provisória. Como metodologia para o desenvolvimento
do presente,  optou-se pela análise doutrinária,  de artigos e da legislação, observando-se o
método descritivo.

Palavras-chave:  Juizados  Especiais  Cíveis;  Cumprimento  Provisório  de  Sentença;
Principiologia; Acesso à Justiça.



ABSTRACT

Competent in judging cases of less complexity and economic value, the Juizados Especiais
Cíveis Estaduais are regulated by ir own legislation principles, of invaluable contribution to
the effectiveness of accessibility of justice. This paper aims to study the feasibility of the
subsidiary  application  of  the  Código  de  Processo  Civil  to  the  Law  n°  9.099/95,  which
concerns  compliance  with  provisional  compliance  with  the  judgment,  as  a  means  of
enhancing  its  guidelines  and,  consequently,  accessibility.  To  this  end,  will  address  the
movements of access to justice at the international level, as well as their influence on the law,
and  the  congruence  of  principled  resulting  from this  whole  process  with  the  provisional
enforcement institute. As a methodology for the development of the this text, opt for doctrinal
analysis, articles and legislation, observing it or descriptive method. 

Keywords: Juizados Especiais Cíveis; Provisional Compliance with Judgment; Principiology;
Access to Justice.
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1. INTRODUÇÃO

Os Juizados  Especiais  Cíveis  Estaduais  têm papel  fundamental  na  promoção  da

acessibilidade da justiça,  uma vez que consistem em microssistemas com procedimento e

principiologia  próprios,  especialmente  elaborados  para  atender  às  demandas  de  menor

complexidade  e  valor,  que  vinham encontrando  nas  burocracias  e  tecnicismos  da  Justiça

Comum um intransponível obstáculo. 

Frisa-se, todavia, que o efetivo acesso à justiça pressupõe não só a possibilidade de

ingresso das demandas no Judiciário, com a consequente prolação de sentenças, mas também,

necessariamente, a materialização desses provimentos jurisdicionais na vida dos litigantes.

Para tanto, precisam estar à disposição das partes instrumentos processuais capazes de fazer

valerem, no plano fático, os direitos reconhecidos em juízo.

A partir das duas constatações supramencionadas, este trabalho suscita a hipótese de

aplicação  do  cumprimento  provisório  de  sentença  em  sede  de  Juizados  como  forma  de

potencialização  dos  efeitos  por  eles  pretendidos  através  dos  seus  princípios  orientadores,

estabelecidos na Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

A fim de desenvolver melhor esse raciocínio e obter aparato suficiente à aferição da

viabilidade  da  tese  levantada,  o  trabalho  se  serve  primordialmente  da  análise  de  artigos,

doutrinas e legislações sobre temas correlatos.

No primeiro capítulo, discorre-se sobre pioneiros movimentos de acesso à justiça em

âmbito internacional, que surgem a partir da identificação de óbices à acessibilidade, e em

cujo contexto chama atenção de maneira significativa a problemática das causas de pequena

expressividade  econômica.  Para  tanto,  utilizam-se  primordialmente  dados  do  Projeto

Florença,  documentados  por  Mauro  Cappelletti  e  Bryant  Garth  em  sua  obra  “Acesso  à

Justiça”1, que não só referencia grande parte dos estudos sobre o tema, mas também exerce

forte influência sobre a legislação brasileira.

No capítulo seguinte, já diante de um panorama das mazelas que fizeram nascer as

primeiras  iniciativas  para  a  solução  dos  problemas  de  acessibilidade,  analisam-se  a

incorporação  das  reformas  sugeridas  pelos  referidos  autores  no  ordenamento  pátrio,  bem

como  o  desenvolvimento  deste  até  a  elaboração  da  Lei  9.099/95.  A  partir  desse

enquadramento  do  tema  ao  cenário  nacional,  efetivamente  adentra-se  o  estudo  da

principiologia dos Juizados Especiais Cíveis, e da sua força normativa, a fim de finalmente

delinear o perfil e essência desses tribunais no Brasil.

1 CAPPELLETTI, Mauro;  GARTH, Bryant.  Acesso à Justiça.  Trad. Ellen Grancie Northfleet.  Porto Alegre:
Fabris, 1988. 168 p.
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Por fim, avaliam-se propriamente os institutos do cumprimento de sentença e do

cumprimento provisório de sentença, através de um paralelo entre a Lei regulamentadora dos

Juizados Especiais Cíveis e o Código de Processo Civil. Através dessa análise, destinada não

à efetiva e extensa comparação entre os dispositivos legais, mas à obtenção de subsídios para

a conclusão do trabalho, afere-se a congruência do cumprimento provisório com as diretrizes

dos juizados, bem como a possibilidade de aplicação subsidiária do CPC à Lei 9.099/95 no

que diz respeito à execução de sentença.
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2. ACESSO À JUSTIÇA SOB A ÓTICA DE CAPPELLETTI E GARTH

Os  Juizados  Especiais  Cíveis  são  notavelmente  um  importante  instrumento  de

promoção e ampliação do acesso à justiça, estando ao alcance de parcelas da população que

de outro modo não se socorreriam do Poder Judiciário. A fim de estudar a adequação e a

viabilidade do cumprimento provisório de sentença como instrumento apto a potencializar os

resultados a que esses tribunais especiais se propõem, é imprescindível voltar alguns passos

para entender os seus precedentes e identificar seus objetivos e principiologia.  Para tanto,

servimo-nos  de  célebre  obra  de  Mauro  Cappelletti  e  Bryant  Garth,  intitulada  “Acesso  à

Justiça”2.

Trata-se do último de quatro volumes que reúnem dados do Projeto Florença, amplo

estudo acerca  da demanda social  por  uma nova e  mais  inclusiva  abordagem do acesso à

justiça, e dos mecanismos para uma eficiente implementação das mudanças necessárias a isso.

Datado da década de 1970, esse projeto traçou um panorama da acessibilidade em escala

mundial, unindo a análise e a contextualização das experiências de diferentes países a um

consolidado  arcabouço  jurídico  teórico3. Como  resultado  dessa  completa  e  bem-sucedida

pesquisa, os autores se tornaram referência no assunto, tendo a sua bibliografia servido de

aparato para a instituição e o desenvolvimento dos Juizados Especiais no Brasil4, motivo pelo

qual se justifica a sua utilização neste capítulo inicial, como se faz em tantos estudos sobre o

tema.

2.1. Marcos históricos e obstáculos ao Acesso à Justiça

Em breve  digressão  histórica,  os  referidos  autores  colocam que  a  passagem dos

estados liberais burgueses dos séculos XVIII e XIX para as sociedades do Welfare State, do

século  XX,  fez  surgir  uma  inédita  preocupação  com  a  efetividade  de  direitos  até  então

meramente proclamados. Além disso, marcado pelo desenvolvimento das sociedades e pela

ampliação das relações privadas, sobretudo as de trabalho e de consumo, esse novo cenário

favoreceu o surgimento de uma gama de direitos sociais. Foi justamente nessa esteira, com o

2 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit.
3 MENDES,  Aluisio  Gonçalves  de  Castro;  SILVA,  Larissa  Clare  Pochmann  da. Acesso  à  justiça:  Uma

releitura da obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, a partir do Brasil, após 40 anos.  Quaesito Iuris, Rio
de  Janeiro:  UERJ,  v.  08,  n°  03,  2015.  Disponível  em:  <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/19385/14138>. Acesso em: 10 set. 2019. p. 3.

4 LAGES, Cintia Garabini; DIZ, Jamile B. Mata. Revisitando a concepção de acesso à justiça a partir da obra
de  Cappelletti  e  Garth. Revista  Jurídica,  Blumenau:  FURB,  v.  22,  nº.  47,  2018.  Disponível  em:
<https://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/article/view/7223/3991>. Acesso em: 10 set. 2019. p. 223.

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/19385/14138
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/19385/14138
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fito de garantir a tutela desses direitos, que, segundo os autores, o acesso à justiça assumiu

nova acepção e emergiu como um dos mais básicos direitos humanos5.

Partindo  da  premissa  de  que  se  tornaria  inócua  a  concessão  de  direitos  sociais

fundamentais desguarnecida de mecanismos para sua reivindicação pelas pessoas lesadas, é

forçoso acolher o referido posicionamento6. Outrossim, por motivos evidentes, também não

atende ao  propósito  da  transformação social  que  culminou nessa  ampliação de direitos  a

manutenção de  uma jurisdição  elitista  e  excludente  das  camadas  menos abastadas,  o  que

ocorria na prática. Diante disso, colocaram-se os grandes desafios de identificar as barreiras

ao amplo e efetivo acesso à justiça, para então desenvolver mecanismos capazes de transpô-

las  ou  minimizá-las7.  Como  o  presente  estudo  parte  da  hipótese  de  que  o  cumprimento

provisório  de  sentença  consiste  em  mecanismo  de  efetivação  e  materialização  da

acessibilidade, imprescindível à sua conclusão um maior detalhamento da origem dos demais

instrumentos criados com esse escopo.

A  questão  financeira,  com  todos  os  seus  desdobramentos,  é  provavelmente  o

obstáculo mais notório à acessibilidade. Os custos de um litígio, que compreendem honorários

advocatícios,  eventuais  gastos  decorrentes  de  sucumbência,  e  diversos  outros,  permitem

afirmar categoricamente que as contendas judiciais são bastante dispendiosas. Com efeito, e

respeitadas as devidas proporções, essa característica se potencializa consideravelmente nas

pequenas causas, especialmente porque alguns custos da jurisdição são fixos.8 Assim, não

raramente  os  gastos  dessas  demandas  se  equiparavam  ou  até  superavam  os  valores

pretendidos pelo litigante, inviabilizando ou inutilizando o seu ingresso no Judiciário.

Diante disso, irrompeu uma importante conclusão de Cappelletti e Garth, que será

melhor  desenvolvida  mais  adiante,  mas  merece  esta  nota  desde  já:  “Qualquer  tentativa

realística de enfrentar os problemas de acesso deve começar por reconhecer esta situação: os

advogados e seus serviços são muito caros”9.

Além  de  se  impor  como  um  empecilho  à  judicialização  das  demandas,  a

dispendiosidade da jurisdição também se manifestava como um fator limitador no decorrer do

processo. Isso porque ainda que as partes tivessem recursos para ingressar com a ação no

Judiciário, a morosidade trazia a questão financeira de volta ao debate. A inflação ao longo do

5 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 9-13.
6 Ibid.
7 Ibid. p. 12-13.
8 PEDROSO, João; TRINCÃO, Catarina; DIAS, João Paulo. E a justiça aqui tão perto? As transformações no

acesso ao direito e à justiça. Revista Crítica de Ciências Sociais: Centro de Estudos Sociais da Universidade
de Coimbra, Coimbra, n° 65, 2003. Disponível em: <http://rccs.revues.org/1181>. Acesso em: 07 ago. 2019.

9 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 18.
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litígio, que pode se estender por anos, tornava os custos ainda maiores e compelia os mais

pobres a abrirem mão do prosseguimento da ação e optarem pela entabulação de acordos

pouco satisfatórios, mas rapidamente exequíveis10. Verifica-se, nesse panorama, que apesar de

ainda não ser encarada como um problema em si, e sim como um desdobramento da questão

financeira,  àquela época a  morosidade já despontava como uma defasagem da jurisdição,

exercendo especial influência sobre as pequenas causas.

Outros obstáculos se evidenciaram a partir de uma análise da acessibilidade sob o

enfoque das possibilidades das partes. Além da questão financeira, já comentada e de reflexos

facilmente  assimiláveis,  o  nível  de  instrução  dos  litigantes  e  a  frequência  com  que  se

socorriam do aparelho judicial também exerciam forte influência sobre o acesso à justiça11. 

Esse conjunto de características que pairavam sobre cada indivíduo foi chamado por

Cappelletti e Garth de capacidade jurídica pessoal, assim definida:

A  “capacidade  jurídica”  pessoal,  se  relaciona  com  as  vantagens  dos  recursos
financeiros e diferenças de educação, meio e status social, é um conceito muito mais
rico,  e  de  crucial  importância na  acessibilidade  jurídica.  Ele enfoca  as  inúmeras
barreiras que precisam ser  pessoalmente superadas, antes que um direito possa ser
efetivamente reivindicado através do nosso aparelho judiciário.12

Pode-se dizer que proporcionalmente ao nível de desigualdade das sociedades cresce

a tendência da população a desconhecer seus direitos, o que se opõe drasticamente ao desejo

de universalização do acesso à justiça13. Essa constatação permite concluir que a despeito de

saltar aos olhos inicialmente, o problema da onerosidade sem dúvidas não era o único nem o

mais complexo obstáculo a ser transposto. 

Além disso, assim como a questão da instrução, também estava contida na chamada

“capacidade  pessoal”  a  barreira  psicológica  decorrente  do  formalismo  e  de  todo  o  rigor

técnico  em torno  da  jurisdição,  muito  distantes  da  realidade  das  maiorias14.  Isso  permite

concluir  que  apesar  de  importante,  a  disseminação  de  conhecimento  jurídico,

desacompanhada da deformalização do ambiente de resolução de litígios, não seria suficiente

à promoção da ampla acessibilidade, posto que o desconforto e o temor de se colocar perante

circunstâncias tão pomposas como as do Judiciário ainda coibiriam a aproximação de parte

considerável da população15. 

10 Ibid. p. 20.
11 Ibid. p. 21.
12 Ibid. p. 22.
13 SADEK, Maria Tereza Aina. Acesso à justiça: um direito e seus obstáculos. Revista USP, São Paulo: USP, n.

101, p. 57, 2014. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/87814/90736>. Acesso em
08 ago. 2019.

14 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 24.
15 Ibid.

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/87814/90736
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Frisa-se que os  déficits  de capacidade pessoal,  apesar de não serem inerentes  ou

exclusivos da população de baixa renda, certamente eram predominantes entre eles16. Com

isso, juntavam-se ao problema das custas judiciais  como empecilho de especial  influência

sobre as pequenas causas, que traduzem a maioria das demandas das pessoas comuns.

Em verdade,  todos esses óbices contribuíam para a manutenção de uma situação

fática  em  que,  de  um  lado,  estavam  os  chamados  “litigantes  habituais”,  com  todas  as

vantagens decorrentes dessa habitualidade e, no outro, os “litigantes eventuais”, em posição

de clara desvantagem17. Essa dicotomia, pensada por Galanter e referenciada por Cappelletti e

Garth, levava em consideração a frequência com que as partes acionavam o sistema judicial, e

concluiu que a assiduidade dos litigantes em juízo, através do recorrente envolvimento em

litígios, proporcionava uma série de prerrogativas que não se estendiam aos que raramente se

socorriam do Judiciário, a exemplo da diluição de gastos entre os processos e do possível

desenvolvimento de uma relação pessoal com os julgadores18. 

Mais  uma  vez,  destaca-se  que  a  despeito  dessa  dicotomia,

habitualidade/eventualidade,  não  ter  uma  necessária  correspondência  com  a  riqueza  e  a

pobreza,  na  maioria  dos  casos  essa  coincidência  se  verificava19.  Consequentemente,  esse

problema  também  se  impunha  mais  severamente  às  pequenas  causas,  tornando-se  outro

elemento ao rol de obstáculos enfrentados por elas. 

Por  fim,  os  autores  identificaram  o  problema  dos  interesses  difusos,  cujas

particularidades  não  serão  pormenorizadas  neste  trabalho,  posto  que  não  têm  especial

influência no desenvolvimento do tema. Em linhas gerais, apesar de serem de todos, esses

direitos não pertenciam, nem pertencem, a um ou outro indivíduo especificamente,  o que

abria margem ao debate sobre quem detinha legitimidade ativa para a propositura da ação.

Havendo entendimento pela inviabilidade de se reivindicar individualmente o direito violado,

surgia  o  desafio  de  se  organizar  um  processo  coletivo,  pouco  viável  na  prática.  Em

contrapartida,  admitindo-se  a  demanda  individual,  todos  os  já  referidos  obstáculos  à

acessibilidade desencorajavam a iniciativa, resultando na responsabilização quase exclusiva

do Estado pela proteção desses direitos20.

Nota-se, a partir do breve comento dos obstáculos à acessibilidade identificados pelo

16 Ibid. p. 22.
17 Ibid. p. 25-26.
18 GALANTER, Marc. Why the “haves” come out ahead: speculations on the limits of legal change. Law and

Society  Review:  Wiley-Blackwell, Amherst,  n.  9,  n°  1,  1974.  Disponível  em:
<https://www.jstor.org/stable/3053023?seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 13 set. 2019. p. 97.

19 Ibid. p. 103.
20 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 24 -26.



14

Projeto Florença, que invariavelmente as pequenas causas eram as mais atingidas21. Evidente,

portanto, que a ampla efetivação do direito de acesso à justiça dependia do desenvolvimento

de instrumentos aptos a promover equidade, transpondo esses óbices que recaíam sobre as

referidas demandas. Isso posto, sendo certo que a inauguração da fase de execução, na qual

está inserido propriamente o tema deste trabalho, depende da judicialização dessas demandas,

e  da  prolação  de  decisões  exequíveis,  imperioso,  antes  de  desenvolvê-lo,  estudar  os

movimentos de acesso das pequenas causas à jurisdição. 

Para tanto,  continua-se no estudo da bibliografia de Cappelletti  e Garth22,  que de

forma  irretocável  identificaram  três  grandes  movimentos  para  a  acessibilidade:  as

emblemáticas ondas renovatórias do acesso à justiça.

2.2. As Três Ondas Renovatórias

A primeira  onda  voltou  atenções  primordialmente  à  superação  da  barreira  mais

evidente  e  central  dentre  as  apresentadas:  a  dispendiosidade  da  jurisdição.  A partir  da

constatação de que os honorários de advogado oneravam sobremaneira os menos abastados,

suprimindo-lhes  o  exercício  do  direito  à  tutela  jurisdicional,  buscaram-se  desenvolver

mecanismos capazes  de  proporcionar-lhes  assistência  jurídica  gratuita.  Além disso,  ante  a

complexidade das leis e procedimentos, a capacidade postulatória como pressuposto para a

judicialização  de  demandas  já  era,  nesse  momento,  um  ponto  pacífico  na  maioria  dos

ordenamentos23.

Diante  disso,  o  primeiro  método  de  inclusão  adotado  pelos  países  do  Ocidente

consistiu  na  prestação  de  serviços  advocatícios  sem qualquer  contraprestação  pecuniária.

Evidente,  todavia,  que  os  profissionais,  especialmente  os  mais  renomados,  não  eram tão

entusiastas da caridade a ponto de destinar muito, ou algum, do seu tempo ao atendimento

gratuito. Com isso, ante a irrefutável impossibilidade de atender à demanda, esse método se

revelou defasado e incapaz de promover a igualdade de possibilidades pretendida24.

A partir dessa constatação de que o caráter caritativo e o viés moral25 do atendimento

21 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 28.
22 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Op. cit.
23 NETO, José Mário Wanderley Gomes.  O Acesso à Justiça em Mauro Cappelletti: Análise teórica desta

concepção como movimento de transformação das estruturas do processo civil brasileiro. Recife, 2003. 84 f.
Dissertação  (Mestrado  em  Direito)  –  Faculdade  de  Direito  do  Recife,  Recife,  2003.  Disponível  em:
<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/4341/1/arquivo5489_1.pdf>.  Acesso  em:  22.  set.  2019.p.
44.

24 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 29.
25 Nas  palavras  de  José  Mário  Wanderley Gomes  Neto  (apud   CAPPELLETTI,  Mauro.  Appunti  per  una

fenomenologia della giustizia nel XX secolo. 1978, p.1423-1424). 
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destinado aos litigantes de baixa renda não resolveria o problema da acessibilidade, alguns

países  se  atentaram para  a  necessidade  de  remuneração dos  advogados  particulares  pelos

serviços  prestados.  Como  o  obstáculo  a  ser  enfrentado  girava  justamente  em  torno  da

limitação financeira  dos mais pobres,  acertadamente essa contraprestação foi imputada ao

Estado26. 

Logo se deflagrou uma série de reformas em outros países, que empenharam esforços

no aperfeiçoamento das experiências até então vivenciadas, a fim de viabilizar o acesso dos

litigantes de baixa renda à justiça. Nesse cenário, dois modelos merecem especial atenção: o

Judicare e os escritórios de vizinhança27. 

O Sistema Judicare buscou viabilizar à população de baixa renda uma representação

de qualidade, instigando o interesse dos advogados nas demandas do novo público mediante

incremento da remuneração por seu trabalho28. Todavia, a despeito de disponibilizar a essa

parcela  da  sociedade  uma  robusta  lista  de  profissionais  aptos  a  atendê-la,  além  de  não

aproximar geograficamente os advogados das comunidades29, o sistema também não atingiu

outras importantes barreiras, como colocam Cappelletti e Garth:

O judicare desfaz a barreira de custo, mas faz pouco para atacar barreiras causadas
por outros problemas encontrados pelos pobres. Isso porque ele confia aos pobres a
tarefa de reconhecer as causas e procurar auxílio; não encoraja, nem permite que o
profissional individual auxilie os pobres a compreender seus direitos e identificar as
áreas em que podem se valer de remédios jurídicos30.

Verifica-se,  portanto,  que  os  complexos  problemas  abrangidos  pelo  conceito  da

capacidade  jurídica  pessoal,  já  identificados31,  bem  como  a  manutenção  da  mentalidade

individualista e conservadora dos julgadores, subsistiram como óbices à acessibilidade32.

Foi justamente no ataque a essas deficiências que se sustentou o outro modelo: a

assistência judiciária prestada por advogados remunerados pelos cofres públicos33. Através da

criação de escritórios de vizinhança, inseridos nas comunidades e compostos principalmente

por advogados de dedicação exclusiva, espécie de servidores públicos com remuneração fixa,

esse  sistema  reduziu  consideravelmente  o  abismo  cultural  e  geográfico  comentado,

favorecendo  a  especialização  dos  profissionais  nas  mazelas  locais  e  nos  seus  meios  de

26 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 32-33.
27 Ibid. p. 33-35. 
28 Ibid. p. 35.
29 Nas palavras de José Mário Wanderley Gomes Neto (apud BERIZONCE, Roberto Omar. Efectivo acceso a

la justicia. Buenos Aires: Platense, 1987, p. 11. Tradução livre do autor).
30 Ibid. p. 38.
31 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 38.
32 Nas palavras de José Mário Wanderley Gomes Neto (apud BERIZONCE, Roberto Omar. Efectivo acceso a

la justicia. Buenos Aires: Platense, 1987, p. 18. Tradução livre do autor).
33 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 39-40.
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enfrentamento, até então deixados de lado34.

Nota-se, a partir disso, que esse segundo modelo agregou em muito ao primeiro, vez

que não se adstringiu à simplista noção de que o problema da acessibilidade se concentrava

somente  na  questão  dos  honorários  advocatícios.  Todavia,  a  dependência  institucional  e

financeira  do  sistema  em  relação  ao  governo  cerceava  sua  atuação  conforme  o

posicionamento  político  deste,  que não raramente  se  opunha aos  interesses  da  sociedade,

especialmente  da  parcela  mais  pobre35.  Além disso,  apesar  de  já  identificado,  o  peso  da

limitação financeira dos litigantes ao longo do processo permaneceu não enfrentado, tendo os

esforços se voltado quase exclusivamente à disponibilização da assistência judicial. 

Ainda assim, a partir da análise dessas duas experiências, outras se desenvolveram, e

o resultado foi um expressivo incremento da acessibilidade e diversificação de demandas.

Nesse  ponto,  já  se  delineavam  os  precedentes  que  mais  adiante,  na  legislação

brasileira,  embasariam a disponibilização de um atendimento mais informal e próximo da

sociedade, voltado não à mera judicialização de demandas, mas ao esclarecimento e auxílio

das partes. Até então não se cogitava, entretanto, a desnecessidade da assistência advocatícia,

até porque, como mencionado, vigiam uma legislação e procedimentos complexos, pelo que a

tarefa de instruir os litigantes ainda recaía sobre os advogados remunerados pelo Estado.

O referido incremento na acessibilidade culminou em uma crescente demanda por

advogados, bem como, consequentemente, gerou uma considerável sobrecarga econômica do

Estado36. Isso porque, como já mencionado, os honorários advocatícios eram caros, seja para

os clientes particulares, seja para o governo enquanto financiador da assistência prestada aos

hipossuficientes. 

Além disso, outras duas grandes deficiências permaneceram incólumes à primeira

onda de acesso à justiça, dando origem às que a sucederam. A primeira diz respeito à defesa

dos interesses difusos, tangenciando o objeto do presente estudo. Já a segunda, relacionada à

questão das pequenas causas individuais37, é de maior relevância ao desenvolvimento do tema

em pauta, motivo pelo qual receberá maior atenção.

Sendo notável que o público-alvo da primeira onda renovatória foi a população de

baixa renda, os interesses coletivos que não lhes diziam respeito não foram contemplados,

ainda carecendo de mecanismos de revindicação, o que originou a segunda onda. As pequenas

causas, a seu turno, apesar de terem sido favorecidas pelos novos sistemas de acessibilidade,

34 NETO, José Mário Wanderley Gomes. Op. cit. p. 50.
35 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 41.
36 Ibid. p. 47.
37 Ibid. p. 48.
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ainda enfrentavam outros problemas, que deram ensejo à terceira onda. 

A segunda  onda  de  acesso  à  justiça  se  voltou  à  questão  da  representação  dos

interesses transindividuais não específicos da população de baixa renda38. Isso porque, além

da incógnita em torno da legitimidade ativa para a propositura dessas ações,  a  normativa

processual  civil  em si  mesma  impunha  uma  série  de  empecilhos  à  judicialização  dessas

demandas, cada vez mais latentes39. 

Idealizados para o deslinde de litígios individuais, os ordenamentos não contavam

com normas procedimentais voltadas às particularidades das causas coletivas.40 No mesmo

sentido,  também  era  inviável  que  essas  demandas  simplesmente  seguissem  a  normativa

existente, ante a absoluta impossibilidade de todos os interessados participarem efetivamente

do  processo,  e  todas  as  implicações  decorrentes.  Diante  disso,  se  fez  necessária  uma

verdadeira reforma na legislação processual vigente, a fim de se estender a recém-conquistada

acessibilidade às causas coletivas em geral. 

Vigia, nesse período, a limitante ideia de que um direito que pertencia a todos não

pertencia a ninguém41, e diante disso a defesa dos interesses coletivos recaía exclusivamente

sobre o governo, que por razões tais como o excesso de burocracia e o despreparo para lidar

com  tecnicismos  não  jurídicos  próprios  das  diferentes  demandas42,  não  estava  apto  ao

satisfatório exercício dessa incumbência. 

Nesse contexto, os próprios Estados passaram a buscar alternativas à sua atuação,

constituindo e atribuindo a referida legitimidade a outros órgãos,  a exemplo das agências

reguladoras. Todavia, de maneira geral pode-se dizer que a atuação de órgãos governamentais

na defesa dos direitos transindividuais acabava sendo acometida, em menor ou maior grau,

pelos mesmos problemas enfrentados pelo Estado, posto que não deixavam de corresponder a

uma atuação estatal, mesmo que indiretamente43.

38 PIZETA, Raquel; PIZETTA, Edimar Pedruzi; RANGEL, Tauã Lima Verdan. A Morosidade Processual como
entrave  ao  Acesso  a  Justiça: Boletim  Jurídico,  Uberaba/MG,  a.  5,  nº  1162,  2014.  Disponível  em:
<https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/3528/a-morosidade-processual-como-entrave-ao-
acesso-justiça>. Acesso em: 01 out. 2019. 

39 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 50-51.
40 Ibid.
41 MELLO, Michele Damasceno Marques. Considerações sobre a influência das ondas renovatórias de Mauro

Cappelletti no ordenamento jurídico brasileiro. Rio de Janeiro, 2010. 43 f. Monografia (Pós Graduação em
Direito  Processual  Civil)  –  Universidade  Candido  Mendes,  Rio  de  Janeiro,  2010.   Disponível  em:
<www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/k212492.pdf>. Acesso em: 25 set. 2019. 

42 Ibid.
43 COSTA,  Paulo  Rogério  Costa.  A questão  da  legitimação  para  a  tutela  dos  interesses  coletivos:  uma

perspectiva do pensamento de Mauro Cappelletti. São Paulo, 2013. Dissertação (Mestrado em Filosofia do
Direito)  –  Pontífica  Universidade  Católica  de  São  Paulo.  São  Paulo,  2013.  89  f.  Disponível  em:
<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/6128/1/Paulo%20Rogerio%20Bastos%20Costa.pdf>.  Acesso  em:
25 set. 2019. p. 65.
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Gradativamente, em razão da defasagem das iniciativas governamentais, outras se

desenvolveram, no sentido de descentralizar a função de tutelar os direitos transindividuais.

Assim,  junto à reformulação do processo civil,  ganhou espaço a  tendência a se admitir  a

propositura dessas demandas pelo particular44 ou por grupos representativos de interesses, sem

prejuízo da legitimidade do Estado, que assumiu também o novo papel de fiscalizar essas

ações, a fim de coibir abusos.45 

Por todo o exposto,  é possível estabelecer como ponto comum às duas primeiras

ondas renovatórias o aumento da acessibilidade através do enfrentamento dos entraves ao

ingresso no Judiciário, seja no caso da população de baixa renda ou das causas coletivas.

Faltavam, entretanto, transformações mais amplas, capazes de assegurar não só judicialização

das demandas, mas toda uma jurisdição de fato eficiente. 

Quando se fala em jurisdição eficiente, e na disponibilização de mecanismos para sua

garantia, nos parece inerente o direito de demandar o cumprimento das decisões prolatadas,

conferindo-se  resultados  palpáveis  aos  processos.  É  com  base  nesse  raciocínio  que  este

trabalho suscita a questão da viabilidade da execução provisória como instrumento concessor

de efetividade à acessibilidade que se vem consolidando há décadas, mesmo na pendência de

recurso. De toda forma, antes de iniciar o estudo dessa hipótese, cabe a análise da terceira

onda renovatória, que precede essa discussão, fornecendo elementos importantes para o seu

desenvolvimento, e cujo foco é a nova e ampla abordagem acesso à justiça, como introduz a

colocação de Cappelletti e Garth: 

É necessário,  em suma,  verificar  o  papel  e  a  importância dos diversos  fatores  e
barreiras envolvidos, de modo a desenvolver instituições efetivas para enfrentá-los.
O enfoque de acesso à Justiça pretende levar em conta todos esses fatores. Há um
crescente reconhecimento da utilidade e mesmo da necessidade de tal enfoque no
mundo atual.46 

Uma vez  fornecidos  subsídios  para  a  judicialização das  demandas,  os  olhares  se

voltaram às diferenças entre os litígios, a fim de se criarem mecanismos mais adequados à sua

exequibilidade47.Ou  seja,  buscaram-se  desenvolver  procedimentos  e  ou  institutos  próprios

para  os  tipos  de  demandas  que  não  vinham sendo  suficientemente  tuteladas  pela  justiça

comum, entre as quais certamente se destacavam as pequenas causas, por todos os obstáculos

já expostos. Para tanto, alguns princípios emergiram como elementos orientadores de todas as

transformações que marcaram a terceira onda, como se verá a partir de então.

44 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p.55. 
45 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 56-57. 
46 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 73.
47 Ibid. p. 71.
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Na  busca  dos  novos  procedimentos,  que  não  se  destinou  somente  a  encontrar

soluções  judiciais,  institutos  alternativos  de  solução  de  conflitos  despontaram  como

instrumentos aptos a proporcionar celeridade, economia e informalidade às demandas. Em

linhas gerais, tratam-se de princípios que tutelam, respectivamente, a rapidez da prestação

jurisdicional, sem prejuízo da segurança jurídica,  a obtenção de resultados com o mínimo

possível  de atos  processuais,  e  o  abandono de formalidades  sempre que possível48.Via de

consequência, embora não necessariamente fosse o fim imediato dos mecanismos emergentes,

na prática eles também contribuíram consideravelmente para desabarrotamento dos tribunais

comuns49.

Evidente,  todavia,  que  a  terceira  onda  de  acesso  à  justiça  não  se  prestou

exclusivamente  à  abordagem  de  métodos  alternativos,  uma  vez  que  a  despeito  do

desafogamento dos tribunais regulares, estes continuaram, e continuam sendo indispensáveis

ao  deslinde  de  uma  infinidade  de  litígios.  Houve,  pois,  igual  preocupação  com  a

modernização  de  seus  procedimentos,  com  vistas  à  promoção  dos  princípios  referidos50.

Entretanto, como o objeto central deste trabalho não se encontra na Justiça Comum, maior

atenção  será  dispensada  aos  métodos  alternativos,  mais  especificamente  aos  chamados

desvios especializados51.

A fim de fornecer um panorama mais completo desse terceiro movimento de acesso à

justiça,  e  evidenciar  a  relevância  da  nova  principiologia  a  partir  desse  momento,  são

pertinentes breves considerações sobre os métodos alternativos gerais de solução de conflitos,

amplamente  adotados  em diversos  países,  quais  sejam:  a  arbitragem,  a  conciliação  e  os

incentivos econômicos52.

A despeito  do  seu  inestimável  valor  e  sucesso  enquanto  instrumentos  aptos  a

propiciar a resolução de litígios fora dos tribunais53, desafogando-os, os referidos institutos

serão abordados sem mais delongas, privilegiando-se em seu detrimento o debate sobre os

tribunais  especiais.  De maneira  bastante  sucinta,  pode-se traçar  como elemento comum a

48 LOPES, William Cândido. Princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais: Uma
análise  sobre  sua  efetiva  observância.  Conteúdo  Jurídico,  Brasília/DF,  2012.  Disponível  em:
<http://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/27588/principios-norteadores-dos-juizados-especiais-
civeis-estaduais-e-federais-uma-analise-sobre-sua-efetiva-observancia> Acesso em: 19 out. 2019.

49 PIZETA, Raquel; PIZETTA, Edimar Pedruzi; RANGEL, Tauã Lima Verdan. Op. cit. 
50 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 76.
51 Compreendem  tribunais  e  procedimentos  especializados  para  causas  socialmente  relevantes,  e  não

adequadamente atendidas pela Justiça comum, como as pequenas causas.
52 MIGUEL, Alexandre. Acesso efetivo à justiça e a implantação dos Juizados Especiais Federais no Brasil.

Vitória, 2005. 143 f. Dissertação (Mestrado em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais, na área
de  concentração  em Direitos  Constitucionais  Fundamentais)  –  Faculdade  de Direito  de Vitória.  Vitória,
2005. 143 p. 

53 LAGES, Cintia Garabini; DIZ, Jamile B. Mata. Op. cit. p. 241.

http://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/27588/principios-norteadores-dos-juizados-especiais-civeis-estaduais-e-federais-uma-analise-sobre-sua-efetiva-observancia
http://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/27588/principios-norteadores-dos-juizados-especiais-civeis-estaduais-e-federais-uma-analise-sobre-sua-efetiva-observancia
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esses métodos o objetivo de se promover uma solução de controvérsias célere e informal, sem

prejuízo da legitimidade e da vinculação das partes.

Os tribunais arbitrais viabilizam esse tratamento das causas através da atuação de

julgadores especializados, cujas decisões não só têm força de decisão judicial, mas também

são, em regra, irrecorríveis. Todavia, a despeito de promover celeridade e informalidade, a

atribuição  da função jurisdicional  a  um terceiro  capaz  de decidir  a  causa  não enfrenta  o

problema  da  onerosidade,  recaindo  sobre  as  partes  o  dever  de  remunerar  o  julgador

escolhido54. Não se trata, pois, de método à disposição de todos.

A conciliação, por sua vez, privilegia os mesmos princípios que a arbitragem, mas

através  do  fomento  à  autocomposição.  No lugar  de  um julgador  dotado de  poderes  para

proferir decisões com força de sentença judicial, tem-se profissionais instruídos para buscar

uma solução mutuamente satisfatória e restaurar, na medida do possível, a relação entre as

partes55. Trata-se, por certo, de instrumento apto a resolver de maneira satisfatória as pequenas

demandas,  uma vez que além de não ser  custeado pelos  litigantes,  viabiliza uma decisão

imediata e a contento das partes, transpondo a barreira da morosidade e os seus reflexos, já

mencionados. 

Por  fim,  os  incentivos  econômicos  consistiam  em  mecanismos  fomentadores  da

conciliação  extrajudicial,  uma  vez  que  tornavam-na  a  alternativa  financeiramente  mais

vantajosa para as partes. Isso porque, caso o juiz entendesse que o litigante se furtou de uma

proposta razoável, caberia condenação pecuniária ao final do julgamento. Esse método, apesar

de  bem-intencionado,  uma  vez  que  visa  a  maior  aplicação  dos  princípios  em  ascensão,

certamente exerce maior influência sobre os litigantes de baixa renda56, não se enquadrando

tão bem quanto os demais métodos no novo conceito de acessibilidade. 

De toda forma, sem diminuir o mérito dos métodos de desvio gerais, fato é que eles

são apenas parte do que na realidade foi uma grande onda de reformas. A despeito da sua

grande utilidade na promoção da celeridade e da economia processuais e na desobstrução do

Judiciário,  são  instrumentos  que  não  suprimem  toda  a  complexidade  do  sistema,  cuja

inadequação às demandas das pessoas comuns persiste57. Assim, com vistas à efetivação da

nova  justiça  social,  assim  entendida  aquela  cujos  procedimentos  viabilizam  a  tutela  dos

direitos dessas pessoas, urge a necessidade de se criar um eficiente sistema especialmente

voltado às pequenas causas. 

54 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p.82-83. 
55 Ibid. p. 83-84.
56 Ibid. p.88.
57 Ibid. p. 92.
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É justamente à análise do cumprimento provisório de sentença como instrumento

intrínseco à potencialização dessa justiça social que se presta este trabalho. Isso porque, assim

como a garantia formal de direitos não promoveu a ampla acessibilidade na passagem do

Estado Liberal burguês para o Welfare State, em razão da indisponibilidade de instrumentos

para  exigi-los  judicialmente,  a  nosso  ver,  a  priori,  o  aprimoramento  dos  mecanismos  de

resolução de litígios também não é de todo eficaz se não for coroado com a possibilidade de

execução das sentenças, mesmo que pendentes de recurso. 

2.4. Transpondo os obstáculos ao Acesso a Justiça e questionando: Acesso à Justiça ou 

Acesso ao Judiciário?

 

De volta  à  análise  das  pequenas  causas,  cabe  ressalvar  que  antes  de  se  destinar

tamanha atenção ao estudo dos  mecanismos sua viabilização,  já  se  vinha  verificando um

movimento crescente no sentido de tratá-las de modo diferenciado. Isso se dava através da

instituição de juízes menos qualificados e da valorização da oralidade, entre outros. Todavia,

em  razão  da  atuação  tradicionalista  dos  juízes  e  advogados,  na  prática  esses  tribunais

especiais se assemelharam muito aos tribunais tradicionais, não servindo ao seu propósito58. 

Posto  isso,  sabendo  que  os  obstáculos  às  pequenas  causas  decorrem das  rígidas

solenidades  e  tecnicismos  da  jurisdição,  não  suficientemente  enfrentados  nas  precedentes

ondas  de  acesso  à  justiça59,  os  incipientes  sistemas  voltados  ao  atendimento  das  pessoas

comuns  têm  como  diretriz  a  simplificação  procedimental,  devendo  preconizar  os  baixos

custos,  a  celeridade,  a  informalidade  e  a  postura  mais  ativa  dos  julgadores60.  Para

efetivamente implementar as mudanças necessárias,  Cappelletti e Garth identificam quatro

áreas de reforma:

A primeira  diz  respeito  à  acessibilidade,  incluindo seu aspecto físico.  Para tanto,

sugeriu-se uma flexibilização do horário de funcionamento dos tribunais, de modo a atender

aqueles que não pudessem se ausentar de seus trabalhos para ajuizar suas demandas pessoais

no expediente normal61. Complementarmente, deveria haver redução de riscos e promoção da

celeridade62, sem o que quaisquer avanços em direção à acessibilidade seriam ineficientes. Em

atenção  a  isso,  passaram a  ser  inerentes  aos  tribunais  de  pequenas  causas  a  isenção  ou

diminuição de custas, bem como a facultatividade da representação por advogado, posto que a

58 Ibid. p. 95-97. 
59 LAGES, Cintia Garabini; DIZ, Jamile B. Mata. Op. cit. p. 242.
60 MIGUEL, Alexandre. Op. cit. 84.
61 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 102. 
62 Ibid. p. 100.
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garantia de assistência gratuita não exclui eventual responsabilidade decorrente do princípio

do ônus da sucumbência, logo não exclui o risco de oneração do litigante ao final do processo.

A segunda  área  de  reforma  consistia  na  equalização  das  partes.  A admissão  da

autopostulação nos  tribunais  de pequenas  causas,  capaz de baratear  e  facilitar  o acesso à

justiça, tinha também o perigoso condão de agravar desigualdades. Isso porque dificilmente a

qualificação técnica de um profissional seria dispensada por aqueles com condições de arcar

com ela,  de  modo  que  não  raramente  os  mais  pobres  se  veriam desassistidos  diante  de

oponentes instruídos. 

Para combater essa disparidade do sistema, sem prejuízo da imparcialidade, atribuiu-

se uma postura mais ativa aos julgadores, para que pudessem promover o equilíbrio entre as

partes63,  viabilizando  decisões  baseadas  exclusivamente  no  mérito.  Além  disso,  a

simplificação de regras processuais e disponibilização de servidores dos tribunais para auxílio

dos  demandantes  também  se  prestavam  a  eliminar  essas  desigualdades,  como  melhor

explicam  Cappelletti  e  Garth:  “[…]  tem  havido  crescente  participação  dos  funcionários

ligados aos tribunais de pequenas causas que podem auxiliar as partes não apenas a redigir

suas demandas, mas também a instruí-las e prepará-las para o julgamento.”64

A terceira  área  de  reforma,  por  sua  vez,  compreendeu  a  mudança  no  perfil  dos

julgadores, que deveriam se despir do formalismo tradicional da jurisdição comum, a fim de

efetivamente pôr em prática as diretrizes dos tribunais de pequenas causas. Nesse sentido,

além  da  atuação  mais  ativa,  deveriam  sempre  privilegiar  a  conciliação  como  forma  de

resolução  dessas  demandas.  Significa  que  deveriam  criar  condições  favoráveis  à

autocomposição, sem, contudo, recair numa conduta impositiva65. Esse estreito limite entre

estímulo e condução, aliado aos resultados das experiências de alguns países, permitiram a

conclusão de que o mais adequado era que a conciliação e o julgamento fossem feitos por

figuras diferentes, a fim de que não se confundissem os propósitos de cada procedimento66.

Já a quarta área disse respeito à simplificação das normas. Junto ao abandono do

formalismo exacerbado, que é um dos maiores óbices à aplicação da jurisdição tradicional às

causas de menor complexidade e valor, vem a admissibilidade de decisões pautadas mais na

justiça do que na literalidade da lei67. Essa liberdade, salienta-se, não pode ser confundida

com uma institucionalização da insegurança jurídica, vez que as decisões necessariamente

devem  observar  as  diretrizes  dos  tribunais  especiais  de  pequenas  causas,  cujo  objetivo

63 MIGUEL, Alexandre. Op. cit. p. 88.
64 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 104.
65 MIGUEL, Alexandre. Op. cit. 89.
66 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 110-111. 
67 Ibid. p. 111.
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certamente não é criar instabilidade. 

Por todo o exposto,  é possível afirmar seguramente que todo esse movimento de

acesso à justiça, especialmente a terceira onda, contribuiu sobremaneira para a apreciação das

demandas das pessoas comuns, que de outro modo permaneceriam à margem do Judiciário.

Isso  só  foi  possível,  contudo,  quando  se  passou  a  olhar  o  problema  como  uma  questão

complexa,  ensejadora  não  de  uma  solução  isolada,  mas  de  um  conjunto  integrado  de

mecanismos, orientados por uma consistente principiologia. 

Todavia, aspecto não abordado na obra de Cappelletti e Garth, e que certamente diz

respeito  ao  efetivo  acesso  à  justiça,  gira  em  torno  da  possibilidade  de  se  exigir  a

materialização das decisões judiciais através da execução das sentenças prolatadas, questão

motivadora deste trabalho.

Imperioso,  nessa  seara,  distinguir  o  acesso  à  justiça  do  acesso  à  jurisdição,

corriqueiramente empregados para exprimir a mesma coisa, mas que sob o olhar mais atento

não se confundem. Enquanto o primeiro consiste na garantia de aplicação do direito ao caso

concreto, o segundo se satisfaz com a mera judicialização da demanda, sendo indiferente a

produção de resultados  para as  partes68.  Posto  isso,  sempre  que se fala  em efetivação da

acessibilidade, neste trabalho, faz-se menção ao acesso à justiça.

Inicialmente,  pelo  exposto,  parece  estar  em  perfeita  harmonia  com  a  tendência

mundial  no  tratamento  das  pequenas  causas  o  cabimento  do  cumprimento  provisório  de

sentença.  Entretanto,  uma  vez  que  este  trabalho  se  presta  a  estudar  a  viabilidade  desse

procedimento  dentro  dos  Juizados  Especiais  Cíveis,  imprescindível  a  abordagem  da

experiência brasileira antes de se avaliar a hipótese levantada, pelo que se inaugura o próximo

capítulo.

3. O TRATAMENTO DAS PEQUENAS CAUSAS NO BRASIL

O capítulo precedente se destinou ao fornecimento de um panorama do contexto

social e das experiências que conduziram ao desenvolvimento de um sistema especialmente

voltado às pequenas causas.

Necessário esclarecer, neste momento, que a referida nomenclatura decorre não de

uma menor importância do direito apreciado nas demandas em questão, mas do seu grau de

68 LAGO, William de Almeida do.  O verdadeiro acesso à justiça.  Migalhas de peso, 2008. Disponível em:
<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI66738,101048-O+verdadeiro+acesso+a+Justica>  Acesso  em
02 nov. 2019.
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complexidade69. Quando e fala em pequenas causas, hoje, no Brasil, dizem-se aquelas que

além  do  reduzido  valor  pretendido,  também  são  de  menor  complexidade,  pelo  que  um

procedimento  especial  simplificado  não  representa  uma  defasagem  processual,  mas  uma

adequação às particularidades do tipo de lide. Para elucidar melhor, cita-se o Enunciado 54 do

Fórum Nacional  dos  Juizados  Especiais,  que  versa sobre  a  questão  da  complexidade:  “A

menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e

não em face do direito material”70.

A partir  das  conclusões  do  Projeto  Florença,  documentadas  na  bibliografia  de

Cappelletti  e  Garth,  foi  possível  constatar  que  o  aperfeiçoamento  dos  métodos de  acesso

dessas  demandas  à  justiça  está  consistentemente  relacionado  à  consagração  de  alguns

princípios, já brevemente enunciados71.

Essa abordagem se deu para, muito além de introduzir o tema, incutir neste trabalho

e naqueles que o leem a essência desses tribunais, a fim de que mais adiante se tenha maior

arcabouço para o estudo da viabilidade do cumprimento provisório de sentença em sede de

Juizados Especiais Cíveis enquanto instrumento de efetivação da sua principiologia.

Posto isso, para um melhor enquadramento do assunto, é imprescindível o comento

da experiência brasileira, identificando-se suas particularidades e a recepção das tendências

internacionais, para somente então se abordar eventual viabilidade e adequação do objeto do

presente estudo ao sistema nacional.

3.1. O Juizado Especial de Pequenas Causas

No  Brasil,  o  movimento  de  acesso  à  justiça  nasceu  junto  com  o  processo  de

democratização que marcou a década de 1980, um pouco tardio com relação a outros países

ocidentais, e contou com duas importantes iniciativas predecessoras da lei que regulamentou

os Juizados Especiais de Pequenas Causas pela primeira vez em âmbito federal: a Associação

de Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS) e o Ministério da Desburocratização.72  

Num período carente de normas federais regulamentadoras do tema73, a AJURIS foi

69 ARAÚJO, Diego Moura de; MOREIRA, Pedro Henrique Costa e.  Reflexões sobre os Juizados Especiais
Itinerantes  como forma de acesso à  justiça. In:  HONÓRIO,  Maria do Carmo.  et.  al.  (Org.).  Coletânea
comemorativa: 20 anos de FONAJE 1997-2007. Edição comemorativa. Porto Velho: Emeron, 2017. 172 f. p.
94. 

70 FONAJE.  Enunciados  do  Fórum  Nacional  de  Juizados  Especiais.  Disponível  em:
<http://www.amb.com.br/fonaje/?p-32>  Acesso em 02 nov. 2019.

71 CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. Op. cit.
72 DANIELSKY,  Silvia  Regina.  Alguns  cuidados  para  que  os  Juizados  Especiais  possam  cumprir  suas

promessas de Acesso à Justiça. In: HONÓRIO, Maria do Carmo. et. al. (Org.). Coletânea comemorativa: 20
anos de FONAJE 1997-2007. Edição comemorativa. Porto Velho: Emeron, 2017. 172 f. p. 34-50. p. 37. 

73 ARAÚJO, Diego Moura de; MOREIRA, Pedro Henrique Costa e. Op. cit. p. 95. 
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pioneira  na  destinação  de  um tratamento  diferenciado  às  pequenas  demandas  no  Brasil,

colocando o Rio Grande do Sul como o berço dos Juizados Especiais no país. Motivado pelos

problemas  de  acessibilidade  enfrentados  por  essas  causas,  e  inspirado  nas  experiências

estrangeiras,  um grupo de  magistrados daquele  Estado instituiu,  por  conta  própria  e  sem

contraprestação,  o  Conselho  de  Conciliação  e  Arbitramento74,  voltado  à  resolução

extrajudicial, gratuita e desburocratizada dos litígios de pequena complexidade75. 

O atendimento se dava no próprio fórum, mas fora do horário de expediente, e era

extensivo a todas as demandas cujo valor estivesse contido no limite estabelecido. A parte,

desacompanhada de advogado, narrava o caso a um servidor voluntário, que o reduzia a termo

e redigia uma carta convite a ser entregue pelo interessado ao outro polo da relação, a fim de

que comparecesse à audiência de conciliação designada, sob o risco do ajuizamento da ação

cabível76. 

Frisa-se  que  embora  não  tenha  se  mantido  no  ordenamento  pátrio  atual,  esse

atendimento fora do horário de funcionamento dos tribunais também foi uma das primeiras

estratégias sugeridas por Cappelletti e Garth para a promoção da acessibilidade, nesse caso

em seu aspecto físico77.

Verifica-se, pelo exposto, que o fato do processo de especialização do tratamento das

pequenas causas no Brasil ter se iniciado cerca de uma década depois da publicação dos dados

do Projeto Florença contribuiu para uma primeira iniciativa bastante completa.  Já em sua

primeira versão, os Conselhos de Conciliação e Arbitramento não só proporcionaram um salto

para a deformalização e para a simplicidade, especialmente pela consagração do princípio da

oralidade,  como  também viabilizaram a  postulação  por  partes  desassistidas,  em coerente

decorrência da simplificação dos atos e do auxílio prestado pelos servidores. Tudo isso, frisa-

se, a custo zero78.

Além  disso,  a  designação  de  audiência  prévia  ao  ajuizamento  das  demandas

74 Nome dado  ao  sistema  desenvolvido  pela  Associação  de  Juízes  do  Rio  Grande  do  Sul,  inspirado  nas
experiências  americanas  e  europeias,  para  conferir  tratamento  diferenciado  às  causas  de  pequena
complexidade e pequena monta, conforme Leslie Shérida Ferraz, 2010.

75 JARDIM,  Antônio  Guilherme Tanger.  Juizados  Especiais:  Sua  história,  contada  por  Antônio  Guilherme
Tanger  Jardim.  Revista  Páginas  de  Direito,  Porto  Alegre,  2003.  Disponível  em:
<https://www.paginasdedireito.com.br/index.php/artigos/121-artigos-set-2003/4829-juizados-especiais-sua-
historia-contada-por-antonio-guilherme-tanger-jardim>. Acesso em: 02 out. 2019.

76 CHASIN,  Ana  Carolina  da  Matta.  Uma simples  formalidade: estudo sobre  a  experiência  dos  Juizados
Especiais  Cíveis  em São Paulo. São Paulo,  2007.  183  f.  Dissertação  (Pós-graduação  em Sociologia)  –
Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo,  São  Paulo,  2007.  Disponível  em:  <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-04072008-
104453/publico/DISSERTACAO_ANA_CAROLINA_DA_MATA_HASIN.pdf>. Acesso em: 04 out. 2019.
p. 54.

77 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 102.
78 Ibid. p. 51-52.

https://www.paginasdedireito.com.br/index.php/artigos/121-artigos-set-2003/4829-juizados-especiais-sua-historia-contada-por-antonio-guilherme-tanger-jardim
https://www.paginasdedireito.com.br/index.php/artigos/121-artigos-set-2003/4829-juizados-especiais-sua-historia-contada-por-antonio-guilherme-tanger-jardim
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privilegiava a  celeridade  ao colocar  a  autocomposição  como o primeiro  e  mais  desejável

instrumento  de solução das  controvérsias,  remontando aos  métodos  alternativos  gerais  de

solução de conflitos, desenvolvidos no contexto da terceira onda de Cappelletti. Ao firmarem

acordos, as partes saíam dotadas do respectivo título executivo e, somente quando aquele não

fosse possível, optavam pela submissão de suas demandas à arbitragem ou à justiça comum79.

Venturosamente, diante do êxito do referido Conselho, que passou a ser conhecido

como Juizado de Pequenas Causas,  juízes,  servidores  e advogados de comarcas  próximas

também aderiram ao novo procedimento, que logo e alastrou a outros Estados da Federação.80

Ao mesmo tempo, o Ministério da Desburocratização, instituído em 1979 como parte

de um Programa Nacional voltado especificamente à dinamização do funcionamento do Poder

Executivo, se deparava com o clamor social por uma jurisdição mais acessível. O problema

das pequenas  causas chegou ao conhecimento do governo justamente através do canal de

comunicação criado por esse Ministério para receber da sociedade reclamações e sugestões

acerca de burocracias administrativas81.

Essa  confusão  da  sociedade,  incapaz  de  distinguir  o  Executivo  do  Judiciário,  e

consequentemente de fazer o uso que se esperava do Programa, não excluiu da apreciação

deste a questão suscitada. Pelo contrário,  incluíram-na na pauta do Ministério e buscaram

inspiração  principalmente  na  experiência  nova-iorquina  das  Small  Claims  Courts82 e  no

pioneiro Juizado de Pequenas Causas do Rio Grande do Sul83 para implementar oficialmente

as  mudanças  necessárias  ao  atendimento  da  demanda  social  brasileira  por  uma  justiça

acessível.

Na prática, apesar do comprovado sucesso da iniciativa gaúcha, o que ocorreu foi

basicamente uma importação do modelo norte-americano84, destacado por Cappelletti e Garth

como  um dos  mais  promissores  da  terceira  onda,  por  se  propor  a  reunir  acessibilidade,

equidade  e  simplicidade  a  um  novo  perfil  de  julgadores85.  No  entendimento  da  equipe

encarregada de estudar soluções para a problemática das pequenas causas, a similaridade dos

obstáculos à acessibilidade em ambos os lugares era fator suficiente para a adoção do sistema

estrangeiro,  desde  que  submetida  a  amplo  debate  acerca  das  necessárias  adaptações  ao

79 Ibid. p. 54.
80 JARDIM, Antônio Guilherme Tanger. Op. cit
81 FERRAZ, Leslie Shérida.  Acesso à Justiça: Uma análise dos Juizados Especiais Cíveis no Brasil. Rio de

Janeiro: Editora FGV. 2010. 234 p. p. 36-37. 
82 Ibid. p. 37.
83 JARDIM, Antônio Guilherme Tanger. Op. cit. 
84 FERRAZ, Leslie Shérida. Op. cit. p. 37.
85 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 99.
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contexto nacional86.

Superado o referido debate, foi promulgada, então, a primeira lei federal brasileira

diretamente voltada à regulamentação das pequenas causas: a Lei Ordinária 7.244, de 07 de

novembro de 198487 que, conforme a tendência já identificada em âmbito internacional, mas

ainda pouco explorada na legislação nacional, tinha como pilar uma forte principiologia88.

Regulamentadora da criação e do funcionamento de Juizados Especiais de Pequenas

Causas nos Estados, Distrito Federal e Territórios, a referida lei não previa a implementação

do instituto pela União, sequer obrigava os demais entes da federação. Tratava-se, pois, de

instituição  facultativa,  orientada  para  a  viabilização  e  aprimoramento  da  jurisdição  nas

demandas  cujo  valor  não  excedesse  a  20  salários  mínimos89 e  para  a  promoção  do

desafogamento do Judiciário90

É  evidente  que  a  promoção  da  acessibilidade,  pretendida  por  Cappelletti,  é

diametralmente  oposta  à  redução  do  assoberbamento  da  justiça,  posto  que  se  presta

justamente  a  viabilizar  demandas  que  até  então  não  podiam  ser  judicializadas91,

incrementando o número de ações submetidas a julgamento. Nesse diapasão, o que se pode

afirmar é que a lei em comento promoveu um desafogamento da Justiça Comum, ao fazer

migrarem para os Juizados as pequenas demandas, sem ignorar, todavia, que esses tribunais

especiais também compõem a Justiça Comum, no caso aqui em estudo, a Estadual92.

Ressalvada  essa  consideração,  para  tornar  possível  o  referido  aprimoramento  da

jurisdição voltada às pequenas causas, em consonância com o estudo de Cappelletti, deveriam

ser observados, sempre, a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e

a  celeridade,  tendo-se  a  autocomposição  como  a  mais  adequada  e  desejável  forma  de

resolução dos conflitos93. 

Vê-se,  portanto,  que sem prejuízo de seus próprios méritos,  a lei  instituidora dos

Juizados  de  Pequenas  Causas  formalizou  e  legitimou,  em  âmbito  nacional,  diretrizes  já

86 FERRAZ, Leslie Shérida. Op. cit. p. 37.
87 BRASIL. Lei 7.244, de 07 de novembro de 1984. Dispõe sobre os juizados de pequenas causas e dá outras

providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 nov. 1984.  Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7244impressao.htm>. Acesso em: 04 out. 2019.

88 ROCHA, Felippe Borring.  Manual dos Juizados Especiais Cíveis: teoria e prática. 8 ed. São Paulo: Atlas,
2016. 360 p. p. 47.

89 BRASIL. Lei 7.244, de 07 de novembro de 1984. 
90 PINTO,  Oriana Piske de Azevedo Magalhães.  Abordagem Histórica e Jurídica dos Juizados de Pequenas

Causas  aos  atuais  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais  Brasileiros  –  Parte  II.  Revista  TJDF.  Distrito
Federal,  2008.  Disponível  em:  <https://www.tjdfr.jus.br/institucional.imprensa/artigos-discursos-e-
entrevistas/artigos/2008/abordagem-historica-e-juridica-dos-juizados-especiais-civeis-e-criminais-
brasileiros-parte-ii-juiza-oriana-piske-de-azevedo-magalhaes-pinto>.  Acesso em: 22 nov. 2019.

91 FERRAZ, Leslie Shérida. Op. cit. p. 42.
92 ROCHA, Felippe Borring. Op. cit. p. 42.
93 Ibid. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7244impressao.htm


28

aplicadas  pelos Conselhos de Conciliação e Arbitramento,  diretamente influenciados pelas

experiências  estrangeiras  compiladas  na  bibliografia  de  Cappelletti  e  Garth,  como  já  se

apontou. Inconteste, então, a relevância dos estudos dos autores dentro da produção legislativa

brasileira direcionada às demandas de menor complexidade.

3.2. Os Juizados Especiais Cíveis

Poucos anos após a referida lei ter entrado em vigor, foi promulgada a Constituição

da República Federativa do Brasil de 1988. Sendo certo que nesse período o acesso à justiça

já era reconhecidamente um direito necessário e central, pela sua capacidade de assegurar a

reivindicação dos demais direitos, naturalmente o texto o contemplou94. Em complemento,

diante da já constatada inadequação dos procedimentos regulares às pequenas causas, e da

expressividade  numérica  dessas,  também foi  necessário  resguardar  a  criação  de  Juizados

Especiais,  a  fim fornecer  a  toda  a  sociedade  mecanismos  aptos  a  viabilizar  e  garantir  a

mencionada acessibilidade. 

Nesse sentido, entre dispositivos que tutelam o direito de se levarem à apreciação do

Judiciário  quaisquer  lesões  ou  ameaças  a  direitos,  que  garantem  a  ampla  defesa  e  o

contraditório, que vedam os tribunais de exceção e asseguram assistência jurídica gratuita aos

hipossuficientes95,  têm  especial  relevo  para  este  trabalho  aqueles  que  dizem  respeito

diretamente aos juizados, a seguir transcritos: 

Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre: 
[…]
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 
[...]
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes
para  a  conciliação,  o  julgamento  e  a  execução  de  causas  cíveis  de  menor
complexidade  e  infrações  penais  de  menor  potencial  ofensivo,  mediante  os
procedimentos  oral  e  sumaríssimo,  permitidos,  nas  hipóteses  previstas  em lei,  a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;96

 Ao  versar  sobre  a  competência  legislativa  para  criação  e  funcionamento  dos

Juizados Especiais de Pequenas Causas, e impor a instituição desses, até então facultativa para

os Estados e sequer cogitada para a União, a Constituição Federal de 1988 recepcionou a Lei

94 MIGUEL, Alexandre. Op. cit. p. 53. 
95 Ibid. p. 52-54.
96 BRASIL.  CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Brasília, DF, out.

1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.    Acesso em 04
out. 2019. 



29

7.244/84 e consolidou de vez os novos tribunais no país97. Entretanto, em que pese a referida

recepção, o texto não se ateve às disposições legais precedentes, e foi além, trazendo algumas

importantes inovações.

De pronto, se destaca a ampliação do conceito de “pequenas causas” que, sem deixar

de abarcar as demandas de baixo valor pecuniário,  passou a abranger também aquelas de

menor  complexidade,  às  quais  o  procedimento  simplificado  dos  Juizados  atende  mais

adequadamente do que  a  densa jurisdição tradicional.  Ademais,  a  previsão da atuação de

juízes  leigos98 ao  lado dos  togados,  e  da  possibilidade  de  execução de causas  cíveis  nos

próprios juizados99 também representam um certo aprimoramento das atribuições desses, com

vistas  à  potencialização  dos  seus  princípios  orientadores  e,  consequentemente,  do  efetivo

acesso à justiça. 

Diante  dessas  novidades  implementadas  pela  Constituição,  e  da  decorrente

defasagem da  Lei  7.244/84,  surgiu  a  necessidade  de  se editar  uma lei  infraconstitucional

regulamentadora, capaz de viabilizar a aplicabilidade do dispositivo constitucional instituidor

dos juizados especiais, uma vez que se trata de norma de eficácia limitada100. Na prática,

entretanto, essa produção legislativa não se ocorreu tão rápido.

No interregno entre a promulgação da atual Constituição e a edição da referida lei,

além da já desatualizada legislação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas, passaram a

viger leis estaduais regulamentadoras desses tribunais, tanto em matéria cível como criminal,

criadas com respaldo na competência legislativa concorrente prevista no inciso X do artigo 24

da Constituição. Ocorre que, em que pese a redação desse dispositivo, o Supremo concluiu,

através do julgamento do HC 71.713-6/PB, de 26 de outubro de 1994, pela impossibilidade

dos Estados legislarem sobre juizados especiais  criminais101 e,  diante  disso,  acentuou-se a

urgência por uma lei que viabilizasse a adequada aplicação da norma constitucional.

Foi  nesse  cenário  que  se  editou  a  Lei  9.099,  de  26  de  setembro  de  1995,  que,

dispondo sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, revogou a Lei 7.244/84.

Além  de  regulamentar  o  funcionamento  dos  inovadores  Juizados  Especiais

97 FILHO, Manoel José de Paula. Uma análise sobre o sistema dos Juizados Especiais: Constituição Federal e
as Leis 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18,
n. 3807, 3 dez. 2013. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26067>. Acesso em:10 out. 2019.

98 Previstos na CRFB/88 e definidos na Lei 9.099/95, os juízes leigos são auxiliares da justiça, selecionados,
preferencialmente,  entre  advogados  com mais  de  cinco  anos  de  experiência,  conforme Felippe  Borring
Rocha, 2016.

99 FERRAZ, Leslie Shérida. Op. cit. p. 45.
100 Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que dependem da edição de uma lei integrativa

infraconstitucional para produzirem efeitos. São ditas normas de aplicabilidade indireta; mediata, conforme
Pedro Lenza, 2016.

101 ARAÚJO, Diego Moura de; MOREIRA, Pedro Henrique Costa e. Op. cit. p. 95. 

https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/12
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/12/3
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/12/3
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
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Criminais,  voltados  ao  julgamento  de  infrações  de  menor  potencial  ofensivo,  mas  não

concernentes ao desenvolvimento deste trabalho, a lei em questão também trouxe mudanças

significativas  no  que  tange  às  pequenas  causas  cíveis.  A  principal  delas  consistiu  no

alargamento da competência desses tribunais, mediante a elevação do teto das causas que

podem ser levadas à sua apreciação, de vinte para quarenta salários mínimos. Junto a isso,

pela inclusão de causas de maior monta,  presumivelmente mais complexas,  a  lei  instituiu

também a obrigatoriedade da contratação de defensores nas causas acrescidas pela nova regra:

aquelas que excedem a vinte salários102.

No mais,  frisa-se que todas as transformações referentes  à temática dos Juizados

Especiais  visaram,  e  visam,  a  reiteração  e  aplicação  fidedigna  dos  seus  princípios

orientadores, definidos no início do processo de implantação desses tribunais no país, a fim de

efetivamente promover a acessibilidade das pequenas demandas. É o que fica evidente pelo

seguinte trecho da exposição de motivos da Lei 9.099/95:

Não se olvidou a experiência brasileira dos Juizados Especiais de Pequenas Causas
civis,  que  tantos  benefícios  vêm prestando à  denominada "Justiça  menor"  e  nos
quais  tantas  esperanças  se  depositam  para  a  agilização  e  desburocratização  da
Justiça. Nem se deixaram de lado os excelentes resultados colhidos pelos Juizados
ou Conselhos Informais de Conciliação, em que se pôde constatar o aporte positivo
dos conciliadores para exercício de função que não tem natureza jurisdicional e que
por isso mesmo convém fique separa e afeta a pessoas distintas do juiz togado, que
se limita a supervisionar a atividade conciliativa. 
Dos  elementos  supra  indiciados,  enriquecidos  pelas  contribuições  de  tantos
interessados, resultou o presente Projeto […].103

Em razão disso, e a fim de não tornar demasiadamente extenso o presente trabalho,

não serão pontuadas todas as alterações sofridas pela Lei 9.099/95, prescindíveis à análise da

temática  que  motivou  esse  estudo.  É  importante  ter  em  mente,  primordialmente,  que  a

principiologia importada da terceira onda de acesso à justiça,  minuciada por Cappelletti  e

Garth, não só se manteve, mas vem sendo contemplada por toda a legislação nacional voltada

às pequenas causas, e possivelmente tenha o condão de respaldar a aplicação do cumprimento

provisório de sentença nesses tribunais. 

Posto  isso,  indispensável  a  pormenorização  dos  princípios  que  regem  os

procedimentos dos Juizados, tão citados até aqui, pelo que se desenvolve o próximo tópico.

102 CHASIN, Ana Carolina da Matta. Op. cit. p. 63-64.
103 BRASIL. Exposição de motivos da Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, do projeto de lei n.º 1.480-A,

de 16 de fevereiro de 1989. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 fev. 1989. Disponível em: . Disponível
em:  <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9099-26-setembro-1995-348608-
exposicaodemotivos-149770-pl.html> Acesso em: 13 out. 2019.
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3.3. A principiologia dos Juizados Especiais Cíveis

O  estudo  das  ondas  renovatórias  do  acesso  à  justiça,  desenvolvido  no  capítulo

anterior, demonstrou que a despeito dos méritos de cada movimento, a efetiva superação dos

entraves  à  acessibilidade  dependia  de  uma  solução  integrada,  capaz  de  enfrentar

conjuntamente a rede de obstáculos que se impunham104. A abordagem dos precedentes dos

Juizados Especiais Cíveis no Brasil neste capítulo, por sua vez, referendou essa conclusão ao

evidenciar  que  desde  a  primeira  iniciativa,  até  hoje,  os  princípios  são  verdadeiros

sustentáculos da sistemática direcionada às pequenas causas,  por consistirem em soluções

conjugadas, cuja aplicação simultânea proporciona a superação dos entraves de forma mais

completa. 

Isso porque, para atender ao propósito de instrumentalizar o acesso das pequenas

causas  à  justiça,  não  basta  que  os  Juizados  Especiais  sejam meros  tribunais  apartados  e

dotados de regramento diferenciado, ou que se forneça assistência gratuita. É fundamental que

não  só  os  procedimentos,  mas  também  os  magistrados,  servidores,  advogados  e

jurisdicionados sejam orientados por uma mentalidade diversa da que rege a justiça comum105,

e isso se promove justamente por meio dos princípios. 

Frisa-se ainda, ainda, que hoje não mais se sustenta a noção de princípios enquanto

meros  instrumentos  de  interpretação  normativa,  aplicáveis  somente  diante  de  omissões,

incompatibilidades ou conflitos entre dispositivos legais. Pelo contrário, a sua relevância é

tamanha que, previstos expressamente ou não, a sua aplicação se impõe nos casos concretos,

devendo inclusive ser privilegiada em detrimento das normas positivadas que eventualmente a

qualquer deles se contraponham.106 

Em razão desse protagonismo, a fim de finalmente fornecer subsídios para a análise

da  consonância  do  cumprimento  provisório  de  sentença  com  a  sistemática  dos  Juizados

Especiais, impende a análise de suas diretrizes, expressamente previstas no artigo 2º da Lei

9.099/95, quais sejam: a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a

celeridade107.

O princípio da oralidade se consubstancia na concessão de eficácia processual ao que

104 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 24.
105 MIGUEL, Alexandre. Op. cit. p. 90.
106 CATALAN, Jorge Marcos. Juizados Especiais Cíveis: uma abordagem crítica à luz da sua principiologia.

Publicação  eletrônica  do  Poder  Judiciário  do  Paraná.  Disponível  em:
<https://portal.tjpr.jus.br/download/je/DOUTRINA/Umaaborsagem%critica.pdf> Acesso em: 14 ago. 2019.

107 BRASIL. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras  providências.  Brasília,  DF,  set.  1995.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. Acesso em: 15 ago. 2019. 
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as  partes  verbalizam108,  reduzindo-se  a  termo  apenas  o  essencial,  e  é  através  dele  se

proporciona o contraditório participativo109.

Como  consequência  da  sua  aplicação,  tem-se  uma  expressiva  agilização  dos

procedimentos, com ganho de tempo nas audiências, bem como a minimização das barreiras

psicológicas  que  afastam  os  litigantes  do  Judiciário.  Isso  porque  a  desnecessidade  da

elaboração de técnicos  e  intrincados textos  não só simplifica o ingresso e  o deslinde das

demandas, mas também confere aos jurisdicionados, através da comunicação direta com o

julgador, uma confiança na justiça da decisão.110

Ademais,  esse  espaço  de  fala  concedido  aos  litigantes,  sem  a  necessidade  de

interposta  pessoa  para  a  transmissão  da  informação,  favorece  a  autocomposição  ou,  pelo

menos,  não sendo essa  possível,  viabiliza  uma decisão  mais  próxima da realidade  fática.

Assim, seguramente os efeitos da oralidade justificam a sua inserção no rol de diretrizes dos

Juizados Especiais, como bem sintetiza o trecho abaixo111:

É ululante  a  importância  da  oralidade,  ante  um dos  escopos  colimados  pela  lei
especial  que  consiste  em  descongestionar  as  Varas  Cíveis  existentes  na  Justiça
Comum,  bem  como  permitir  ao  cidadão  que  não  teria  acesso  à  Justiça,  a
possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário, para ver sua pretensão satisfeita.112

Frisa-se, todavia, que a despeito de se aplicar em todo o procedimento cognitivo,

essa diretriz não tem incidência no manejo de recurso e nos procedimentos de execução, que

são predominantemente regidos pelo Código de Processo Civil, em que o uso da oralidade

está restrito à fase de instrução113.

O princípio da simplicidade, por sua vez, não só traduz com maestria a essência da

Lei  9.099/95,  como  também  orienta  todos  os  instrumentos  voltados  à  efetivação  da

acessibilidade das pequenas causas. Sem prejuízo disso, sob uma ótica mais específica, ele

também institui a utilização de uma linguagem descomplicada, inteligível aos jurisdicionados,

a  fim de  viabilizar  sua  efetiva  participação no processo114.  Isso  porque certamente  o  uso

excessivo  de  jargões  jurídicos,  expressões  latinas  e  termos  técnicos,  ao  restringir  o

entendimento das partes, também limitaria sua atuação ao longo do litígio, indo na contramão

dos fins pretendidos pelos juizados. 

Ressalta-se,  portanto,  que  justamente  por  serem os  Juizados Especiais  acionáveis

108 FERRAZ, Leslie Shérida. Op. cit. p. 46.
109 ROCHA, Felippe Borring. Op. cit. p. 48.
110 CATALAN, Jorge Marcos. Op. cit. p. 8.
111 Ibid. p. 9
112 Ibid. p. 9.
113 ROCHA, Felippe Borring. Op. cit. p. 48. 
114 LOPES, William Cândido. Op. cit. 
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diretamente  pelas  partes  interessadas,  a  princípio  sem  a  necessidade  de  assistência

profissional,  a referida simplicidade não pode, em nenhuma hipótese,  ser confundida com

mero facilitador da compreensão das partes. Trata-se de elemento imprescindível ao correto

funcionamento desses tribunais, tendo em vista o retrocesso que sua mitigação implicaria ao

demandar dos litigantes o conhecimento técnico de um advogado115.

Essa imprescindibilidade reflete na estrutura dos atos processuais dos juizados que,

tal qual a linguagem, devem ser tão simples e sucintos quanto possível. Exemplos disso são as

petições  iniciais  e  contestações  e  as  próprias  sentenças,  que  em  consonância  com  a

objetividade das primeiras também têm o dever de serem bastante claras e breves, como se

depreende  do  caput  do  artigo  38  da  Lei  9.099/95116,  a  seguir  transcrito:  “A sentença

mencionará  os  elementos  de  convicção  do  Juiz,  com breve  resumo  dos  fatos  relevantes

ocorridos em audiência, dispensado o relatório.”117

Intimamente relacionado aos anteriores, o princípio da informalidade estabelece a

prevalência dos resultados sobre a forma dos atos processuais118. Mais uma vez, trata-se de

diretriz  indispensável  ao  funcionamento  dos  tribunais  especiais,  posto  que  as  partes  se

expressam  na  medida  do  seu  entendimento,  dentro  do  que  deve  ser  um  processo  de

resultados119, e isso seria veementemente combatido pela decretação de nulidade de todos os

atos em desacordo com a forma. Posto isso, não obstante a força normativa dos princípios, a

Lei 9.099/95 ainda reitera essa diretriz ao versar sobre a necessária comprovação de prejuízo

para que um ato seja considerado nulo: “Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que

preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no

art. 2º desta Lei. § 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo".120

Além disso, outro importante reflexo da informalidade reside na instituição de juízes

leigos para a condução dos processos, em substituição à participação de juízes togados em boa

parte dos procedimentos. Como resultado imediato dessa descentralização da atividade juris-

dicional, tem-se decisões mais próximas da realidade das partes, justamente porque essa é

também, comumente, mais semelhante à dos auxiliares da justiça do que à dos magistrados121.

115 CATALAN, Jorge Marcos. Op. cit. p. 10.
116 ALBINO, Karine Machado et al. Os princípios norteadores do Juizado Especial Cível como busca por uma
prestação jurisdicional  mais  rápida e eficaz.  Disponível  em:  <https://jus.com.br/artigos/29026/os-principios-
norteadores-do-juizado-especial-civel-como-busca-por-uma-prestacao-jurisdicional-mais-raida-e-eficaz>  Acesso
em: 02 nov. 2019.
117 BRASIL. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
118 CATALAN, Jorge Marcos. Op. cit. p. 11.
119 Expressão utilizada por Leslie  Shérida Ferraz,  em obra já referenciada neste trabalho, para se referir  à

efetividade do acesso à justiça como obtenção de resultados; real produção de efeitos na vida dos litigantes.
120 BRASIL. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.
121 CATALAN, Jorge Marcos. Op. cit. p. 11. 
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Referenciando os estudos de Cappelletti e Garth, que colocaram a inserção dos advogados nas

comunidades como um fator de promoção do acesso à justiça122, certamente essa aproximação

com relação aos juízes tem o condão de majorar esse resultado.

Ressalta-se, entretanto, que a atuação de juízes leigos e auxiliares da justiça em geral,

a despeito das vantagens mencionadas, vai de encontro a dois importantes desdobramentos do

princípio da oralidade, quais sejam: a concentração dos atos processuais e a identidade física

do juiz. Primeiro porque as palavras tendem a perder clareza e força à medida que cresce o

número de atos processuais, o que ocorre quando se tem um juiz que não está apto a proferir

sentença em audiência. Depois, porque deve ser garantido às partes que o juiz que colhe seus

depoimentos e toma conhecimento de todas as manifestações orais seja também o que proferi-

rá a sentença, o que não ocorre nos juizados, como se mencionou anteriormente123.

Isso remete às primeiras experiências a dispensarem tratamento diferenciado às pe-

quenas causas em âmbito internacional, cujo insucesso foi mencionado por Cappelletti e Gar-

th, e referido no capítulo anterior. Naquelas, que se pautaram na instituição de juízes menos

qualificados e na adoção da oralidade, o apego dos operadores do direito e dos julgadores a

tradicionalismos inviabilizou os resultados esperados124. No caso dos Juizados Especiais Cí-

veis, diferentemente, possivelmente em decorrência da solidez e da integração das suas dire-

trizes, esses princípios e seus consectários subsistem sem inviabilizarem a acessibilidade.

O princípio da economia processual, a seu turno, preza pela obtenção do melhor re-

sultado através do menor número possível de atos processuais, entendendo-se por melhor re-

sultado a efetividade da tutela jurisdicional, com a produção de efeitos práticos para os liti-

gantes. Essa preocupação se evidencia não só através da diretriz em comento, mas de diversas

outras disposições da Lei 9.099/95, como a que estabelece a realização da intimação da sen-

tença na própria audiência e a que dispensa nova citação para início da execução125. 

Por fim, o princípio da celeridade, assim como o da simplicidade, também se mani-

festa através de todos os outros, ao prezar a prestação de uma jurisdição rápida, sem compro-

metimento da segurança jurídica. Por serem os Juizados Especiais voltados precisamente à tu-

tela das causas de menor complexidade, a agilização dos procedimentos não implica riscos

consideráveis, uma vez que não se tratam de lides carecedoras de larga apreciação e instrução

processual126. Pelo contrário, remontando aos dados do Projeto Florença, um dos obstáculos à

122 NETO, José Mário Wanderley Gomes. Op. cit. p. 50.
123 ROCHA, Felippe Borring. Op. cit. p. 49.
124 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 95-97.
125 LOPES, William Cândido. Op. cit.
126 CATALAN, Jorge Marcos. Op. cit. p. 14.
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acessibilidade com especial influência sobre as pequenas causas decorria justamente da moro-

sidade da jurisdição comum127, pelo que essa diretriz se revela não só adequada, mas necessá-

ria à garantia dos resultados pretendidos pela Lei 9.099/95.

Na prática processual, esse princípio se identifica na intimação do autor já no ato de

distribuição da demanda, na designação de audiência una sempre que possível128 e em outras

ocasiões que, na justiça comum, invariavelmente demandam uma maior quantidade de atos e,

consequentemente, mais tempo.

Naturalmente, as causas complexas levadas aos juizados não se servirão de todos os

procedimentos de que precisam, e isso é entendido como uma renúncia do litigante à seguran-

ça jurídica, em favor da celeridade129. Em regra, somente nesses casos, excepcionais e volun-

tários, o dinamismo dos tribunais especiais pode não ser benéfico aos jurisdicionados. Ou

seja, em se tratando efetivamente de demanda cuja apreciação compete aos Juizados Especi-

ais, a aplicação dessa e das demais diretrizes, conjuntamente, por enfrentar todos os óbices à

acessibilidade, propicia uma melhor jurisdição. Vejamos:

Não se pode olvidar que um dos objetivos dos Juizados Especiais Cíveis é que as de-
mandas sejam rápidas e eficientes na solução dos conflitos, devendo ser simples no
seu tramitar, informais nos seus atos e termos, bem como econômicas e compactas
na consecução das atividades processuais130.

Verifica-se, pois, que sendo os Juizados Especiais Cíveis resultado de um conjunto

de precedentes direcionados ao aprimoramento dos mecanismos de promoção da acessibilida-

de, como já se abordou, estão muito mais aptos ao atendimento das demandas de menor com-

plexidade do que a Justiça Comum, pelo que se justifica sua popularidade.

3.4. O que foi recepcionado a partir da visão de Cappelletti e Garth

Conforme  já  mencionado,  os  movimentos  de  acesso  à  justiça  em  âmbito

internacional, estudados no Projeto Florença e documentados na obra de Cappelletti e Garth,

contribuíram largamente  para  o desenvolvimento  da normativa  dos  tribunais  especiais  no

Brasil131. Em razão da similaridade dos óbices à acessibilidade em ambos os contextos, bem

como da completude do estudo dos referidos autores, cuja publicação precedeu as primeiras

iniciativas nacionais, muitas, senão todas as soluções sugeridas por eles foram contempladas

127 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 20.
128 SANTOS,  Marisa  Ferreira  dos;  CHIMENTI,  Ricardo  Cunha.  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais:

Estaduais e Federais. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 520 p. p. 93.
129 LOPES, William Cândido. Op. cit. 
130 CATALAN, Jorge Marcos. Op. cit. p. 13.
131 LAGES, Cintia Garabini; DIZ, Jamile B. Mata. Op. cit. p. 223.
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no ordenamento pátrio. 

A principiologia regente das leis nacionais voltadas às pequenas causas, e os seus

reflexos  procedimentais,  comentados  no  tópico  anterior,  respeitam fielmente  as  reformas

sugeridas  pelos  referidos  autores  para  o  enfrentamento  da  terceira  onda,  que  envolve

especificamente os problemas das pequenas causas. Observa-se, entretanto, que a despeito de

se servir de tão completo estudo acerca da acessibilidade da justiça, a legislação brasileira se

furtou de etapas importantes desse processo, privilegiando as causas de menor complexidade

em detrimento da promoção da acessibilidade em si mesma, muito mais ampla132.

Essa conclusão demonstra que a ampla efetivação da acessibilidade não era de fato, à

época, a principal preocupação dos reformadores. Todavia, não reduz o mérito das iniciativas

e produções legislativas brasileiras na minimização do problema do acesso à justiça133, tendo

em vista que a maioria dos óbices a ele incidem contundentemente sobre as pequenas causas,

como se viu134.

Desta forma, deixado de lado o debate sobre a motivação da criação dos juizados

especiais  no Brasil,  fato é  que a  incorporação das  diretrizes  estudadas  até  aqui,  como se

demonstrou,  influencia  sobremaneira  a  análise  de  viabilidade  da  hipótese  levantada  neste

trabalho, e a seguir esmiuçada.

4. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A abordagem dos dados do Projeto Florença, no primeiro capítulo deste trabalho,

evidenciou  a  maior  influência  dos  problemas  de  acessibilidade  do  Judiciário  de  diversos

países, principalmente ocidentais, sobre as pequenas causas, apontando como solução para

essa problemática a adoção de mecanismos integrados, de baixo custo, que privilegiassem a

celeridade, a informalidade e a postura mais ativa dos julgadores135. 

O  comento  da  experiência  brasileira,  por  sua  vez,  demonstrou  a  incorporação  e

consolidação das diretrizes referidas por Cappelletti e Garth no ordenamento pátrio, desde as

primeiras  iniciativas.  Como  resultado,  tem-se  hoje  Juizados  Especiais  Cíveis  firmemente

orientados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e

celeridade, a fim de garantir a presteza e a eficiência da justiça nessas causas.

Ficou evidente, por todo o exposto, a força da principiologia regente dos Juizados,

132 CHASIN, Ana Carolina da Matta. Op. cit. p. 59.
133 Ibid. 
134 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 28.
135 MIGUEL, Alexandre. Op. cit. 84.
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que não só constitui instrumento interpretativo dos demais dispositivos, mas deve se impor

nos casos concretos, se sobrepondo às normas que eventualmente a contraponham136, como

forma de garantir o respeito às diretrizes da Lei 9.099/95 e viabilizar a acessibilidade.

É a partir dessa constatação que se levanta a hipótese de aplicação do cumprimento

provisório de sentença nesses tribunais, já que, se os princípios têm força para suprimir a

aplicação  de  normas  positivadas  que  estejam em desacordo  com eles,  soa  coerente  que

também  tenham  para  fazer  valer  instrumentos  processuais  aptos  a  potencializar  os  seus

efeitos, mesmo quando não haja expressa previsão legal nesse sentido, como é o caso em

comento. 

Pontua-se que ainda que comumente se avalie o cumprimento de sentença a partir de

um paralelo com a execução de título executivo extrajudicial,  esse segundo tópico não é

objeto  deste  trabalho,  motivo  pelo  qual  não  será  abordado.  Desse  modo,  a  fim de evitar

equívocos, importante esclarecer que o raciocínio desenvolvido a partir de então, assim como

o anterior, não tem a pretensão de se adequar às particularidades do instituto em questão.

Enquanto o cumprimento de títulos  executivos extrajudiciais  se  exige a  partir  da

instauração de uma ação autônoma,  posto que eles  não se originam de decisões  judiciais

proferidas em processo de conhecimento, os títulos executivos judiciais137 são executados nos

próprios  autos  em que  foram reconhecidos138,  compondo  um processo  sincrético139.  Essa

unificação de procedimentos é, indubitavelmente, consonante com as diretrizes dos Juizados

Especiais Cíveis, tendo em vista que representa clara materialização de princípios tais como a

economia processual e a celeridade, como se subsume do seguinte trecho, que a despeito de

não dizer respeito diretamente aos juizados, permite a conclusão mencionada:

136 CATALAN, Jorge Marcos. Op. cit. p. 7. 
137 Art. 515, CPC. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos 

previstos neste Título:
I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de
fazer, de não fazer ou de entregar coisa;
II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;
III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;
IV - o formal e a certidão de partilha,  exclusivamente em relação ao inventariante,  aos herdeiros e aos
sucessores a título singular ou universal;
V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados
por decisão judicial;
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
VII - a sentença arbitral;
VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;
IX - a decisão interlocutória estrangeira,  após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior
Tribunal de Justiça;

138 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil. 2 ed. São Paulo. Atlas, 2016. 586 p. p. 344-346. 
139 Diz-se sincrético o processo que une as fases cognitiva e executiva, declarando e satisfazendo o direito nos

mesmos autos, perante o mesmo juízo, conforme Alexandre Freitas Câmara, 2016.
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O  termo  "processo  sincrético"  vem  como  sinônimo  de  celeridade,  de  clareza  e
automatização  da  execução  nos  procedimentos  de  natureza  mandamental  e
condenatória. Tanto a fase de cognição quanto a fase de execução se realizam no
mesmo processo, permitindo que a execução da sentença seja acompanhada pelo
mesmo juiz, conhecedor da causa e que esta se dê com mais garantia, tendo em vista
sua rápida realização.140 

A  referida  concordância  com  a  sistemática  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  é

confirmada  pela  observância  do  sincretismo  processual  na  Lei  9.099/95,  que  prevê  a

tramitação  da  execução  de  sentença  nos  mesmos  autos  em  que  se  reconheceu  o  título

executivo141.  Todavia,  além  de  não  estar  previsto  na  lei  mencionada,  o  cumprimento

provisório  de  sentença  tem  suas  particularidades,  não  bastando  o  exposto  acima  para

fundamentar sua aplicabilidade nos juizados.

Posto isso, para concluir pela confirmação ou pela refutação da hipótese suscitada no

início  deste  trabalho,  cumpre  abordar  o  conceito  e  as  particularidades  do  cumprimento

provisório de sentença para, a partir de uma análise do instituto à luz das diretrizes expostas

nos capítulos  precedentes,  avaliar  sua  adequação ao procedimento  dos  Juizados Especiais

Cíveis. Além disso, há que se estudar ainda a viabilidade processual dessa interpretação, pelo

que seguem os próximos tópicos.

4.1. O cumprimento provisório de sentença

Uma vez que a Lei 9.099/95 não dispõe sobre o cumprimento provisório de sentença,

e que a abordagem desse conceito é primordial à conclusão deste trabalho, cumpre discorrer

sobre o seu processamento na Justiça Comum, para mais adiante aproximar o debate dos

Juizados  Especiais  Cíveis.  Além disso,  a  fim de  facilitar  o  desenvolvimento  do  tema,  a

conceituação do instituto da execução provisória de sentença será feita a partir de um paralelo

com a execução definitiva, esta sim prevista na supracitada lei.

 Como último esclarecimento, pontua-se que a análise de adequação e viabilidade da

aplicação  do  cumprimento  provisório  de  sentença  em  sede  de  Juizado  Especial,  aqui

desenvolvida, não considerará as particularidades dos diferentes tipos de obrigação, tais como

as de fazer e não fazer, atendo-se à de pagar, mais especificamente à execução por quantia

certa em face de devedor solvente142. Delimitando ainda mais o tema, ao se fazer menção a

140 ROSA,  Victor  da  Silva.  Do  sincretismo  processual. Migalhas,  2014.  Disponível  em:
<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16.MI193415,31047-Do+sincretismo+processual> Acesso em 08 nov
2019.

141 BRASIL. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
142 Diz-se execução por quantia certa em face de devedor solvente aquela em que o credor cobra o pagamento

de valor certo em dinheiro, determinado no título executivo, de credor que tem condições de saldar a dívida,
conforme Alexandre Freitas Câmara, 2016.
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título executivo judicial, neste capítulo, abordam-se propriamente as sentenças. Isso porque o

objetivo deste é apenas a verificação da consonância desse instituto com a principiologia e

essência  que  vêm  orientando  a  atuação  desses  tribunais  desde  sua  gênese  até  hoje,

potencializando  o  acesso  à  justiça.  Trata-se,  portanto,  de  uma  abordagem mais  ampla  e

introdutória, de modo que eventuais especificações tumultuariam o raciocínio, afastando-nos

do cerne deste trabalho.

Posto isso, o cumprimento de sentença, seja no Código de Processo Civil ou na Lei

9.099/95, consiste em instrumento processual pelo qual se exige a materialização das decisões

proferidas em sentença, com a satisfação prática do direito reconhecido ao litigante143. Trata-

se,  portanto,  de  mecanismo  garantidor  do  processo  de  resultados144 referido  no  capítulo

anterior,  indispensável  à  concretização do acesso à  justiça,  e  sem o qual  todos os  outros

instrumentos de promoção da acessibilidade ficariam expostos ao risco de servirem como

meras formas de promoção do acesso ao Judiciário. 

Reitera-se, nessa seara, a importante e já comentada diferença entre acesso à justiça e

acesso  ao  Judiciário:  enquanto  o  primeiro  necessariamente  abrange  a  concretização  do

provimento jurisdicional,  o segundo se consolida com o simples ingresso da demanda em

juízo145,  e  evidentemente não atende à  finalidade dos Juizados Especiais  Cíveis.  Assim,  a

possibilidade  de  se  executarem as  sentenças  não  cumpridas  voluntariamente,  de  maneira

geral, se coloca como instrumento indispensável à efetiva tutela dos direitos reconhecidos

judicialmente.

Tendo em vista que esse procedimento só se inicia diante da recusa do devedor em

adimplir  sua  obrigação  dentro  do  prazo  determinado,  em se  tratando  do  dever  de  pagar

quantia  certa,  determina-se  a  realização  de  pesquisas  para  apuração  do  patrimônio  do

executado, através de Bacenjud e Renajud146. Encontrando-se dinheiro, bloqueia-se desde já a

quantia devida, ao passo que, não sendo esse o caso, dá-se início às pesquisas por bens cuja

expropriação possa satisfazer o direito do credor. Nessa hipótese, após a identificação dos

bens  procede-se  à  sua  avaliação,  a  partir  da  qual  se  designa  quais  ou  quantos  deles  são

suficientes para a satisfação do débito, e somente então se expropria o necessário147.

143 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit. p. 336. 
144 FERRAZ, Leslie Shérida. Op. cit.
145 LAGO, William de Almeida do. Op. cit. 
146 Bacenjud e Renajud são convênios do Poder Judiciário com o Banco Central e instituições financeiras, e

com o Detran, respectivamente, utilizados, na execução, para pesquisas patrimoniais e constrição judicial de
bens do devedor, a fim de satisfazer o crédito exequendo. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Pará, 2013. Disponível em: <http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Corregedoria-do-Interior/76-
BACENJUD—RENAJUD-E-INFOJUD.xhtml>.  Acesso em: 21 nov. 2019.

147 ABELHA, Marcelo. Manual de Execução Civil. 5 ed. Rio de Janeiro. Forense, 2015. 631 p. p. 211-213.
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O cumprimento definitivo de sentença se aplica às decisões judiciais transitadas em

julgado,  assim  entendidas  aquelas  das  quais  não  cabe  mais  recurso148.  O  cumprimento

provisório de sentença, por sua vez, se aplica justamente quando a decisão judicial exequenda

ainda pende de recurso sem efeito suspensivo149, sendo passível de alteração, com eventual

desconstituição do direito inicialmente concedido ao exequente150.

No primeiro caso, tem-se um processo findo, em cujos autos o credor deve requerer a

execução,  na  Justiça  Comum,  através  da  protocolização  de  petição  contendo  o  valor

atualizado da obrigação inadimplida151 e, nos Juizados Especiais, através da comunicação a

um serventuário, inclusive verbal, de que o crédito não foi satisfeito, dispensada a juntada de

planilha  de  débito,  cuja  elaboração incumbe  à  Secretaria  do  Juizado  ou à  Contadoria  do

Tribunal152. Mais uma vez, os Juizados Especiais, em consonância com seu papel, colocam à

disposição da população um procedimento simplificado em relação ao da Justiça Comum,

atribuindo  aos  serventuários  uma  tarefa  que,  apesar  de  essencial  ao  curso  da  execução,

demandaria  daquele  que  a  postula  um  conhecimento  técnico  não  condizente  com  a

autopostulação. 

Verifica-se, portanto, já na inauguração da fase executória, que o procedimento dos

Juizados, em respeito a toda a principiologia referida nos capítulos precedentes, deve ser mais

simples. Essa máxima é reiterada quando se avalia, por exemplo, a citação para cumprimento

da  determinação  judicial:  enquanto  na  Justiça  Comum  se  aguarda  a  expedição  e  o

cumprimento  de  mandado  de  intimação  da  execução  requerida  ao  juízo153,  e  o  prazo  do

devedor só começa com a juntada da certidão de intimação, nos Juizados Especiais ela se dá,

sempre que possível, na própria audiência em que se profere a sentença. Dessa forma, em uma

única ocasião já ficaria o executado ciente não só da sua obrigação, mas também do prazo

para o seu cumprimento, que começa a partir do trânsito em julgado154.

Na prática, frisa-se, essa intimação na audiência de instrução e julgamento encontra

óbice na condução desse ato processual pelos juízes leigos, posto que não têm competência

148 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit. p. 383-384.
149 O recurso sem efeito suspensivo é aquele cuja pendência de julgamento não inviabiliza a  execução da

sentença recorrida.  Logo, sua interposição não suspende o curso de eventual  cumprimento de sentença,
conforme Alexandre Freitas Câmara, 2016.

150 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit. p. 380.
151 Ibid. p. 382-383.
152 OLIVEIRA, Claudilene Morais de. O cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais.

Conteúdo  Jurídico,  Brasília/DF,  2013.  Disponível  em:
<https://cristianesoaresadv.jusbrasil.com.br/artigos/121124039/o-cumprimentode-sentenca-nos-juizados-
especiais-civeis-estaduais> Acesso em: 09 nov 2019.

153 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit. p. 380.
154 OLIVEIRA, Claudilene Morais de.  O cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais.

Op. cit.
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para proferir  sentença.  Assim,  uma vez que devem submeter  seu projeto de sentença155 a

apreciação do juiz togado, que poderá homologá-lo ou substituí-la156, pode-se entender que a

intimação referida só ocorre quando da leitura da sentença, em momento posterior. 

Ainda  a  respeito  dessa  intimação,  destacam-se  outros  pontos,  bem colocados  na

citação abaixo, que serão melhor abordados no próximo tópico:

[...] espera-se que, em observância aos princípios norteadores do Juizado Especial,
especialmente o da celeridade processual, da informalidade e simplicidade, o juiz
demonstre  ao  vencido  que  é  muito  mais  fácil  e  menos  oneroso  o  cumprimento
espontâneo  da  sentença  do  que  arcar  com  despesas  processuais  e  demais
consequências advindas da execução forçada.157

No segundo caso, que é o cumprimento provisório de sentença, não previsto na Lei

9.099/95, tem-se um procedimento muito similar ao do cumprimento definitivo processado na

Justiça  Comum,  respeitadas  algumas  especificidades.  De  pronto,  cabe  esclarecer  que

provisoriedade que intitula essa modalidade de execução não diz respeito a ela em si, mas ao

título judicial exequendo, que é ainda passível de alteração pela instância superior. Em razão

disso,  apresentam-se  algumas  medidas  assecuratórias  da  possibilidade  de  restituição  das

partes ao estado anterior à execução158.

Tal qual na execução definitiva, o procedimento também começa por iniciativa do

exequente,  mediante peticionamento ao juízo que proferiu a decisão exequenda. Em autos

eletrônicos,  basta  a  protocolização  da  petição  requerendo  a  execução,  ao  passo  que  nos

processos  físicos  fazem-se  necessárias  cópias  de  peças  do  processo  remetido  à  instância

superior,  à  exemplo  da  sentença  e  a  decisão  de  recebimento  do  recurso  sem  efeito

suspensivo159.  Feito isso, o executado é intimado para cumprir a determinação judicial em

quinze dias, após os quais se inicia, automaticamente, igual prazo para eventual apresentação

de impugnação160.

Fundamentalmente,  todavia,  importam  para  este  trabalho  as  peculiaridades  do

cumprimento  provisório  de  sentença  que  residem  nas  medidas  criadas  para  proteger  o

155 Decisão elaborada pelo juiz leigo ao final da audiência por ele conduzida, que só ganha status de sentença
com a homologação judicial.  Na teoria,  essa apreciação pelo juiz togado ocorreria  também em sede de
audiência, mas na prática não, pelo que se designa nova data para leitura da sentença, que é a decisão do juiz
togado, conforme Felippe Borring Rocha, 2016.

156 ROCHA, Felippe Borring. Op. cit. p. 113-114.
157 Ibid.
158 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit. p. 380-381.
159 Ibid.
160 WISNESKI, Carina Pes. Cumprimento provisório de sentença. Ijuí, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso

(Graduação  em Direito)  –  Departamento  de  Ciências  Jurídicas  e  Sociais  da  Universidade  Regional  do
Noroeste  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  Rio  Grande  do  Sul,  2018.  p.  35  p.  Disponível  em:
<http://bibliodigital.inijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5258/Carine%20Pes
%20Wisneski.pdf?sequence=1>. Acesso em: 09 nov. 2019. p. 23.
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executado  de  eventual  prejuízo  decorrente  da  reforma  da  decisão  exequenda.  Existe  um

crédito a  ser satisfeito,  o que efetivamente atribui  ao exequente o direito  de requerer  sua

satisfação em juízo, pelas mesmas vias que a execução definitiva. Todavia, uma vez que essa

execução recai sobre título instável161, o exequente assume a responsabilidade objetiva pela

reparação  dos  danos  decorrentes  de  posterior  anulação  ou  reforma,  parcial  ou  total,  da

sentença162. Nesse sentido, dispõe o CPC:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido
de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo,
sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença
for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da
execução,  restituindo-se  as  partes  ao  estado  anterior  e  liquidando-se  eventuais
prejuízos nos mesmos autos; 163

Verifica-se, portanto, que a codificação busca tutelar os direitos de ambas as partes.

Ao mesmo tempo em que viabiliza o cumprimento provisório de sentença, a fim de satisfazer

o direito do exequente, em atenção ao princípio da celeridade, que deve orientar as decisões

do Judiciário, também protege o executado de eventuais danos decorrentes de uma execução

precoce164.

Além  disso,  também  em  razão  da  reversibilidade  da  decisão  executada,  e  em

proteção do executado, o Código de Processo Civil prevê hipóteses em que o cumprimento

provisório de sentença fica condicionado a caução: 

Art. 520. [...]
IV -  o  levantamento  de depósito  em dinheiro e a  prática  de  atos  que importem
transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos
quais  possa  resultar  grave  dano ao  executado,  dependem de  caução  suficiente  e
idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos165.

A vultosidade  da  prestação  cobrada,  nesses  casos,  justifica  a  exigência  de  uma

garantia ao executado, a fim de que, na hipótese de reversão da decisão, não fique ele alijado

do acesso à justiça, que nesse caso se concretizará com a sua restituição ao estado anterior ao

cumprimento provisório da sentença166. Todavia, do sopesamento dos riscos para ambas as

partes resulta outro dispositivo, prevendo a mitigação do supratranscrito: 

161 Ibid. p. 17.
162 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit. p. 380-381.
163 BRASIL. Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.
164 TOLEDO,  João  Paulo.  Princípios  fundamentais  do  processo  de  execução.  Disponível  em:

<https://joaopaulotoledo.jusbrasil.com.br/artigos/603292936/principios-fundamentais-do-processo-de-
execucao?ref=serp> Acesso em: 10 nov. 2019.

165 BRASIL. Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.
166 TOLEDO, João Paulo. Op. cit. 

https://joaopaulotoledo.jusbrasil.com.br/artigos/603292936/principios-fundamentais-do-processo-de-execucao?ref=serp
https://joaopaulotoledo.jusbrasil.com.br/artigos/603292936/principios-fundamentais-do-processo-de-execucao?ref=serp
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Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos
em que:
I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
II - o credor demonstrar situação de necessidade;
III – pender o agravo do art. 1.042;
IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.
Parágrafo  único.  A exigência  de  caução  será  mantida quando da  dispensa  possa
resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.167

A segurança jurídica demanda essa cautela da legislação, a fim de equilibrar o direito

à efetivação da tutela jurisdicional e a proteção do patrimônio, em respeito ao princípio do

duplo grau de jurisdição168, que garante a reanálise das decisões, normalmente pela instância

superior. Dito isso, cabe discorrer sucintamente sobre alguns outros princípios relacionados à

execução civil:  o da duração razoável  do processo,  o da especificidade da ação ou exato

adimplemento, e o da menor onerosidade.

O primeiro assegura a tramitação do processo em tempo razoável, nisso incluída a

tutela  satisfativa,  a  efetivação  da  decisão.  O  segundo  determina  a  prestação  da  tutela

específica sempre que possível, ou de outra o mais próximo possível daquela, que é direito do

credor.  Já  o  terceiro,  em proteção ao  executado,  estabelece  que  diante  de uma forma de

execução viável, deve-se optar pela que lhe for menos gravosa169.

A partir  da  combinação  desse  breve  comento  do  cumprimento  de  sentença  com

estudo da bibliografia de Cappelletti e Garth, e dos Juizados Especiais Cíveis, enfim se dispõe

de  conteúdos  suficientes  para  adentrar  especificamente  a  questão  da  adequação  do

cumprimento provisório de sentença às diretrizes Lei 9.099/95, pelo que se inauguram os

próximos tópicos.

4.2. O cumprimento provisório de sentença e a principiologia dos Juizados

Conforme  visto,  o  cumprimento  de  sentença,  de  maneira  geral,  está  relacionado  à

garantia de uma tutela jurisdicional justa, assim entendida aquela que pode ser gozada pelos

litigantes170.  Essa  preocupação  com  a  efetivação  de  direitos  proclamados  e  com  os

instrumentos necessários a isso,  por sua vez,  foi  justamente objeto do pioneiro estudo de

Cappelletti  e  Garth  sobre  a  acessibilidade171,  posteriormente  abraçado  pela  legislação

167 BRASIL. Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.
168 ABELHA, Marcelo. Op. cit. 37-38.
169 ABELHA, Marcelo. Op. cit. 91-103. 
170 Ibid. p. 35.
171 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. 
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brasileira172. Daí se pode presumir uma complementaridade entre os temas, segundo a qual o

cumprimento  de  sentença,  dentro  do processo civil,  seria  o  último instrumento  judicial  a

disposição das partes para garantia da satisfação dos direitos já reconhecidos em juízo.

A aplicação desse raciocínio aos Juizados Especiais Cíveis é confirmada pela previsão

legal da execução de sentenças, no artigo 52 da Lei 9.099/95. Todavia, a despeito de não ter

vetado,  o  legislador  também  não  fez  menção  à  extensão  desse  dispositivo  às  sentenças

pendentes de recurso sem efeito suspensivo173, razão pela qual não existe consenso sobre a

viabilidade  do  cumprimento  provisório  de  sentença  nesses  tribunais,  como  bem expõe  o

trecho abaixo:

[...] apesar da omissão, tal aplicabilidade é impositiva, não apenas por ser a Lei n°
9.099/95 uma lei  especial  (art.  1.046, §  2º,  do CPC/15),  mas também pela total
impossibilidade de imaginar o funcionamento dos Juizados Especiais sem o CPC.
Não  obstante,  existem  respeitáveis  vozes,  ao  nosso  sentir  equivocadas,  que
defendem  que  não  haveria  aplicação  subsidiária  do  CPC  à  Lei  dos  Juizados
Especiais.174 

A partir  dessa conclusão, para se avaliar a hipótese levantada neste trabalho, cabe a

análise  de  adequação  desse  instrumento  processual  às  diretrizes  estabelecidas  pela  lei

regulamentadora  dos  juizados,  cientes  de  que  eventual  incompatibilidade  descartará  essa

possibilidade,  ante  a  incontestável  força  normativa  dos  princípios  e  o  retrocesso  que  a

institucionalização  da  violação de  quaisquer  deles  em nome de  uma execução  provisória

representaria.

De pronto, como já aludido, o cumprimento provisório de sentença, tal qual o definitivo,

está apto a promover uma jurisdição de resultados, ao viabilizar a materialização dos direitos

reconhecidos  na  fase  de  cognição  e  encerrar  a  crise  de  cooperação  decorrente  do  não

cumprimento  voluntário175.  Esse  efeito,  indubitavelmente,  coincide  com  a  busca  pela

efetividade  de  direitos,  que  orientou  todo  o  movimento  de  acessibilidade  estudado  e

documentado por Cappelletti e Garth após a identificação de que sua mera proclamação não

seria capaz de alterar o quadro fático da falta de acesso176. Do mesmo modo, sabendo que a

legislação nacional se inspirou nos movimentos internacionais e na bibliografia dos referidos

autores, é evidente o seu desejo pela concretização prática das demandas atendidas.

Outro ponto de convergência está na celeridade. Em consonância com a primeira área

de reforma apontada no Projeto Florença, que diz respeito à promoção da acessibilidade geral,

172 LAGES, Cintia Garabini; DIZ, Jamile B. Mata. Op. cit. p. 223.
173 BRASIL. Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.
174 ROCHA, Felippe Borring. Op. cit. p. 38. 
175 ABELHA, Marcelo. Op. cit. p. 44-45.
176 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 9-13.
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e coloca a redução da duração dos litígios como instrumento central das reformas à época177, a

Lei  9.099/95 prevê  esse  princípio  como diretriz  orientadora  de  todo  o  procedimento  dos

juizados. Dito isso, impende rememorar o que ele preza: uma jurisdição rápida, sem prejuízo

da segurança jurídica178.

Como visto, o cumprimento provisório de sentença, justamente por se pautar em título

executivo judicial  instável,  traz consigo mecanismos de garantia do retorno das partes ao

estado anterior à execução. A responsabilização objetiva do exequente por eventuais danos

decorrentes  da  deliberada  escolha  de  executar  decisão  pendente  de  recurso,  bem como a

possibilidade de exigência de caução179 evidenciam essa preocupação com o executado e com

a segurança jurídica.

Outrossim,  tendo  sido  a  celeridade  proposta  como  parte  de  uma  reforma  para  a

produção da acessibilidade, e sabendo que por esta referimo-nos à produção de resultados,

parece-nos  razoável  a  possibilidade  de  execução  provisória  das  sentenças  prolatadas  nos

juizados.  Isso,  evidentemente,  supondo  a  possibilidade  de  aplicação  de  todos  os

procedimentos assecuratórios dos direitos do executado previstos no CPC.

Além disso, o procedimento do cumprimento provisório de sentença está intimamente

ligado a uma postura mais ativa dos magistrados180, que embora não seja propriamente um

princípio  dos  Juizados  Especiais  Cíveis,  consiste  em  uma  das  reformas  sugeridas  por

Cappelletti e Garth para o aprimoramento da acessibilidade181, recepcionada pela lei 9.099/95,

em seu artigo 6°: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime,

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”182

Essa  postura  caraterística  dos  julgadores  dos  juizados,  que  têm maior  liberdade  de

atuação183, harmoniza perfeitamente com a condução do cumprimento provisório de sentença,

em que se faz imperiosa uma ponderação dos direitos e riscos para ambas as partes, como se

depreende do trecho abaixo:

A tendência na tutela executiva hoje é de que o juiz seja um verdadeiro protagonista
da tutela jurisdicional,  atuando sempre em busca da solução justa,  o que implica
satisfazer  o  exequente sem que isso represente o arraso  completo do executado.
Longe  de  ser  uma  peça  estática  perdida  no  tabuleiro  dinâmico  do  processo,  o
magistrado de hoje tem, com fulcro na CF/1988, o dever de driblar a burocracia da
técnica processual para atuar com sua plenitude o devido processo.184

177 Ibid. p. 100-103.
178 MIGUEL, Alexandre. Op. cit. p. 109.
179 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit. p. 380-381.
180 ABELHA, Marcelo. Op. cit. p. 39-40.
181 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 102.
182 BRASIL. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
183 ROCHA, Felippe Borring. Op. cit. p. 108.
184 ABELHA, Marcelo. Op. cit. p. 39. 
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Verifica-se, sob essa ótica, que eventual admissão da execução provisória de sentença

nos Juizados Especiais Cíveis não demandaria destes uma atividade muito diversa da habitual,

posto que é notável a correspondência da postura necessária ao seu processamento com a já

consolidada nesses tribunais.

Ademais,  também  não  há  confronto  desse  procedimento  com  os  princípios  da

simplicidade e da informalidade, aqui tratados juntos em razão de uma divergência entre a

legislação  vigente  e  o  Projeto  Florença185.  Diz-se  assim  porque  quando  suscitada  por

Cappelletti  e  Garth  como parte  da  quarta  onda de  potencialização do acesso  à  justiça,  a

simplicidade  foi  referida  como diretriz  autorizadora  da priorização de  decisões  justas  em

detrimento de decisões tecnicamente corretas186. Todavia, no ordenamento pátrio, o princípio

ao  qual  essa  descrição  corresponde  é  o  da  informalidade,  que  preza  a  sobreposição  dos

resultados à forma dos atos, sempre que isso não cause prejuízos187. 

O princípio  da  simplicidade,  por  sua  vez,  além de  em sua acepção mais  restrita

prezar a inteligibilidade do processo às partes, mediante a utilização de linguagem menos

rebuscada,  também  incide  sobre  a  atuação  dos  juizados  como  um  todo188.  Assim,  a

possibilidade de se demandar o cumprimento de decisão pendente de recurso, especialmente

diante  da  conclusão  de  que  a  postura  dos  magistrados  dos  juizados  se  assemelha

consideravelmente da necessária à condução dessa execução, não representa afronta qualquer,

ou ao menos significativa, à simplicidade do processo.

De igual modo, também não há incompatibilidades entre o cumprimento provisório

de sentença e o princípio da informalidade. Pelo contrário, o fato de incumbir ao magistrado

privilegiar a justiça em suas decisões189, aliado à sua liberdade de atuação190, já comentada,

foram pontos centrais para o levantamento de hipótese analisada neste trabalho: de que o

cumprimento provisório de sentença pode ser aplicado nos Juizados Especiais Cíveis por estar

de acordo com a sua principiologia, a despeito de não haver previsão legal expressa nesse

sentido.

Por último, a adequação do instituto ao princípio da economia processual envolve um

debate um pouco mais extenso. Disposta expressamente na Lei 9.099/95, essa diretriz pode

ser vista como um consectário da primeira área de reformas identificada por Cappelletti e

185 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. 
186 Ibid. p. 111.113.
187 CATALAN, Jorge Marcos. Op. cit. p. 11.
188 LOPES, William Santos. Op. cit.
189 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. Cit. p. 111-113.
190 BRASIL. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
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Garth,  que  coloca  a  celeridade  como  instrumento  de  efetivação  da  acessibilidade191.  Isso

porque, ao buscar máximo de resultados através do menor número de atos processuais192, por

certo  se  obtém a  redução  da  duração  dos  processos.  Assim,  sendo  a  sentença  recorrida

mantida,  ter-se-á  promovido a  satisfação do direito  do credor  sem a necessidade  de uma

execução definitiva ao fim do julgamento do recurso, o que representa certa economia. 

Todavia, na eventualidade de se anular ou reformar o título provisório executado,

deverão as partes retornar ao seu estado anterior, ou ao mais próximo possível disso. Tendo o

exequente dado caução suficiente em garantia, esse valor será levantado pelo executado193.

Não  sendo  esse  o  caso,  entretanto,  ter-se-á  um  prolongamento  do  processo,  em  que  o

executado passará a ser credor de um exequente possivelmente insolvente. 

Essa última hipótese é possível, por exemplo, nos casos previstos no artigo 521 do

CPC, a saber:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos
em que:
I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
II - o credor demonstrar situação de necessidade;
III – pender o agravo do art. 1.042;
IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.194

De todo modo, as hipóteses acima são excepcionais também na Justiça Comum, além

de não serem absolutas, como se depreende o parágrafo único do dispositivo em questão, que

prevê: “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco

de grave dano de difícil ou incerta reparação.”195

Assim, pela análise de compatibilidade do cumprimento provisório de sentença com

os princípios dos Juizados Especiais Cíveis como um todo, não parece razoável condená-lo

por  essa  única  e  excepcional  possibilidade  de  prolongamento  da  demanda,  especialmente

quando  todos  os  outros  aspectos  analisados  demonstram  uma  potencialização  da

acessibilidade. Além disso, em todas os casos deve ser feito cauteloso sopesamento, para que

seja proferida a decisão judicial mais justa e adequada.

Evidente que essa é uma primeira impressão do assunto, sem a pretensão de se fazer

incontestável.  De  todo  modo,  a  fim  de  corroborar  essa  possibilidade,  ou  afastá-la

191 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit. p. 100.
192 LOPES, William Cândido. Op. cit.
193 ABELHA, Marcelo. Op. cit. p. 360.
194 BRASIL. Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.
195 Ibid.
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definitivamente, impende o estudo da hipótese suscitada sob a ótica processual, atividade a

que se presta o próximo tópico.

 

4.3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à Lei 9.099/95

Como se ilustrou até aqui, os Juizados Especiais Cíveis foram desenvolvidos para

viabilizar  o  acesso  das  causas  de  menor  complexidade  e  monta  à  justiça,  mediante  o

fornecimento  de  uma  jurisdição  mais  célere,  simples  e  informal  do  que  a  da  Justiça

Comum196. Por tal motivo, quando se fala em eventual aplicação subsidiária do Código de

Processo Civil à Lei 9.099/95, a discussão não é pacífica197. 

Isso se deve à preocupação com eventual desvirtuamento da essência dos juizados, e

consequente comprometimento da sua qualidade diante da irrestrita aplicação das disposições

processuais civis às omissões da lei especial198. De acordo com esse raciocínio, a tomada de

decisões  pautadas  na  liberdade  dos  magistrados  pode ser  preferível  à  adoção  da  referida

subsidiariedade, por se manter mais fidedigna à sua principiologia, como se vê:

[...]  entre  a  necessidade  de  “segurança  jurídica”,  conferida  com  a  aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil e com a limitação de atuação do juiz, e o
caráter  informal  que  abre  as  portas  do  Judiciário  às  pessoas  mais  carentes  de
recursos financeiros e de conhecimento, deve-se adotar a postura que privilegie os
fins sociais da Lei 9.099/95.199

Caberá  a  aplicação  subsidiária  em comento,  portanto,  somente  quando,  além de

haver omissão da lei 9.099/95, a norma que se pretende aplicar para supri-la esteja de acordo

com seus princípios orientadores200. No caso do cumprimento provisório de sentença, como se

avaliou no tópico anterior, essa harmonia com as diretrizes dos juizados parece-nos facilmente

constatável. 

De toda forma, essa reflexão se fez apenas para corroborar uma previsão expressa da

própria legislação regente dos Juizados Especiais Cíveis, que em seu artigo 52 dispõe que “a

execução  da  sentença  processar-se-á  no  próprio  Juizado,  aplicando-se,  no  que  couber,  o

disposto no Código de Processo Civil201[...]”.

Ao inserir na redação do referido artigo a expressão “no que couber”, o legislador

manteve  a  característica  liberdade  dos  magistrados  dos  juizados,  aos  quais  não  deixa  de

196 MIGUEL, Alexandre. Op. cit. 84.
197 ROCHA, Felippe Borring. Op. cit. p. 38.
198 DANIELSKY, Silvia Regina. Op. cit. p. 45.

199 Ibid.
200 Ibid.
201 BRASIL. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.
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incumbir a avaliação da melhor decisão para cada o concreto202. Assim demonstra-se, mais

uma vez, que a eventual admissão da aplicação do cumprimento provisório de sentença nos

tribunais especiais não tem o condão de, por si só, ferir as suas diretrizes.

Além disso, outro ponto fulcral para a análise de viabilidade da hipótese levantada

neste trabalho está no efeito com que se recebe o recurso de sentença nos juizados, tendo em

vista que o cumprimento provisório só se aplica às decisões pendentes de recurso sem efeito

suspensivo203.  Mais uma vez,  pelos mesmos motivos ilustrados anteriormente,  o debate se

aterá ao necessário à conclusão do raciocínio até aqui desenvolvido, não adentrando minúcias

do sistema recursal dos juizados. 

O recurso  inominado,  tal  qual  a  apelação  em relação  às  sentenças  proferidas  na

Justiça  Comum,  é  o instrumento  processual  para  impugnação das  sentenças  nos  Juizados

Especiais  Cíveis.  Em consonância com as diretrizes da Lei 9.099/95, e diferentemente da

apelação, cujo prazo de interposição é de quinze dias,  todavia,  o daquele é de apenas 10

dias204.

Além disso, enquanto a apelação é remetida ao Tribunal competente, para julgamento

por  uma  Câmara  de  desembargadores,  o  recurso  inominado  é  remetido  às  Turmas

Recursais205,  mediante requerimento por escrito  e comprovação de pagamento do preparo,

apresentados por advogado206. 

A  despeito  dessas  e  de  outras  diferenças,  importa  pontualmente  um  aspecto

primordial à confirmação da tese aqui suscitada: ao passo que a apelação é recebida, via de

regra, em seu duplo efeito207, a regra no recurso inominado é o recebimento somente em seu

efeito devolutivo208, o que importa dizer que se trata de recurso sem efeito suspensivo.

Assim, conclui-se, também pelo aspecto processual, que não há óbices consideráveis

à aplicação desse instituto em sede de juizados, especialmente quando constatada a presença

de  elementos  autorizadores  dessa  interpretação,  quais  sejam:  a  lacuna  da  lei  9.099/95,  a

expressa previsão de aplicação subsidiária no CPC no que tange à execução, e o recebimento

do recurso somente em seu efeito devolutivo, via de regra.

202 SANTOS, Marisa Ferreira dos; CHIMENTI, Ricardo Cunha. Op. cit. p. 326. 
203 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit. p. 380-382. 
204 ROCHA, Felippe Borring. Op. cit. p. 254. 
205 Órgão revisor das decisões dos Juizados Especiais Cíveis, formado não por desembargadores, mas por três 

juízes de direito, conforme Marisa Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha Chimenti, 2012.
206 Ibid.
207 Duplo efeito no recebimento de recurso significa atribuição dos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme 

Alexandre Freitas Câmara, 2016. 
208 ROCHA, Felippe Borring. Op. cit. p. 259. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho se propôs a analisar a viabilidade da aplicação do instituto do

cumprimento provisório de sentença nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais como forma de

potencializar os efeitos dos seus princípios orientadores. Essa hipótese foi levantada não só

pela crença em uma possível adequação dessa modalidade de execução às diretrizes desses

tribunais, mas também, e primordialmente, pela ideia de que o efetivo acesso à justiça não se

concretiza com o mero ingresso das demandas em juízo e com a consequente prolação de uma

decisão judicial.

 Pela  abordagem  dos  movimentos  de  acesso  à  justiça  que  marcaram  os  países

ocidentais e o Japão no século XX, documentados por Cappelletti e Garth, identificaram-se os

problemas  de  acessibilidade  enfrentados  pelas  pequenas  causas,  bem  como  os  êxitos  e

malogros  de  diferentes  iniciativas  para  solucioná-los.  A partir  disso,  começou  a  ganhar

contornos uma estrutura de soluções integradas, aptas a oferecer melhor tratamento para as

adversidades  como  um  todo:  diretrizes  tais  como  a  celeridade,  a  informalidade,  a

simplicidade, a redução de custos e a postura ativa dos magistrados.

Isso  se  fez  primordial  pela  semelhança  dos  entraves  enfrentados  pelas  pequenas

demandas em âmbito internacional aos identificados Brasil, e pela inconteste influência das

referidas diretrizes no ordenamento pátrio. A partir de um paralelo com a obra que orientou o

primeiro  capítulo,  o  segundo demonstrou  a  incorporação,  no nosso país,  dos  mecanismos

naquela sugeridos para a solução da problemática das demandas de menor complexidade, que

na Lei 7.244/84 e na Lei 9.099/95, que a revogou, se impuseram na forma de princípios. 

Viu-se, pois, que a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual

e a celeridade vêm orientando a condução das pequenas causas desde as primeiras iniciativas

nacionais, e têm, hoje, força normativa inafastável do julgamento delas. Aliada a isso está a

legitimação de uma atuação mais ativa dos juízes dos Juizados Especiais Cíveis, justamente a

fim de garantir que as decisões proferidas privilegiem a mais correta aplicação das referidas

diretrizes, tutelando o efetivo acesso à justiça.

Com base no exposto, indaga-se se essa liberdade de atuação não seria suficiente a

autorizar a aplicação do cumprimento provisório de sentença nos Juizados, como forma de

potencializar a sua principiologia e resultados, ainda que não conste expressamente da Lei

9.099/95 a referida possibilidade.

Previsto no Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária à Lei dos Juizados

Especiais Cíveis no que concerne ao cumprimento de sentença está consignada em texto, o
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cumprimento  provisório  de  sentença  viabiliza  a  concretização  das  decisões  pendentes  de

recurso sem efeito suspensivo. Assim, por certo se coaduna com a celeridade característica do

julgamento das causas de menor complexidade.

Outrossim, a execução de título provisório demanda, também na justiça comum, uma

cuidadosa ponderação por parte dos julgadores, que devem sopesar os riscos do procedimento

para o exequente e o executado. Novamente, trata-se de atividade já bastante consolidada nos

juizados, cujos magistrados caracteristicamente possuem essa função, a fim de fazer valerem

os princípios. 

No mais, em que pese não serem direta ou significativamente potencializados pela

possibilidade  de  execução  provisória  das  sentenças,  os  demais  princípios  regentes  dos

Juizados Especiais Cíveis, como se viu, também não são desrespeitados pela sua eventual

aplicabilidade.

Assim, diante da expressa admissão da aplicação do Código de Processo Civil ao

processo de execução previsto na Lei 9.099/95, e da constatada consonância do cumprimento

provisório de sentença com as diretrizes dos juizados, parece razoável a hipótese suscitada no

início deste trabalho.

De todo modo, não se pode olvidar que até o momento a temática desenvolvida neste

trabalho não foi objeto de expressiva análise doutrinária, pelo que não se pode afirmar que a

hipótese levantada está  amplamente admitida,  sequer  absolutamente rechaçada.  Coloca-se,

portanto, que ao abordar a possibilidade de tão relevante inovação processual, aspira-se não a

imposição de uma conclusão irrefutável, mas o fomento ao debate do tema, pouco explorado e

de grande potencial.
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