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RESUMO 

O presente trabalho buscar analisar o Princípio da Oralidade como um dos princípios 

determinantes dos Juizados Especiais Cíveis, sua aplicabilidade e utilização na prática. 

Primeiramente, será discutido acerca do acesso à Justiça, que contribuiu para a criação dos 

Juizados Especiais Cíveis e de seus princípios basilares, como o Princípio da Oralidade, com 

o intuito de garantir o Direito Fundamental de Acesso à Justiça, conforme assegurou a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Em seguida serão 

analisados os princípios basilares dos juizados especiais cíveis, explicando cada um deles. Ao 

final, será analisada a aplicabilidade do princípio da oralidade nos juizados especiais cíveis, 

bem como expor a análise feita no Juizado Especial Cível da Comarca de Macaé/RJ, 

mostrando como ocorre essa má utilização do princípio da oralidade na prática forense atual. 

 

Palavras-chave: Princípio da Oralidade; Juizado Especial Cível; Acesso à Justiça; 

Aplicabilidade; Justiça. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The present work seeks to analyze the Orality Principle, as one of the determining principles 

of the Special Civil Courts, its applicability and use in practice. Firstly, it will be discussed 

about access to Justice, which contributed to the creation of Special Civil Courts and its basic 

principles, such as the Orality Principle, in order to guarantee the Fundamental Right of 

Access to Justice, as ensured by the Constitution of the Federative Republic. of Brazil 1988 

(CRFB / 88). Then the basic principles of the special judges will be analyzed, explaining each 

one. At the end, the application of the orality principle in the special specials will be analyzed, 

as well as exporting an analysis made in the Special Special Court of the District of Macaé / 

RJ, showing how the use of the orality principle occurs in current practice. 

 

Keywords: Orality Principle; Special civil court; Access to justice; Applicability; Justice. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente trabalho é analisar o Princípio da Oralidade como um dos 

princípios determinantes dos Juizados Especiais Cíveis, sua aplicabilidade e utilização na 

prática. 

Essa breve análise será demonstrado um contraste que existe entre a teoria jurídica e 

sua efetivação, por meio da prática nos Juizados Especiais Cíveis. 

Primeiramente, no primeiro capítulo será discutido acerca do acesso à Justiça, que 

contribuiu para a criação dos Juizados Especiais Cíveis e de seus princípios basilares, como o 

Princípio da Oralidade, com o intuito de garantir o Direito Fundamental de Acesso à Justiça, 

conforme assegurou a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). 

Após será abordado sobre a criação dos Juizados Especiais Cíveis, juntamente como a 

criação da Lei 9.099/95 e revogação da Lei 7.244/84, que dispunha acerca dos chamados 

Juizados de Pequenas Causas. 

No segundo capítulo serão analisados os princípios basilares dos Juizados Especiais 

Cíveis, bem como o Princípio da Oralidade, que convergem na viabilização do largo acesso 

ao judiciário. 

Será explicado que a aplicação do princípio da oralidade, que se mostra um verdadeiro 

aliado da função jurisdicional e, principalmente no que diz respeito ao acesso à justiça, não 

vem sendo utilizado de forma correta e adequada o que acarreta em graves danos ao sistema 

jurisdicional como um todo. 

Neste sentido, será demonstrado que o referido princípio é o melhor mecanismo de 

utilização para a efetivação dos direitos, para acarretar uma prestação jurisdicional mais 

rápida e eficaz. 

No terceiro capítulo será analisada a aplicabilidade do princípio da oralidade nos 

juizados especiais cíveis e uma breve análise no Juizado Especial Cível da Comarca de 

Macaé, demonstrando que o princípio da oralidade não vem sendo aplicado de forma 

adequada, trazendo sérios prejuízos ao próprio processo, desviando-o das finalidades que 

deveriam ser atingidas se a técnica fosse aplicada adequadamente. 

Em suma o trabalho procura expor que existe um abismo entre o que a doutrina 

jurídica fala sobre o Princípio da Oralidade e sua importância e a forma como é aplicado nos 

Juizados Especiais Cíveis, demonstrando uma desvalorização do mesmo. 
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1. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

Primeiramente, antes de adentrarmos na análise dos Juizados Especiais Cíveis e do 

Princípio da Oralidade, se faz necessário perpassar sobre a discussão do acesso à Justiça, que 

contribuiu para a criação dos Juizados Especiais Cíveis – JECs
1
 e de seus princípios basilares, 

como o Princípio da Oralidade, com o intuito de garantir o Direito Fundamental de Acesso à 

Justiça, conforme assegurou a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/88). 

 

1.1 A busca do Acesso à Justiça 

Havia uma época, que não existia a jurisdição, ou seja, não havia um Estado, para 

dizer o direito, os litígios eram resolvidos com as próprias forças dos litigantes em busca da 

satisfação de sua pretensão, esse regime era conhecido como autotutela ou autodefesa. 

Tendo em vista, que o regime da Autotutela não era eficaz, pois não assegurava a 

justiça, o Estado trouxe a responsabilidade de dizer o direito, através da Jurisdição, devendo 

assegurar aos cidadãos o direito como se estes agissem pelos seus próprios meios. 

O acesso à justiça está previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 

argumenta: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito”, 

defendendo o acesso à justiça à categoria de garantia constitucional através de amplo, total e 

irrestrito acesso ao judiciário. 

Esse dispositivo assegura que qualquer cidadão pode buscar exercer seus direitos junto 

ao Poder Judiciário, toda vez que ele se sentir seu direito lesado ou ameaçado. 

A interpretação do princípio do acesso à justiça não pode se limitar, portanto, à mera 

possibilidade de ingresso em juízo, na verdade, esse princípio deve ser interpretado 

compreendendo a noção ampla do acesso à ordem jurídica justa, para a qual converge todo o 

conjunto de princípios e garantias constitucionais fundamentais do processo (DONIZETTI, 

2016, p.70). 

Além disso, o indivíduo merece, em nome da dignidade da pessoa humana, não 

somente ter acesso à justiça, mas também ter direito de receber uma resposta efetiva, célere e 

adequada do Estado quando se sentir lesado em qualquer das suas prerrogativas 

(DONIZETTI, 2016, p.90). 

 

                                                           
1
 Órgãos previstos na Constituição da República de 1988 e instituídos pela Lei 9.099/95. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729607/inciso-xxxv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Com a criação desse dispositivo, também foi criado o art. 24, inciso X na Carta 

Magna, para que fossem criados os Juizados de Pequenas Causas, bem como o art. 98, inciso 

I, para que fossem criados os Juizados Especiais, conforme será falado em breve no presente 

trabalho. 

De acordo com o art. 5º, inciso LIV, da CRFB/88 que prevê: “ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (BRASIL, 1988), ou seja, também 

assegura o justo processo através do devido processo legal. Além da EC nº 45/2004, que 

trouxe à Constituição no art. 5º o inciso LXXVIII como garantia constitucional que é 

assegurado razoável duração no processo e celeridade em sua tramitação. 

Para Cassio Scarpinella Bueno, se o princípio do acesso à justiça representa, 

fundamentalmente, a ideia de que o Judiciário está aberto, desde o plano constitucional, a 

quaisquer situações de ameaças ou lesões a direito, o princípio do devido processo legal, vai 

indicar as condições mínimas em que o desenvolvimento do processo, ou seja, o método de 

atuação do Estado-juiz para lidar com a afirmação de uma situação de ameaça ou lesão a 

direito. (BUENO, 2016, p.46). 

O princípio do devido processo legal consiste na conformação da atuação do Estado a 

um especial modelo de agir, ou seja, deve a atuação do Estado-juiz se adequar a um padrão de 

valores que a própria CF impõe à atuação do Estado e em conformidade com aquilo que, 

dadas as características do Estado brasileiro, esperam aqueles que se dirigem ao Poder 

Judiciário obter dele como resposta (BUENO, 2016, p.46). 

O processo deve ser devido, pois em um Estado Democrático de Direito, não basta que 

o Estado atue de qualquer forma, mas deve atuar de acordo com regras preestabelecidas e que 

assegurem, amplamente, que os interessados na solução da questão levada ao Judiciário 

exerçam todas as possibilidades de ataque e de defesa que lhe pareçam necessárias. O 

princípio do devido processo legal, nesse contexto, deve ser entendido como o princípio 

regente da atuação do Estado-juiz, desde o momento em que ele é provocado até o instante em 

que o mesmo Estado-juiz, reconhecendo o direito lesionado ou ameaçado, crie condições 

concretas de sua reparação ou imunização correspondente. Pelas razões apresentadas no 

parágrafo anterior, o princípio do devido processo legal é considerado por boa parte da 

doutrina como um “princípio-síntese” ou “princípio de encerramento” de todos os valores ou 

concepções do que se entende como um processo justo e adequado, ou seja, como 

representativo suficiente de todos os demais indicados pela própria CF e, em geral, 

desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência (BUENO, 2016, p.47). 
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No entanto, a Constituição brasileira optou por distinguir expressamente diversos 

componentes do devido processo legal, pelo que é fundamental o seu exame mais detalhado. 

Trata-se de uma explícita opção política do direito brasileiro quanto à previsão expressa de 

uma série de princípios do processo civil, ainda que eles possam, em cada caso concreto, ter 

incidência conjunta. A CF, ao indicar, expressamente, qual é o conteúdo mínimo do “devido 

processo legal” que ela própria garante explicitamente, não permite que qualquer intérprete ou 

aplicador do direito reduza o seu alcance e sua amplitude sem que isso incida em flagrante 

inconstitucionalidade (BUENO, 2016, p.47). 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth criaram três ondas, que surgiram mais ou menos em 

sequência cronológica, em busca de se conseguir a efetividade do acesso à justiça. A primeira 

“onda” consiste no acesso à assistência judiciária; a segunda “onda” consiste na representação 

jurídica dos direito difusos, principalmente nas áreas de proteção ambiental e do consumidor; 

e a terceira “onda” consiste no enfoque de acesso à justiça, que inclui os posicionamentos 

anteriores, mas vai além deles, com o objetivo de enfrentar as barreiras ao acesso efetivo à 

justiça (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.12).  

Para isso, é necessário que haja mecanismo que tornem os direitos possíveis, para que 

se tenha justiça social, não aditando apenas o acesso aos órgãos judiciais (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 13). 

Dessa forma, para que as pessoas tenham efetivamente acesso à justiça não significa 

apenas ter acesso ao Judiciário, mas também ter assistência jurídica; tratamento adequado dos 

auxiliares da justiça e dos magistrados (CUNHA, 1997, p. 45); além de ter sua demanda 

resolvida por meio de uma decisão justa (ZENKNER, 2006, p.19), respeitando a efetividade 

(ARRUDA, 2006, p. 74.) e razoável duração de processo
2
 (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, 

p. 20-21). 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth, explicam: 

 

A efetividade perfeita no contexto de um dado direito substantivo, poderia ser 

expressa como a completa “igualdade de armas” – a garantia de que a conclusão 

final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem 

relação com as diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a 

afirmação e reivindicação dos direitos. (1988, p. 15). 

 

O acesso à justiça sofreu mudanças, possibilitando as pessoas a terem novos direitos, 

na qualidade de consumidores locatários, empregados e cidadãos, o direito efetivo de acesso 

                                                           
2 Neste sentido Cappelletti citando a Convenção Européia para Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais diz que: "A Convenção Européia para Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais 

reconhece explicitamente, no artigo 6º, parágrafo 1º que a Justiça que não cumpre suas funções dentro de ‘um 

prazo razoável’ é, para muitas pessoas, uma Justiça inacessível". CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 20-21. 
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entre os novos direitos sociais e individuais, demonstrando que o acesso à justiça tem suma 

importância para um sistema judiciário igualitário (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 9). 

Assim, ainda na busca do acesso à justiça, passa-se à análise dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais, órgão criado para garantir este direito a toda população. 

 

1.2  A criação dos Juizados Especiais Cíveis 

Em busca da efetivação do acesso à justiça, surgiu primeiro no Rio Grande do Sul um 

movimento de juristas que identificavam na conciliação mais do que um incidente processual, 

um caminho para reduzir o fluxo de litígios na Justiça. Para isso, era preciso romper com uma 

tradição, que até recentemente, não havia um ambiente propício para a formação de uma 

cultura sólida de solução dos conflitos pela via conciliatória (ROCHA, 2016, p. 26). 

Além disso, uma das metas do movimento gaúcho foi justamente buscar o 

deslocamento do foco da discussão, até então basicamente direcionado às questões 

processuais, para as partes em conflito e o bem jurídico deduzido em juízo. Ponderou-se que a 

conciliação poderia representar uma forma mais rápida de pacificação dos conflitos sociais, 

prescindindo de um longo caminho processual, e mais justo, pois baseada na manifestação da 

vontade das partes (ROCHA, 2016, p. 26). 

Mais adiante, será abordado sobre a conciliação, como uma das possibilidades de 

autocomposição para resolução de conflitos. 

Dessa forma, criou-se no Rio Grande do Sul em 1982, os Conselhos de Conciliação e 

Arbitramento, que “não tinham existência legal, não tinham função judicante, com juízes 

improvisados, atuando fora do horário de expediente forense” (SALOMÃO, p. 27, apud 

ROCHA, 2016, p. 27). Simultaneamente, em São Paulo, foram implantadas Juntas Informais 

de Conciliação (DINAMARCO, p.772, apud ROCHA, 2016, p. 27). Essas experiências foram 

bem recebidas pela sociedade e produziram resultados notáveis (ROCHA, 2016, p. 27). 

Tendo em vista, o sucesso dos Conselhos de Conciliação e Arbitramento, foi montada 

uma comissão de juristas dedicados a elaborar um anteprojeto de lei capaz de introduzir no 

sistema judiciário brasileiro um novo modelo de órgão judicial. A comissão foi formada por 

Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe, João Geraldo Carneiro e Cândido Rangel 

Dinamarco, dentre outros juristas de renome, decidiu centrar seus esforços na criação de um 

modelo de Juizado de Pequenas Causas, focado na conciliação (ROCHA, 2016, p. 27). 

Assim, criou-se o Juizado de Pequenas Causas, ele foi implantado em diversos Estados 

e funcionava bem, de forma célere e com custos reduzidos, atuando principalmente junto à 
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população mais carente, que representava a maior parte dos seus usuários. Em 1988, o 

legislador constituinte não apenas reiterou a conhecida previsão de implantação dos Juizados 

Especiais, mas também inseriu a referência aos Juizados de Pequenas Causas na Carta Magna 

(ROCHA, 2016, p. 27). 

 A Constituição da República de 1988 estabeleceu dois modelos diferentes de 

juizados, no art. 24, inciso X, os Juizados de Pequenas Causas, que já existiam, com 

competência direcionada para causas cíveis com reduzido valor; e no art. 98, inciso I, os 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que teriam competência para a conciliação, julgamento 

e execução, das causas cíveis de menor complexidade. 

Dessa forma, criou-se a Lei no 9.099/95, que trata dos Juizados Especiais Cíveis, mas 

revogou a Lei 7.244/1984, que tratava dos Juizados de Pequenas Causas. Para Rocha, tal 

medida contrariou o entendimento então dominante de que as duas Leis poderiam conviver. 

De fato, na época, a visão prevalente era que Juizados Especiais, regulados pela matéria, e 

Juizados de Pequenas Causas, regidos pelo valor, eram órgãos diferentes (ROCHA, 2016, p. 

28). 

De fato, nem todas as ações de pequeno valor são simples e nem todas as ações 

simples são de pequeno valor. A ação de despejo, por exemplo, em regra, possui uma natureza 

simples, independentemente do seu valor. Já a ação de reconhecimento de paternidade, pode 

se apresentar de forma bastante complexa, embora tenha valor de alçada simbólico. Assim, 

cada modelo de Juizado teria que dispor de regras próprias para atender adequadamente às 

suas características. 

No entanto, a Lei no 9.099/95 criou um modelo chamado de Juizados Especiais Cíveis 

e deu a ele dois tipos de competência, causas de pequeno valor econômico, de até 40 salários 

mínimos, conforme prevê o art. 3º, incisos I e IV; e causas especiais em razão da matéria, 

causas de menor complexidade, conforme prevê o art. 3º, incisos II e III; ou seja, trata-se de 

um único modelo de Juizado, abrangendo simultaneamente as competências previstas nos 

arts. 24, X, e 98, I, da Constituição Federal. 

Assim, será visto a seguir a Lei 9.099/1995, que trata dos Juizados Especiais Cíveis, 

que tem como objetivo o acesso à justiça, com a intenção de levar aos cidadãos uma justiça 

mais célere, solucionando causas de menor complexidade; bem como serão abordados os 

princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis. 
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1.2.1 A Lei 9.099/95 

A Lei 9.099/95 foi criada com o propósito de uma justiça mais informal e mais 

acessível, com o objetivo de alcançar uma justiça mais rápida e eficaz, trazendo benefícios a 

população.  

Para isso, trouxe em seu parágrafo 2º os princípios basilares dos Juizados Especiais 

Cíveis: “O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível a conciliação ou a 

transação” (BRASIL, 1995). 

Os princípios citados são de natureza procedimental, ou seja, se voltam para 

disciplinar a integração e o desenvolvimento dos procedimentos previstos na Lei nº 9.099/95. 

De fato, o tema central dos princípios listados é o ato processual, sua realização, 

exteriorização e seu aproveitamento. Esses princípios, entretanto, servem também de base 

para a estruturação do órgão e para definir os contornos fundamentais do instituto. Por certo, 

não se pode imaginar que esses cinco princípios possam esgotar o conjunto dogmático-

principiológico da Lei no 9.099/95. Princípios como contraditório, fundamentação, devido 

processo legal e ampla defesa, dentre outros, têm aplicação cogente aos Juizados Especiais, 

não apenas pela determinação constitucional, mas também pela imposição lógica do 

ordenamento jurídico (ROCHA, 2016, p. 48). 

O que ocorre é que os princípios arrolados no art. 2º da Lei 9.099/95 formam um filtro 

que, envolvendo o sistema, permitem a passagem do que é compatível com seus institutos, 

dentro de uma lógica de ponderação de valores. A estrutura dos Juizados, portanto, não é 

simplesmente preenchida pelas demais normas processuais, mas por elas integrada. A regra 

hermenêutica aplicável, nesse caso, não é apenas a especialidade, mas também a 

compatibilidade teleológica (NEGRÃO; CÂMARA, p. 989, apud ROCHA, 2016, p. 48). 

Evidencia-se que a Lei nº 9.099/95, foi criada possuindo a função social como uma 

das características mais importante, pois tem como objetivo aproximar parte da população 

menos favorecida que sempre ficaram à margem da atividade do Poder Judiciário. 

A Juíza Fátima Nancy Andrighi, mencionou: 

 

Urge, pois, que se assimile a ideia de uma nova Justiça instituída com a Lei 

nº 9.099/95. Agora, o Poder Judiciário brasileiro está composto de duas 

Justiças: uma tradicional, regida integralmente pelo Código de Processo 

Civil, e outra especial, regida pela Lei nº9.099/95, a qual não comporta, 

sequer, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, salvo as quatro 

hipóteses previstas expressamente na Lei (arts. 30, 51, 52 e 53), tudo com o 

fim de deixar estreme de dúvida o afastamento desta Justiça Especial do 

rigorismo das formas e do excesso de tecnicismo, e seu compromisso, 
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rigoroso, com os princípios que a norteiam: oralidade, simplicidade, 

informalidade, celeridade e economia processual.(ANDRIGHI, 2011) 
 

No intuito de se alcançar o objetivo dos princípios, os Juizados possuem uma estrutura 

procedimental diferente das estruturas dos juízos comuns, com procedimentos diferentes 

como, participação de conciliadores com audiência de conciliação, juiz leigo presidindo 

audiências de instrução, redução de recursos. 

Os Juizados Especiais Cíveis possuem o rito sumaríssimo, próprio da Lei 9.099/95, 

diferente da justiça comum que segue os ritos ordinários ou sumários advindos do código 

civil. O rito sumaríssimo atende aos princípios dos Juizados Especiais Cíveis, ou seja, busca 

uma justiça mais célere, menos onerosa e menos formal (GARCIA, 2010). 

Vejamos o que aduz Fatima Nancy Andrighi:  

 

Cuida-se de uma nova Justiça, estruturalmente diferente da Justiça 

tradicional que para ser célere precisou utilizar se de instrumentos 

incompatíveis com a estrutura convencional, tais como: participação de 

conciliadores, partilha de trabalho com o juiz leigo no intuito de realizar 

maior número de audiências e, consequentemente, solucionar uma 

quantidade significativa de processos; redução do número de recursos, 

admitindo apenas um instrumento de irresignação denominado, 

simplesmente, "recurso", que será julgado por uma turma recursal 

constituída de juízes de primeiro grau. Esclareça-se que o julgamento 

proferido por este colégio de juízes de primeiro grau não se enquadra nos 

limites do art. 104 e alíneas da Constituição Federal, razão pela qual de tais 

decisões não caberão recursos para o Superior Tribunal de Justiça. 

(ANDRIGHI, 2011) 
 

Diante do exposto verifica-se que a Lei 9.099/95, que implantou os Juizados Especiais 

Cíveis, que também se utilizam da conciliação e outros institutos como meio alternativo de 

solução de conflitos. O próximo tópico tem como objetivo analisar a conciliação e outros 

procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis, em busca de promover a pacificação social e o 

acesso à Justiça, através da autocomposição entre as partes. 

 

1.2.2 A Autocomposição 

Conforme será visto no próximo capítulo, a conciliação e a transação estão previstas 

no artigo 2º da Lei 9.099/95, visando a autocomposição, que tem como finalidade à resolução 

de conflitos. 

A audiência de Conciliação está prevista no art. 21 da Lei 9.099/95, que dispõe que: 

“Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as 

vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, 

especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei’’. 



18 

 

 
 

Os arts. 21 e 22 da Lei 9.099/95 estabelecem em seu bojo que aberta a audiência de 

conciliação ou autocomposição, o Juiz Togado, Leigo ou Conciliador, esclarecerá as partes 

sobre as vantagens da conciliação e os riscos e a consequência do litígio. 

As partes devem comparecer pessoalmente à audiência designada em decorrência do 

princípio da oralidade para tentativa de composição amigável da demanda. É extremamente 

maior a vantagem da composição amigável, pois se alcança a pacificação social e proporciona 

na solução das demandas agilidade, ganhando as partes e o poder Judiciário. (ROSSATO, 

2012). 

Com a mudança no Código de Processo Civil em 2015, Felippe Borring Rocha, 

entende que a audiência de Conciliação passou a ser de autocomposição. A primeira audiência 

prevista pelo procedimento sumariíssimo é a de conciliação. Com a edição do Novo CPC, em 

seu art. 3º, § 3º e a Lei nº 13.140/15, lei de Mediação, a Lei nº 9.099/95 sofreu uma releitura, 

de modo que a audiência de conciliação passa a se chamar audiência de autocomposição, e 

abrange, além da conciliação, também a mediação. Nessa audiência, as partes são colocadas 

para, em convergência de vontades, buscarem um acordo visando ao encerramento do litígio 

(ROCHA, 2016, p. 165). 

Apenas para exemplificar, mais de 15 anos depois da edição da Lei nº 9.099/95, o CNJ 

editou a Resolução nº 125 para instituir políticas públicas de tratamento adequado dos 

conflitos centrado na conciliação e na mediação. Importante que se diga que à luz não apenas 

da citada Resolução, mas também do Novo CPC, em seus arts. 3º e os art. 165 a 175 e da Lei 

nº 13.140/15, Lei de Mediação, o regime de autocomposição nos Juizados Especiais passou a 

ser integrado também pela mediação judicial (NETTO; LEAL, p.14, apud ROCHA, 2016, p. 

54).  Por isso, apesar de a Lei nº 9.099/95 fazer referência apenas à conciliação, passa-se a 

falar em autocomposição, integrada pela conciliação e pela mediação. 

Destarte, para fomentar a solução adequada dos conflitos, a Lei previu a realização de 

audiências exclusivamente voltadas para a autocomposição, tanto no procedimento cognitivo, 

em seu art.21 como no procedimento executivo fundado em título extrajudicial, conforme art. 

53, § 1o. Note-se que em ambas as partes podem expressamente exceder o limite da alçada 

dos Juizados ao celebrarem um acordo, conforme art. 3º, § 3º. 

Da mesma forma, regulou com destaque a função do conciliador, conforme o art. 7º 

previu severas sanções na hipótese de as partes deixarem de comparecer à audiência de 

autocomposição, conforme os arts. 20 e 52, I e § 2º. Tornou, ainda, irrecorrível a sentença 

homologatória de acordo, conforme art. 40. Além disso, permitiu às partes a possibilidade de 
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levarem à homologação nos Juizados os acordos celebrados extrajudicialmente, conforme art. 

57. 

Note-se que tanto a conciliação como a transação representam modalidades de 

autocomposição das pretensões processuais dos litigantes. No caso da transação, a 

composição é marcada pela ocorrência de concessões mútuas entre as partes, enquanto na 

conciliação, mais abrangente, insere-se toda e qualquer forma de entendimento, ainda que 

uma parte se submeta integralmente à vontade da outra (CÂMARA, p. 142, apud ROCHA, 

2016, p. 54). 

Em ambos os casos, o ajuste é estimulado por um terceiro imparcial, chamado de 

conciliador, que pode sugerir soluções para o litígio. No caso da mediação, a busca da 

composição é conduzida por um terceiro imparcial, mediador, que auxilia as partes a 

restabelecer o diálogo e a construir um entendimento sobre a questão.
3
 É importante sublinhar 

essa distinção, pois a atuação do mediador não se confunde com o papel do conciliador, 

embora ambas as técnicas sejam consideradas autocompositivas e possam ser aplicadas num 

mesmo caso (PINHO, p. 14, apud ROCHA, 2016, p. 54). 

A arbitragem, por sua vez, também prevista pela Lei, conforme preveem os arts. 24 a 

26 é caracterizada pela intervenção de um terceiro imparcial, chamado de árbitro, que recebe 

poderes das partes em conflito para analisar e solucionar a questão conflituosa. 

Diferentemente da conciliação, na arbitragem as partes em conflito têm que se submeter à 

solução apresentada pelo árbitro. Por isso, a arbitragem é considerada técnica de 

heterocomposição e não está abrangida pela diretriz contida no art. 2º. 

Na audiência de conciliação, pode ocorrer a composição de diversas formas, conforme 

ensina Ricardo Cunha Chimenti:  

 

Conforme ensinamento tradicional e prestigioso na teoria do direito, a 

autocomposição pode dar-se: a) mediante inteira submissão do réu à 

pretensão do autor, declarando-se disposto a satisfazê-la sem (mais) opor-lhe 

resistência e sem discutir quaisquer pontos de fato ou de direito relativos a 

ela (reconhecimento do pedido); b) mediante renúncia do autor ao seu 

alegado direito, para deixar de ser credor se antes o era e fazer com que 

assim se extinga qualquer nexo jurídico substancial que eventualmente o 

ligasse ao réu em torno do objeto do litígio; c) mediante mútuas concessões 

entre as partes, declarando-se o réu disposto a satisfazer parcialmente a 

pretensão do autor, contanto que este renuncie a impô-la por inteiro, e 

declarando-se o autor pronto a essa renúncia parcial (transação). 

(CHIMENTI, 2012, p. 196). 

                                                           
3 A Lei de Mediação traz o seguinte conceito no parágrafo único do art. 1º: “Considera-se mediação a atividade 

técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes interessadas, as 

auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”. 
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Caso não seja obtida a Conciliação, as partes poderão optar pelo Juízo Arbitral 

conforme o art. 24 da Lei 9099/95, porém caso haja decisão proferida pelo Juízo Arbitral, esta 

deverá ser homologada Judicialmente, por meio de Sentença Irrecorrível. (ROSSATO, 2012). 

Caso seja obtido o acordo em audiência, o Juiz poderá homologar o acordo, encerrar o 

processo sem resolução do mérito ou marcar uma nova audiência de conciliação, conforme 

explica Rocha:  

É importante destacar que, obtido o acordo, este somente terá eficácia 

executiva após a homologação pelo juiz (decisão ad referendum). Este, por 

sua vez, antes de chancelar o acordo realizado, terá que verificar a sua 

regularidade formal. O resultado dessa avaliação pode ser o encerramento do 

procedimento sem resolução do mérito (por exemplo, se verificar a 

incompetência absoluta do juízo), a realização de nova audiência de 

autocomposição (por inobservância de algum requisito legal ou para obter a 

ratificação das partes sobre os seus termos) ou a homologação do acordo 

(art. 22, parágrafo único). Neste último caso, a sentença homologatória se 

consubstanciará em título executivo judicial (art. 515, II, do CPC/15). 

(ROCHA, 2016, p. 168). 
 

Caso as partes não entre em acordo e não sendo optado pelo Juízo Arbitral, o art. 27 da 

Lei 9099/95 determina que, seja imediatamente realizada a Audiência de Instrução e 

Julgamento, e se não sendo possível a sua realização imediata, deverá ser designada para dali 

à 15 dias, intimando as partes e as testemunhas. 

Embora a Lei tenha previsto um momento para a busca da composição dos conflitos, 

nada impede que a qualquer momento do procedimento, inclusive em fase recursal, possam as 

partes compor seus interesses, com a participação do julgador, que tem o dever legal de 

buscar sempre essa convergência (art. 139, V, do CPC/15). Tal qual ocorre no Novo CPC (art. 

487, III, b), a composição homologada por sentença tem o efeito de encerrar o procedimento, 

com resolução do mérito (art. 22, parágrafo único). 

 

1.2.3 A Assistência Judiciária Gratuita 

Apesar de a Lei nº 9.099/95 não ter regulado especificamente a questão da assistência 

judiciária nos Juizados Especiais, em três passagens mencionou o tema: estabeleceu que, 

sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o 

réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser assistência judiciária 

prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local, conforme prevê 

o art. 9º, § 1º; dispensou o preparo do recurso inominado nas hipóteses de assistência 

judiciária gratuita, conforme prevê o art. 54, parágrafo único; e determinou que junto ao 
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Juizado Especial deve ser implantado o serviço de assistência judiciária, conforme prevê o art. 

56. 

Dessa forma, utilizando-se da literalidade das normas citadas, pode-se afirmar que o 

serviço de assistência judiciária gratuita presente em todos os órgãos dos Juizados Especiais 

deve atuar sempre que a parte interessada assim requerer, por ser hipossuficiente econômico, 

jurídico ou técnico, ou por estar litigando contra uma pessoa jurídica ou alguém patrocinado 

por advogado. 

Nesta segunda hipótese, defendemos que a atuação da assistência judiciária deverá 

ocorrer independentemente da situação de hipossuficiência da parte interessada. Trata-se de 

aplicação do princípio da isonomia dentro da lógica criada pelo regime de exceção dos 

Juizados Especiais.  

Como visto, nesses órgãos, as partes podem atuar sem o auxílio de um advogado nas 

causas com valor até 20 salários mínimos. Por isso, não sendo possível proibir que uma das 

partes tenha advogado, a saída foi deferir à outra, que esteja desacompanhada, o acesso à 

assistência judiciária. No caso específico da parte que litiga em face de uma pessoa jurídica, a 

assistência judiciária tem o objetivo de atenuar a presumida hipossuficiência existente nesses 

tipos de litígios. 

Na maioria dos Juizados, o serviço de assistência judiciária é prestado por advogados 

dativos, indicados pela OAB e nomeados pelos Tribunais. Esses advogados podem ou não ser 

remunerados pelos serviços que prestam e, normalmente, tomam para si os honorários 

sucumbenciais eventualmente aplicados, conforme prevê o art. 55. O ideal, entretanto, em 

observância ao comando contido na Carta Magna no art. 134 da CF, é que esse serviço fosse 

integralmente prestado pela Defensoria Pública (ROCHA, 2016, p. 104). 

Essa posição ganhou ainda mais força com a edição do Novo CPC, que dedicou um 

título integralmente à Defensoria Pública (Título VII do Livro III da Parte Geral), cujo artigo 

de abertura assim dispõe: “Art. 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos 

necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita”. 

 

1.2.4 A Defensoria Pública 

Conforme ressaltado no início do presente trabalho, a principal motivação para a 

criação dos Juizados Especiais foi a implementação dos ideários ligados à busca pelo acesso à 

Justiça. Pois os mesmos ideais, especialmente aqueles tratados na Primeira Onda Renovatória 
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do Direito
4
 serviram de inspiração para a criação da Defensoria Pública e sua inclusão no 

texto constitucional, conforme prevê o arts. 5º, LXXIV e o art. 134 da CF.  

De modo que tanto a Defensoria Pública como os Juizados possuem a mesma base 

filosófica e jurídica (SOARES, p.74, apud ROCHA, 2016, p.104). Por essa razão, a Lei 

Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), reformada em 2009, previu 

expressamente a atuação da Defensoria Pública junto aos Juizados Especiais, conforme o art. 

4º, XIX. O art. 56 da Lei nº 9.099/95, entretanto, mencionou apenas a criação de um “serviço 

de assistência judiciária gratuita”, sem mencionar a Defensoria Pública. 

Tal situação tem uma explicação histórica, o art. 56 repetiu literalmente o art. 54 da 

Lei nº 7.244/84 (Lei dos Juizados de Pequenas Causas), que, por sua vez, foi redigido no 

início da década de 1980, período anterior à consolidação jurídica e política da Defensoria 

Pública em nosso País (ROCHA, 2016, p. 104). 

Portanto, a interpretação constitucional, teleológica e sistemática do art. 56 leva à 

conclusão de que é a Defensoria Pública que deve atuar junto aos Juizados Especiais, 

prestando não apenas o serviço de assistência judiciária, mas também a assistência jurídica
5
 

(ESTEVES; SILVA, p. 96, apud ROCHA, 2016, p. 104) na seara das causas de menor 

repercussão (DINAMARCO, p. 796; THEODORO, p. 477, apud ROCHA, 2016, p. 104). 

Outro aspecto a destacar é que a orientação majoritária tem sustentado que a atuação 

da Defensoria Pública somente deve ocorrer quando a parte for hipossuficiente e solicitar a 

assistência técnica.  

No entanto, para Dinamarco (p. 785, apud ROCHA, 2016, p. 105) a atuação da 

Defensoria Pública deve sofrer uma leitura ampliativa. Com efeito, nos Juizados Especiais os 

paradigmas são a gratuidade, conforme o art. 54 e a não imposição de honorários 

advocatícios, conforme o art. 55, independentemente da condição econômica. Por que então a 

atuação da Defensoria Pública estaria vinculada à hipossuficiência? Na verdade, acredita-se 

que tendo afastado a incidência de ônus sucumbenciais para facilitar o acesso à Justiça, deva o 

Estado arcar com os custos da atuação judicial das partes, nos termos do art. 56 

(DINAMARCO, p. 785, apud ROCHA, 2016, p. 105). 

Para Câmara, todos aqueles que podem ser demandantes nos Juizados Especiais, sejam 

como autores ou como réus, independentemente da condição econômica, têm direito à 

                                                           
4
 Encampada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth. 

5
 A assistência jurídica é mais ampla do que a assistência judiciária, que envolve apenas a atuação processual. A 

assistência jurídica abarca a realização de acordos, mediações, notificações obtenção de documentos e muitos 

outros atos extrajudiciais. Sobre o tema, confira-se Diogo Esteves e Franklin Roger Alves Silva, Princípios 

institucionais da Defensoria Pública, p. 96. 
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assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública naquele órgão (CÂMARA, p. 

785, apud ROCHA, 2016, p. 105). 

Importante lembrar, nesse passo, que a Defensoria Pública tem funções típicas 

(relacionadas à hipossuficiência econômica do interessado) e atípicas (independentes da 

condição econômica dos interessados) (ESTEVES; SILVA, p. 97, apud ROCHA, 2016, p. 

105). A atuação em favor do réu criminal, da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa 

vítima de violência doméstica, dos direitos coletivos, dentre outros, são exemplos de 

atribuições que estão desvinculadas dos aspectos econômicos envolvidos, em razão de sua 

relevância jurídica e social. Por isso, a referência específica à atuação junto aos Juizados 

Especiais, prevista na Lei Orgânica da Defensoria Pública, nos afigura como mais uma função 

atípica deferida a essa Instituição. Aliás, se não fosse uma função atípica, a referência seria 

absolutamente desnecessária (ROCHA, 2016, p. 105). 

Além disso, permitir que o autor ou o réu, mesmo que com condições econômicas, 

disponha da assistência jurídica da Defensoria Pública nos Juizados, além de promover o 

acesso à Justiça, afasta a existência de demandas economicamente indefensáveis. Por 

exemplo, se uma pessoa é processada por um suposto dano que causou, para se defender terá 

que constituir um advogado e remunerá-lo. De modo que, mesmo que ela saia vencedora, por 

não haver, em regra, ônus sucumbenciais, todo o valor da remuneração do advogado que 

contratou terá que ser suportada por ela. (ROCHA, 2016, p. 105). 

Assim, se o pedido de indenização for inferior ao valor dos honorários advocatícios, a 

demanda se torna economicamente indefensável. Essa situação permite que sejam propostas 

nos Juizados Especiais ações absolutamente temerárias, mas que, por seu baixo valor, não 

compensam serem contestadas. Por isso é tão importante a intervenção sem restrições da 

Defensoria Pública.
6
  

Note-se, ainda, que a Defensoria Pública, quando em exercício nos Juizados Especiais, 

permanece desfrutando de todas as prerrogativas e garantias que lhe são legalmente 

asseguradas, além da contagem diferenciada dos prazos e intimação pessoal dos atos. Como 

visto, a atuação da Defensoria Pública é tratada em diplomas legais específicos, que têm 

aplicação cogente sobre todo o ordenamento jurídico, inclusive no sistema da Lei nº 9.099/95. 

                                                           
6
 Em sentido contrário, defendendo que a atuação da Defensoria Pública nos Juizados Especiais depende da 

concorrência de outras condições, tais como a hipossuficiência econômica ou a natureza consumerista da causa, 

temos o parecer do defensor público do Rio de Janeiro, Carlos Martins, mencionado por Guilherme Braga Peña 

de Moraes, Assistência jurídica, Defensoria Pública e o acesso à jurisdição no estado democrático de direito, p. 

XVI e XVII. 
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Existem inúmeros procedimentos previstos fora do CPC e nunca se cogitou a 

inaplicabilidade a eles das regras previstas para a Defensoria Pública, em razão da sua 

especialidade. Mesmo porque, tal como ocorre em relação às outras leis especiais, a Lei nº 

9.099/95 não prevê normas relativas ao funcionamento da assistência jurídica, o que obriga o 

intérprete a se socorrer dos diplomas gerais acerca do tema (LC nº 80/94 e Lei nº 1.060/50).
7
 

Nesse sentido, estabelece o Novo CPC: 

 

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais. 

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos 

termos do art. 183, § 1º.[…] 
 

Por fim, imprescindível assinalar que se a parte manifestar seu interesse pela 

assistência judicial e esta não for prestada, deverá o procedimento ser anulado, por representar 

violação de norma de ordem pública, consectário dos princípios constitucionais da isonomia 

e, em última análise, do contraditório.
8
 

Portanto, para um melhor entendimento do assunto abordado, sobre a Lei 9.099/95, 

que implantou os Juizados Especiais Cíveis é importante segmento da máquina judiciária 

brasileira, motivo pelo qual se faz necessária uma maior explanação sobre seus princípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Prevalece nos Juizados Especiais Federais o entendimento equivocado de que o art. 9º da Lei nº 10.259/01 teria 

afastado as normas específicas relativas à Defensoria Pública, no que tange à intimação pessoal e ao prazo em 

dobro. Nesse sentido, inclusive citando a regra contida no citado art. 9º, que seria aplicável por analogia aos 

Juizados Especiais Estaduais, Dinamarco, Instituições…, op. cit., p. 790. 
8
 Nesse sentido, veja-se: “É nulo o feito em que se não permite ao autor carente de recursos a assistência de 

defensor público estando a parte ré assistida de advogado” (TJRJ – 1ª Turma Recursal – RI 1251-0 – Rel. Juiz 

Marco Antônio Ibrahim, j. em 16/09/98). 
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2. PRINCÍPIO DA ORALIDADE 

No primeiro capítulo destinou-se a abordar como tem sido a busca do acesso à justiça, 

como se deu a criação dos Juizados Especiais Cíveis, através da Lei 9.099/95, bem como a 

possibilidade da autocomposição, que consistem em métodos de resolução de conflitos entre 

as partes, procedimentos realizados nos Juizados Especiais Cíveis, para promover a 

pacificação social e o acesso à justiça. 

É necessário mencionar o artigo 2º da Lei 9.099/95, que prevê os princípios basilares 

do procedimento dos juizados especiais cíveis, que devem respeitar os critérios da oralidade, 

informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade, visando a conciliação ou a 

transação, com a finalidade de alcançar uma justiça eficiente e célere. 

Antes de falar sobre o princípio da oralidade, como um dos princípios determinantes 

dos Juizados Especiais Cíveis, é importante falar de cada um dos princípios previsto no art. 2º 

da Lei 9.099/95.  

 

2.1 Os princípios basilares dos Juizados Especiais Cíveis 

Os princípios acima mencionados são fundamentais para se efetivar o acesso ao 

judiciário e na procura da conciliação entre as partes, respeitando os princípios gerais do 

processo civil. 

Torres Neto explica sobre os Princípios Norteadores da Lei 9.099/95: 

 

Princípios são regras estruturantes, responsáveis por fornecer caráter, perfil e 

mecânica a determinado sistema, cujo conteúdo vincula todos os preceitos 

que o compõem. São as ideias básicas que servem de fundamento ao direito 

positivo, guiam e orientam a busca de sentido e alcance das normas, direta 

ou subsidiariamente. Assim como as normas preceptivas, as normas 

principiológicas reclamam cumprimento, e a sua inobservância implicará em 

vício ainda mais grave do que aquele reservado às normas preceito, porque 

afetam mesmo o espírito do sistema. Na verdade, são os princípios que 

definem a teleologia da lei e condicionam, depois, a atividade hermenêutica. 

(TORRES NETO, 2011) 
 

Evidencia-se que os princípios são norteadores de todos os ramos do direito, inclusive 

nos Juizados Especiais Cíveis, contidos na Lei 9.099/95.  

É importante destacar que estes princípios direcionam os procedimentos e funções 

com relação à aplicabilidade da Lei 9.099/95 nos Juizados Especiais Cíveis, por isso são de 

suma importância para a existência do Órgão.  
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Para entender a importância dos princípios basilares dos Juizados Especiais Cíveis 

previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, é necessário a explanação de cada um deles. 

 

2.1.1 Princípio da Oralidade 

É importante destacar que o Princípio da Oralidade é um dos princípios mais 

importantes, além de ser o único princípio, que além de estar previsto no parágrafo 2º da Lei 

9.099/95, também se encontra na Constituição, ele está ligado à celeridade e simplificação, 

objetivos comuns dos Juizados Especiais Cíveis. 

Cabe ressaltar, que esse princípio tem como objetivo possibilitar o efetivo acesso à 

Justiça, uma vez que permite que as reclamações das partes autora sejam tomadas a termo no 

Próprio Cartório do Juizado Especial Cível, sem necessitar da presença do advogado, 

conforme prevê o art. 14 da Lei 9.099/95, in verbis: 

 

O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, á 

Secretaria do Juizado [...] 

§ 3º. O pedido oral será reduzido ao escrito pela Secretaria do Juizado, 

podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. 
 

No entanto, na maioria das vezes o autor não possui conhecimentos suficientes para 

elaborar seu pedido inicial (CHIMENTI, 2012, p. 159). Diante da necessidade de atendimento 

aos jurisdicionados, principalmente aos cidadãos menos favorecidos economicamente, 

implantaram os Núcleos de Primeiro Atendimento juntos aos Juizados Especiais Cíveis, com 

o objetivo de oferecer um atendimento, facilitando a comunicação entre a população e o 

Judiciário. 

Cabe ressaltar, que esses Núcleos de Primeiro Atendimento possuem um papel 

fundamental a fim de garantir as partes o apoio necessário para entender a situação de conflito 

a ser resolvida, tendo em vista, que normalmente, as pessoas que procuram o Núcleo de 

Primeiro Atendimento, demonstram terem dificuldades para se expressarem principalmente se 

precisassem formalizar um pedido escrito. 

No terceiro capítulo do presente trabalho, será abordado sobre o Núcleo de Primeiro 

Atendimento do Juizado Especial Cível da Comarca de Macaé/RJ, demonstrando a 

importância para as pessoas que não conseguem reduzir a termo sua demanda no Cartório, 

necessitando desse apoio para propor a ação no Juizado.  

O italiano Giuseppe Chiovenda foi um dos maiores defensores por um processo oral, 

ou seja, com a predominância da palavra falada sobre a palavra escrita. Ressaltando que, o 
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processo oral é aquele que oferece às partes, meios eficazes para praticarem os atos 

processuais através da palavra falada, ainda que esses atos tenham que ser registrados por 

escrito. Nos Juizados Especiais, a oralidade, normalmente presente apenas na fase instrutória, 

estende-se por todo o procedimento cognitivo: na petição inicial, no art. 14, § 3º; na resposta 

do réu, no art. 30; na inspeção judicial no art. 35, parágrafo único; na perícia, no art. 35, 

caput. Desde a petição inicial até a prolação da sentença, a maioria dos atos pode ser praticada 

pela palavra falada. O déficit de oralidade, no entanto, está presente no procedimento do 

recurso inominado, no art. 42 e ao longo dos procedimentos executivos nos arts. 52 e 53. 

Nessas etapas, por sinal, a aplicação subsidiária do CPC acaba por impor a boa parte dos atos 

à forma escrita (CHIOVENDA, passim, apud ROCHA, 2016, p. 48). 

Por outro lado, é preciso reconhecer que no processo oral o uso da palavra falada não 

é, em regra, uma imposição inderrogável. Destarte, o conteúdo do princípio da oralidade não 

se presta a obrigar que os atos processuais somente possam ser produzidos sob a forma oral. 

Na realidade, a oralidade busca estabelecer mecanismos que possibilitem o uso da palavra não 

escrita, faculdade essa que, ainda assim, pode ser dispensada pelas partes, quando lhes for 

conveniente, ou pelo juiz, quando julgar necessário e seguro. Em algumas situações pontuais, 

entretanto, a oralidade é imperativa, para permitir o funcionamento do procedimento especial. 

É o que ocorre, por exemplo, quando o parágrafo único do art. 29 determina que a parte se 

manifeste imediatamente sobre os documentos apresentados pela parte contrária na audiência 

de instrução e julgamento. Nesses casos, como veremos mais adiante, se não houver uma 

violação ao princípio da ampla defesa, a oralidade se impõe como uma obrigação, em razão 

da necessidade de preservar a unidade da audiência (ROCHA, 2016, p. 48). 

A possibilidade de utilização da palavra falada em detrimento da escrita, conquanto 

salutar em tese, não encontrou muita aceitação na prática. Com exceção do ajuizamento da 

ação, dificilmente os demais atos das partes são praticados oralmente, sobretudo em face do 

excessivo apego do operador do direito com a sistemática do processo civil tradicional 

(DONIZETTI, 2016, p. 846). 

É preciso reconhecer, ainda, que o compromisso com a oralidade é muito maior em 

relação ao magistrado do que em relação às partes. De fato, no silêncio da Lei, só pode o juiz 

lançar mão das formas escritas mediante decisão fundamentada, uma vez que oralidade está 

associada não apenas aos princípios fundamentais dos Juizados, mas também aos princípios 

constitucionais do processo. Não obstante, é preciso reconhecer que os envolvidos no 

procedimento especial – juízes, serventuários, advogados e partes – têm relutado em adotar 
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uma postura oral, preferindo utilizar, sempre que possível, a forma escrita. Trata-se de um 

aspecto da nossa cultura que ainda levará anos para ser modificado, até podermos afirmar que 

a oralidade do processo deixou de ser um ideal para se tornar uma realidade (ROCHA, 2016, 

p. 49). 

Insta salientar, ainda, que a aplicação do princípio da oralidade nos Juizados Especiais 

Cíveis é importante, visto que aproxima o juiz das partes, possibilitando essas a explicar os 

fatos ao magistrado, possibilitando ao jurisdicionado que se obtenha a tutela jurisdicional de 

uma forma mais justa, rápida e simplificada. 

No entanto, a pesquisadora Ângela Moreira Leite em seu texto Em Tempo de 

Conciliação, descreve as práticas judiciárias demostrando divergências com a lei ou com o 

discurso doutrinário. Ela realizou pesquisa de campo sobre o funcionamento dos Juizados 

Especiais logo após a entrada em vigor da Lei 9.099/95, nos primeiros momentos da sua 

implantação no estado do Rio. 

Através da observação empírica a autora buscou analisar de que modo se operavam 

esses princípios na prática. Como método etnográfico exige, a pesquisadora realizou uma 

descrição pormenorizada de diversas audiências de conciliação assistidas e a realização de 

várias entrevistas com operadores daquele campo. Nessa pesquisa verificou-se que as práticas 

nos juizados por ela estudados em muito se afastava das preleções legais e doutrinárias a 

respeito do juizado especial. Assim, afirma a pesquisadora: 

 

Na medida em que as atitudes tomadas por agentes do campo contrariam 

frontalmente a lei, deixando que outros mecanismos se sobreponham aos que 

deveriam ser utilizados, procede-se a um fechamento do campo a qualquer 

tentativa de explicitação de seu funcionamento. A lógica da lei, do que está 

escrito, nem sempre funciona e o que funciona não convém que seja 

conhecido. (LEITE, 2003) 
 

Assim, chegou à mesma conclusão Bárbara Gomes Lupetti Baptista quando da sua 

etnografia sobre os “Os Rituais Judiciários e o Princípio da Oralidade”. Neste livro, que foi 

resultado da dissertação de mestrado a autora afirma que: 

 

O princípio da oralidade é incorporado pela dogmática de uma forma 

absolutamente distinta daquela depreendida pela empiria A doutrina 

reconhece a oralidade como uma garantia processual das partes a um 

processo justo e democrático, ao passo que os rituais judiciários a destacam, 

sugerindo ser esta forma de manifestação um empecilho à celeridade da 

prestação jurisdicional. (BAPTISTA, 2008, p. 19) 
 

Também se verifica no trabalho da pesquisadora Regina Lucia Teixeira Mendes sobre 

os dilemas da decisão judicial. No estudo sobre as representações que os juízes possuem sobre 
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o princípio do livre convencimento motivado, explicito na doutrina jurídica, a autora verifica 

que: 

A doutrina e a legislação estão dirigidas ao mundo do dever-ser: o mundo 

empírico está num outro plano e não lhes interessa. Na produção de doutrina 

jurídica, a observação empírica está descartada. Por ser um saber normativo 

e existir com a finalidade de dizer como a realidade deve ser, não tem base 

empírica e é comum que os juristas concluam, diante da realidade distinta da 

norma, que a realidade está errada, pois ela não deveria ser 

Assim (MENDES. 2012, p. 24). 
  

O princípio da oralidade propicia que os atos possam ser realizados juntos ou não tão 

distantes um do outro, além da possibilidade do contato direito das partes com o juiz, o que 

pode ser crucial no desfecho da demanda ante ao julgamento do magistrado.  

Chimenti fala sobre o tema: 

 

Visando à simplificação e à celeridade dos processos que tramitam no 

sistema especial, o legislador priorizou o critério da oralidade desde a 

apresentação do pedido inicial (§ 3º do art. 14 da Lei n. 9.099/95) até a fase 

da execução dos julgados, reservando a forma escrita aos atos essenciais (§ 

3º do art. 13) (CHIMENTI, 2012, p. 31-32). 

 

 Sendo aplicado o princípio da oralidade, consegue simplificar e acelerar os trâmites 

processuais, resultando dessa maneira menos tempo para em sua tramitação, conforme já 

preceituava Mauro Cappelletti e Bryant Garth em busca de se garantir a efetividade do acesso 

à justiça, também com a razoável duração do processo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 

20-21). 

No entanto, não é o que acontece na prática, muitos juízes não acham relevante o uso 

do princípio da oralidade, conforme demonstrou a pesquisa realizada por Bárbara Gomes 

Lupetti Baptista no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com entrevistas aos 

Juízes: 

 

Eu entendo a oralidade como sendo a própria produção da prova oral. Ela é a 

aproximação do juiz com a parte, do juiz com a testemunha [...] mas, eu 

tenho uma visão um pouco restrita da oralidade. Para mim, oralidade é 

colheita de provas. O contacto da parte com o juiz numa audiência de 

conciliação apenas, para mim, não retrata um aspecto da oralidade. (juiz 

titular de vara cível da comarca do Rio de Janeiro). 

Eu acho que, na prática, nem precisaria de oralidade. Em vara cível. Digo 

pelas varas cíveis. Isso se resumiria à fase de audiência. Como eu vou ficar 

fazendo uma petição inicial oral, contestação oral, uma réplica oral? Não tem 

cabimento, entendeu? Não sei a que se resumiria isso. Qual seria o benefício 

disso em vara cível? Tem tantas outras coisas que a gente pode fazer para 

diminuir o volume, para diminuir o tempo de processamento, sabe? A nossa 

lei permite um monte de recursos que não deveriam existir. Nossa, a gente 

espirra e dá uma decisão de qualquer besteira, vem agravo, 
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agravo, agravo [...] O processo fica um monstro por causa de todos os 

incidentes que vão acontecendo [...] até porque também, a nossa natureza 

está arraigada de provas, documentos, papéis [...] e também não é só isso... É 

que é uma prova não muito útil mesmo. A prova oral não é muito útil. Você 

perde tempo, 1h ou 1h30 e não vem a contribuição que você quer. (entrevista 

formal concedida por uma juíza de vara cível da Comarca do Rio de 

Janeiro). 

Eu sei que há autores que defendem uma maior oralidade nos processos. 

Eu confesso a você que eu penso de forma diferente. Para mim, a oralidade é 

só nos casos estritamente necessários porque a oralidade ela acaba sendo um 

entrave para o normal prosseguimento dos processos. Não vejo a oralidade 

como algo necessário. Aliás, acho que pode ser até prejudicial. (entrevista 

formal concedida por um juiz titular de vara cível da Comarca do Rio de 

Janeiro). (BAPTISTA, 2008, p. 131-160) 

 

No discurso dos magistrados, ao revés, não se verifica uma representação vantajosa do 

tema. O conceito de oralidade, na visão dos juízes entrevistados, possui uma vinculação direta 

com o tema da prova. A oralidade processual é vista, pelos juízes, simplesmente como um 

meio de prova a ser produzido na fase de instrução, isto é, em audiência. Todavia, um meio de 

prova que atrapalha o curso do processo, por ser ineficaz, por dificultar a “distribuição da 

justiça” e, finalmente, por impedir que se realize um bom trabalho (BAPTISTA, 2008, p. 131-

160). 

Bárbara Lupetti aduz, ainda: 

 

É muito curioso o que ocorre quando comparamos o discurso dogmático 

com o empírico, porque na dogmática – como se viu – a oralidade tem uma 

conotação imensamente positiva, romanceada pelos doutrinadores, ao passo 

que, no discurso dos operadores que lidam com a oralidade em seu cotidiano 

– e aqui se verifica isso muito mais no discurso dos juízes do que no dos 

advogados –, ela é vista com uma conotação negativa, tida como algo que 

atrapalha o bom andamento do processo e que não tem destinação, de fato, 

útil. (BAPTISTA, 2008, p. 131-160) 
 

Insta salientar, que o princípio da oralidade possui grandes vantagens, como tornar o 

processo mais célere, permitindo que nas audiências sejam reduzidos a termo os fatos mais 

relevantes; além da oportunidade das partes se manifestarem e poder contar com suas palavras 

o ocorrido na frente do magistrado, podendo dessa forma, o juiz entender e analisar melhor os 

fatos antes dar sua decisão, ocasionando um desfecho mais justo, melhorando inclusive a 

imagem do Judiciário perante as partes.  

Há ainda, a possibilidade das partes se manifestarem livremente, facilitando a 

conciliação e proporcionando uma aceitação maior das situações em razão das decisões serem 

obtidas por mútuo consenso (CAPELLETTI; GARTH, 1988, passim).  
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Ademias, a oportunidade das partes terem um contato mais direto com o juiz, diminui 

os conflitos não jurisdicionáveis, pois as partes ficam mais a vontade para exporem seus 

problemas. 

Com o Princípio da Oralidade surgem outros princípios ligados ao juiz: a concentração 

dos atos processuais, a identidade física do juiz, a irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias e a imediação. 

A concentração dos atos processuais trata-se de uma decorrência lógica da oralidade, 

pois se os atos processuais não forem concentrados em um único momento ou, pelo menos, 

em poucos momentos, próximos uns dos outros, a palavra oral se perde. Com efeito, se o 

processo for muito longo, sem a documentação tradicional, quando for o momento de se 

proferir a sentença, elementos importantes poderão ter se perdido. A Lei no 9.099/95, em seus 

procedimentos, adota esse preceito, estabelecendo apenas duas audiências, uma de 

autocomposição e outra de instrução e julgamento, que deverão ocorrer em sequência e reunir 

quase todos os atos do processo (Art. 27 a 33 e 53 da Lei nº 9.099/95). 

Na identidade física do juiz consiste para que as partes possam usar a palavra falada, é 

preciso garantir que o juiz que as colher ficará vinculado para proferir o julgamento. Se existe 

a possibilidade da prática do ato por meio oral, isso pressupõe um diálogo entre os agentes. 

Por isso, a identidade física é um componente necessário da oralidade. A Lei dos Juizados 

Especiais, apesar de não falar em momento algum na identidade física do juiz, estabelece que 

o juiz deve sentenciar ao final da audiência de instrução e julgamento, no art. 28. Assim, se 

essa determinação for cumprida, a identidade física estará assegurada. 

Na irrecorribilidade das decisões interlocutórias, como a oralidade pressupõe a 

concentração dos atos em audiência e a identidade física do juiz, seria contraproducente 

admitir que a impugnação das decisões interlocutórias pudesse fracionar procedimento 

(NETTO, p. 27, apud ROCHA, 2016, p. 29) Assim, a irrecorribilidade imediata das decisões 

interlocutórias passou a figurar como uma característica própria da oralidade (NERY 

JUNIOR, p. 150; SALOMÃO, p. 40; FUX, p. 29; apud ROCHA, 2016, p. 29) para evitar que 

discussões incidentais possam comprometer a utilização da palavra falada. Com isso, em 

regra, as decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais são tidas como 

irrecorríveis em separado. 

No imediatismo, trata-se do dever que tem o juiz de coletar diretamente as provas, em 

contato com as partes, seus representantes, testemunhas e peritos, relacionando-se com 

identidade física. Apesar da estrutura da lei facilitar o imediatismo, determinando que o 
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debate, a produção da prova e julgamento sejam feitos perante o juiz, conforme art. 28 tem-se 

que essa garantia é seriamente comprometida pela possibilidade da condução da audiência de 

instrução e julgamento ser feita pelo juiz leigo, conforme art. 37. 

 

2.1.2 Princípio da Simplicidade e Informalidade 

Os princípios da simplicidade e informalidade consistem em adotar um procedimento 

mais simples e informal nos Juizados Especiais Cíveis (GARCIA, 2010, p.10). 

O princípio da simplicidade tema finalidade de simplificar o procedimento nos 

juizados especiais, tendo a possibilidade das partes proporem a ação sem assistência de 

advogado; sem falar, que descaracterizaria para o qual o Juizado Especial foi criado, ou seja, 

com a finalidade de se obter uma justiça célere (CATALAN, p. 10). 

O legislador pretendeu enfatizar que toda atividade desenvolvida nos Juizados 

Especiais deve ser externada de modo a ser bem compreendida pelas partes, especialmente 

aquelas desacompanhadas de advogado. Seria, assim, a simplicidade uma espécie de princípio 

linguístico, a afastar a utilização de termos rebuscados ou técnicos, em favor de uma melhor 

compreensão e participação daqueles que não têm conhecimento. Um exemplo dessa 

concepção é o comando contido no § 1o do art. 14 da Lei, que estabelece que a petição inicial 

deverá ser feita “de forma simples e em linguagem acessível” (ROCHA, 2016, p. 50). 

Nunca é demais lembrar que linguagem é poder e quem domina uma linguagem pode 

subjugar os outros. O Juizado, apesar de todas as suas peculiaridades, é um lugar intimidador 

e complexo para a maioria das pessoas que não têm formação jurídica, assim como é um 

hospital para quem não é médico, ou um canteiro de obras para quem não é engenheiro. Se a 

pessoa, além de tudo, não entender o que é dito, ficará tolhida para exercer a plenitude de seus 

direitos. De fato, a utilização de uma linguagem “complicada” (em contraposição à linguagem 

“simples” apregoada pelo princípio) tem como consequência alijar as partes leigas de uma 

efetiva participação no processo, o que é o oposto do que pretende a Lei. O princípio da 

simplicidade seria, nessa ótica, um corolário do princípio democrático, buscando aproximar a 

população e os jurisdicionados da atividade judicial (ROCHA, 2016, p. 50). 

É importante frisar, que com o princípio da simplicidade, a lei autoriza que os atos 

processuais sejam presididos por conciliadores e juízes leigos, o que para Cappelletti e Garth 

enriquece a vida da comunidade criando uma justiça mais sensível às necessidades locais 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, passim). 



33 

 

 
 

Já o princípio da informalidade permite que sejam dispensados alguns requisitos 

formais, desde que não prejudique as partes, terceiros ou comprometer o interesse público. 

(OLIVEIRA; ARAÚJO, 2015, p. 232). 

Evidencia-se que não basta a previsão legal para aplicar o princípio da simplicidade, é 

crucial a modificação da visão do processo e seu formalismo, para que se consiga legalmente 

se alcançar os objetivos por ela colimados (CATALAN, p. 10). 

Ressalte-se, ainda, a inserção na Lei nº 9.099/95 de dois princípios diretamente 

relacionados à informalidade: o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 13, 

caput, que estabelece que a declaração da nulidade de um ato dependerá da demonstração do 

correspondente prejuízo; e o princípio do prejuízo, previsto no art. 13, § 1º, em que o ato 

processual é válido, ainda que praticado de forma diversa daquela prevista em lei, desde que 

atinja a sua finalidade. Por certo, tais princípios não se voltam para as chamadas nulidades 

absolutas, que, segundo a melhor doutrina, não se convalidam. Esses princípios estão 

direcionados para aplicação em relação às nulidades relativas ou anulabilidades e para as 

meras irregularidades. Assim, concatenando esses princípios, tem-se que a informalidade é a 

possibilidade de se prescindir das formas não essenciais do ato, para melhor atingir seus 

objetivos, sem causar prejuízo (THEODORO JUNIOR, p.257, apud ROCHA, 2016, p.51). 

Da mesma forma que o princípio da oralidade, o princípio da informalidade, além de 

orientar a aplicação da Lei, serve de fundamento para vários de seus dispositivos, como 

podemos divisar na estrutura da petição inicial, conforme prevê o art. 14, § 1º; do mandado de 

citação, conforme prevê o art. 18, III; da intimação, conforme prevê o art. 19; da sentença, 

conforme prevê o art. 38; do acórdão, conforme prevê o art. 46; da execução, conforme prevê 

o art. 52, IV, VII e VIII, dentre outros. 

Cumpre lembrar, que houve uma alteração no texto legal, que permitiu as empresas 

enquadradas no sistema simples de tributação ajuizar as demandas no Juizado Especial Cível, 

o que não era previsto no texto revogado, que só permitia pessoas naturais no polo ativo das 

ações (CATALAN, p. 10). 

Insta salientar, que no item 16 da Exposição de Motivos da Lei n. 7.244/84, que 

tratava dos Juizados de Pequenas Causas, já constava que o objetivo primordial dos Juizados 

era a “... defesa de direitos do cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser 

parte ativa no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva no polo 

passivo da representação processual...” (CHIMENTI, 2012, p. 131). 
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Segundo a lição de Capelletti e Garth (1988, passim), pode-se dizer que com essa 

alteração, traz prejuízo, tendo em vista, para o qual o Juizado Especial Cível foi criado, com 

objetivo de um sistema igualitário e assegurando a duração razoável do processo. 

Sabe-se que uma pessoa jurídica, mesmo de pequeno porte, possui mais condições de 

se defender em uma lide e principalmente de arcar com as custas do processos que tramitam 

sob o rito ordinário ou sumário nas varas cíveis, ainda mais nos Juizados Especiais Cíveis, em 

que as grande parte dos demandados são as pessoas hipossuficientes, os juridicamente 

excluídos (CATALAN, p. 10). 

O Princípio da Informalidade assegura que os atos nos Juizados Especiais Cíveis são 

desprovidos de forma, ou seja, que não objetiva a formalidade dos atos, uma vez que, os 

processos nos juizados são menos complexos, sendo assim é necessário simplificar o 

procedimento comum, pois seu objetivo é oferecer a solução para o litígio com celeridade 

(RANGEL; SILVA; BRITO; ALBINO, 2014). 

Salienta-se que não deve anular os atos processuais com a justificativa do princípio da 

informalidade, tendo em vista que, o objetivo é simplificar os atos em busca de se solucionar 

a lida de forma célere a pretensão autoral (RANGEL; SILVA; BRITO; ALBINO, 2014). 

Como já mencionado, para que haja de fato a aplicação do princípio da informalidade 

é necessário adotar uma nova postura por todos que atuam no sistema criado pela Lei 

9.099/95, como os juízes que devem ser mais ativos, servindo, apoiando à solução dos 

litígios, aumentando as chances de um resultado justo, atuando de forma a diminuir as 

desigualdades existentes entre as partes (CAPELLETTI; GARTH, 1988, passim). 

Assim, nota-se que estes princípios objetivam simplificar e informalizar, trazendo 

flexibilização dos atos nos Juizados Especiais Cíveis.  

 

2.1.3 Da Economia Processual, Celeridade e Gratuidade 

O princípio da economia processual objetiva a obtenção do maior número de 

resultados com o menor espaço de tempo e da forma menos onerosa possível, agregando neste 

princípio a celeridade e a gratuidade (GARCIA, 2010). 

Ainda sobre a economia processual, Gonçalves explica: “esse não é um princípio 

apenas dos juizados especiais, mas do processo civil em geral, já que se há de tentar obter, 

sempre com o menor esforço possível, os resultados almejados. Mas nos juizados isso se 

acentua” (GONÇALVES, 2012, p. 845). 

Neste sentido, aduz: 
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Não resta a menor dúvida, entretanto, que há de se respeitar o chamado 

“tempo do processo”, em razão do que será preciso tempo para que o 

demandado seja citado e, uma vez citado, elabore sua defesa. O fato de ter de 

manifestar se sobre documentos na própria audiência, em conformidade com 

o disposto no art. 33, da Lei nº 9.099/1995, 96 não importa em qualquer 

cerceamento de defesa, na medida em que se trata – não há como olvidar – 

de questões de menor complexidade. Havendo complexidade probatória, 

haverá o feito de ser extinto, com fulcro no art. 51, inciso II, combinado com 

o art. 3º, “caput”, ambos da Lei dos Juizados Especiais Cíveis (HERMANN, 

2014, p. 56). 
 

De acordo com Devis Echandía (THEODORO JUNIOR, p. 30, apud ROCHA, 2016, 

p. 52) economia processual significa “obter o maior resultado com o mínimo de emprego de 

atividade processual”. Tirar o máximo de proveito de um processo é torná-lo efetivo, 

transformando-o num processo de resultados.  

Desde o início do século XX, Guiseppe Chiovenda já falava que o processo efetivo 

deve dar a quem tem um direito, na medida do possível, tudo aquilo e precisamente aquilo a 

que ele tem direito (CHIOVENDA, passim, apud ROCHA, 2016, p. 52) Dessa forma, deve-se 

buscar atribuir a todos os atos processuais a maior carga de efetividade possível 

(DINAMARCO, p. 310, apud ROCHA, 2016, p. 52). De modo que o princípio da economia 

processual pode ser definido como a busca pela racionalidade das atividades processuais, de 

modo a obter o maior número de resultados com a realização do menor número de atos. 

Nesse sentido, em diversos pontos da Lei dos Juizados Especiais encontra-se a marca 

da efetividade e da economia processual, como, por exemplo, na possibilidade de realização 

imediata da audiência de autocomposição, conforme o art. 17; na previsão de uma única 

sentença no caso de pedidos contrapostos, conforme prevê o art. 17, parágrafo único; na 

formulação de pedido contraposto na contestação, conforme o art. 31; na previsão de 

intimação da sentença na própria sessão de julgamento, conforme o art. 52, III. 

Insta salientar, que em respeito ao princípio da economia processual, a Lei 9.099/95 

determina que o único recurso cabível é o recurso inominado, além é claro, dos embargos 

declaratórios (CATALAN, p. 12). 

O processo, em geral, no que tange ao seu andamento, deve se equilibrar sobre dois 

valores, a rapidez e a segurança. Quanto mais dilatado é um procedimento, mais profunda é a 

atividade cognitiva do julgador e maiores as possibilidades de intervenção das partes na 

construção da decisão final. Assim, pelo menos em tese, quanto mais durador for um 

processo, mais seguro ele será. Ocorre que, em grande parte das vezes, a demora, além de não 

produzir uma decisão mais correta, ainda coloca em risco o próprio bem jurídico deduzido em 

juízo. Diante desse dilema, surge o princípio da celeridade apregoando que, sempre que 
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possível, os atos processuais devem ser praticados de forma a permitir uma atividade 

processual mais rápida e ágil. Com isso, a segurança jurídica deve ceder espaço à celeridade, 

quando a causa não demanda uma proteção especial do ordenamento jurídico (MOREIRA, p. 

22, apud ROCHA, 2016, p. 53). 

É preciso que se diga, entretanto, que a segurança jurídica não pode ser afastada sem 

critérios. José Joaquim Calmon de Passos, em suas palestras, costumava dizer que o princípio 

da celeridade, sem rédeas, é atentatório à Justiça. Na sua visão, o processo precisa ter um 

tempo de maturação, pois é esse tempo que respalda e legitima a decisão nele proferida. De 

fato, existem processos de grande repercussão pessoal e social, em que não se pode abrir mão 

da segurança, como, por exemplo, nas ações de investigação de paternidade. Há casos, porém, 

em que a segurança pode ser mitigada em favor de uma tutela jurisdicional mais rápida, na 

qual a falta de certeza cause menos prejuízo do que a demora. Por exemplo, nos direitos de 

crédito, tempo é dinheiro, e uma decisão não tão justa pode ter efeito idêntico ou pior do que 

uma decisão mais justa, porém vagarosa. Os Juizados Especiais, por sinal, foram construídos 

para atuar num campo propício à celeridade, pois, com as limitações contidas nos arts. 3º e 8º, 

o procedimento fica basicamente restrito às questões patrimoniais disponíveis. Por outro lado, 

como a celeridade é da essência do procedimento, o autor, ao optar por essa via excepcional, 

implicitamente está abrindo mão da segurança jurídica que teria no juízo comum, em prol da 

presteza na resposta jurisdicional. (ROCHA, 2016, p. 53). 

Nesse passo, importante salientar que não se pode confundir o princípio da celeridade 

com o princípio da duração razoável do processo
9
 (DIDIER, p. 39, apud ROCHA, 2016, p. 

53) apesar de ambos versarem sobre o mesmo tema: o tempo processual. A duração razoável 

do processo, conceito mais amplo, determina que toda a atividade judicial, do início até o fim, 

seja feita no menor tempo possível, atendendo aos interesses em jogo e promovendo uma 

solução para a causa. 

Destarte, o princípio da duração razoável representaria o direito das partes de ver a 

causa julgada, com trânsito em julgado, no menor espaço de tempo possível. A celeridade, por 

seu turno, mira a esfera procedimental, estabelecendo que os atos processuais devam produzir 

                                                           
9 Apesar de ser pouco tratado, o princípio da duração razoável do processo já existia no ordenamento jurídico 

brasileiro, inserido através do Pacto de San José da Costa Rica (aprovado pelo Decreto Legislativo nº 27/92 e 

promulgado pelo Decreto nº 678/92), que assinala que todos têm direito a uma tutela jurisdicional prestada em 

tempo razoável (art. 8º, item 1º). A questão, no entanto, ganhou assento constitucional, por meio da Emenda 

Constitucional nº 45/04, que acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5º da nossa Carta Magna. Diz o dispositivo 

que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. O CPC/15 fala em duração razoável nos arts. 4º, 6º e 139, II, entre 

outros. 
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os seus resultados rapidamente. A celeridade seria a presteza na resposta judicial a uma 

pretensão deduzida em juízo, por qualquer das partes, ao longo do procedimento. Nesse 

sentido, imaginemos um processo em que o juiz deferiu no seu primeiro mês de tramitação 

uma tutela antecipada e, dez anos depois, a revogou, ao proferir uma sentença de 

improcedência. O deferimento da tutela antecipada foi, inegavelmente, célere, mas o processo 

não teve uma duração razoável, especialmente para o réu (ROCHA, 2016, p. 53). 

Já o princípio da gratuidade no primeiro grau de jurisdição não está elencado no citado 

art. 2º, mas foi previsto no art. 54 da Lei que regulamenta o funcionamento e procedimento 

dos Juizados Especiais. Esse princípio reafirma o pensamento do efetivo acesso à justiça de 

Cappelletti e Garth. 

Conforme estabelece o art. 54 da Lei, a utilização dos Juizados Especiais, em regra, 

não gera encargos econômicos para as partes. Apesar disso, em algumas situações específicas 

a Lei prevê a incidência de custas, taxas e ônus sucumbenciais, conforme arts. 54, parágrafo 

único, e 55. Portanto, em qualquer fase do processo podem as partes postular, com fulcro na 

Lei nº 1.060/50 e nos arts. 98 e 99 do CPC/15, a gratuidade de Justiça, que é expressamente 

mencionada na parte final do parágrafo único do art. 54 da Lei. 

Destarte, se houver um pedido de gratuidade de Justiça, o juiz deverá sobre ele se 

manifestar de forma expressa, estabelecendo se a concessão é total, parcial ou diferida, 

conforme o art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC/15. Caso não o faça, será possível atacar a omissão por 

meio de embargos de declaração, conforme prevê o art. 48.  

Segundo entendimento consolidado, apesar de o art. 4º da Lei nº 1.060/50 estabelecer 

que a gratuidade de Justiça deve ser requerida por simples declaração, conforme prevê o § 3º 

do art. 99 do CPC/15, limita essa presunção às pessoas físicas, pois o juiz pode exigir a 

apresentação de documentos para corroborar a alegação de hipossuficiência, uma vez que a 

Constituição Federal fala que a assistência jurídica integral e gratuita será prestada “aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, conforme prevê o art. 5º, LXXIV
10

 (ROCHA, 2016, 

p. 53). 

Diante do exposto, será feito no próximo capítulo uma análise da aplicabilidade do 

princípio da oralidade nos juizados especiais cíveis e se está sendo utilizada de forma 

adequada, para possibilitar o acesso à justiça. Em seguida, será feito ainda, uma breve análise 

                                                           
10

 Enunciado 116 do FONAJE: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação 

da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”. 
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sobre no Juizado Especial Cível da Comarca de Macaé do Estado do Rio de Janeiro, para se 

saber se está sendo aplicado de forma efetiva o princípio da oralidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 
 

3. ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ORALIDADE NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

No capítulo anterior, foram abordados os princípios basilares dos Juizados Especiais 

Cíveis e sua importância para o funcionamento dos Juizados, para garantir a finalidade para o 

qual os Juizados foram criados.  

Conforme já explicitado nos capítulos anteriores, os Juizados Especiais desde sua 

criação serviam como uma forma de acesso à justiça, de forma mais acessível, em que causas 

menos complexas, pudessem ser resolvidas com mais agilidade, de forma não onerosa e 

eficiente. 

Tendo em vista existirem os escopos da celeridade e concentração dos atos, a maior 

finalidade que se busca com o uso da oralidade no processo é que esta tende a ser “clara e 

precisa, de modo a permitir a comunicabilidade em seu grau máximo, permitindo que a 

mensagem emitida seja recebida pelo destinatário” (GUEDES, 2003, p. 154). 

Assim, a oralidade é importante para aproximar as partes do juiz leigo aumentando as 

chances do julgador de entender com clareza a ocorrência e a intensidade dos fatos trazidos ao 

juízo. Consequentemente, a marcha processual tende a se acelerar e contribuir para a 

prestação jurisdicional rápida e eficaz.  

Com isso, o princípio da oralidade busca contribuir com a concretização do principal 

escopo processual, qual seja: a pacificação social, tendo em vista que processo moderno é 

entendido como um processo de resultados (DINAMARCO, 2001, p. 107).  

Sabe-se que a tentativa de conciliação de um meio de autocomposição das partes, ou 

seja, por meio de diálogo e possível auxílio de advogados e magistrado, as próprias partes 

chegam a um ponto em comum e decidem por fim ao litígio (BACELLAR, 2003, p. 76).  

Dessa forma, são incontáveis os prejuízos sofridos da utilização inadequada da 

oralidade. Normalmente, quando as técnicas de tentativa de conciliação são bem aplicadas, 

podem acabar o processo e por fim ao conflito de interesse de forma a resolver o problema 

não só no âmbito judicial, mas também no âmbito social.  

Cumpre destacar, que outra coisa que é muito comum e que prejudica os bons frutos 

que a oralidade poderia produzir no âmbito jurídico é o fato de que, muitas vezes, o 

magistrado que participa da audiência de instrução e julgamento, por motivos diversos, como 

a remoção ou excesso de trabalho, acaba por não proferir a sentença resultante daquela 

instrução (CARNEIRO, 2004, p. 220). 
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Desta forma, toda a proximidade ocorrida no momento do diálogo entre partes, 

testemunhas e Magistrado se perde, uma vez que o papel e a escrita não tem a capacidade de 

reproduzir fielmente, nos mesmos moldes e intensidade, aquilo que as emoções foram capazes 

de captar naquele contato direito (CARNEIRO, 2004, p. 219.), o que pode acarretar em 

julgamento inadequado da lide.  

Dessa forma, não é difícil compreender que quando adotado esse procedimento, a 

oralidade se torna uma aliada processual de forma mais acentuada. Não diferente do que 

ocorre no procedimento ordinário, a oralidade prevista pela lei, também no procedimento 

sumário, é muitas vezes substituída pela escrita.  

A sentença que deveria ser ditada ao final da audiência, de forma oral, é muitas vezes 

feita de forma escrita em momento posterior ao da audiência (PARIZATTO, 2001, p. 135), 

vindo as partes a tomar conhecimento de seu conteúdo após um determinado transcurso de 

tempo. 

Assim, a forma como vem sendo utilizada a oralidade, não implica somente em uma 

escolha dentre alternativas, mas repercute diretamente no sucesso processual, tendo em vista 

que hodiernamente, o processo precisa alcançar escopos próprios (DINAMARCO. 2001, p. 

107), como a pacificação social e a educação, por exemplo.  

Dessa forma, a postura processual comumente adotada, no tocante a utilização da 

oralidade, além de acarretar em possível prejuízo para as próprias partes envolvidas em uma 

demanda, vai muito mais além, pois desvia o processo de seus próprios fins, comprometendo 

a atividade jurisdicional, sendo o problema irradiado na quase totalidade dos conflitos de 

interesses que chegam as portas do Poder Judiciário, sendo certo que o manejo equivocado de 

técnicas é tão ou mais desastroso que sua ausência (DIDIER; JORDÃO, 2007, p. 884). 

Neste âmbito, tem-se que a jurisdição é a atividade Estatal que se destina a efetivar o 

exercício do direito de ação. A jurisdição dirige-se, essencialmente, à eliminação do conflito 

de interesses existente entre as partes (CARNEIRO, 2004, p. 5). Desta forma, a jurisdição é 

uma função estatal pronta a dirimir os conflitos existentes na sociedade, sendo que o processo 

é seu principal mecanismo de concretização (CARNELUTTI, 2000, p. 98). 

Com base neste raciocínio, o processo existe para tornar concreta a jurisdição, ou seja, 

para fazer valer o direito de ação previsto na esfera constitucional e eliminar os eventuais 

conflitos e interesses oriundos da sociedade. O processo é a técnica utilizada para concretizar 

a jurisdição (PINHO, 2007, p. 7). 
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A ideia de que se trataria o processo de algo entendido como um fim em si mesmo não 

é mais admitido na contemporaneidade Sendo assim, o processo deve observar os limites da 

lei, pois por meio dele se objetiva atingir determinados escopos, também chamados de 

escopos jurisdicionais, pois somente assim conseguirá ele cumprir aquilo a que se propõe. 

Não é difícil perceber que o processo possui objetivos a serem cumpridos perante o Estado, a 

sociedade e o individuo (DINAMARCO, 2001, p. 107).  

Cabe ressaltar, que os escopos buscados pela jurisdição estão distribuídos em três 

esferas, conforme aponta Cândido Rangel Dinamarco, que podem ser identificadas como 

sendo a esfera social, a política e a jurídica.  

Na esfera social, o processo tem como objetivos a serem atingidos: a pacificação e a 

educação. O primeiro escopo, a pacificação é o principal escopo processual social, pois 

consiste no oferecimento de uma solução que ponha fim a um conflito e que tenha por 

fundamento a justiça (DINAMARCO, 2001, p. 128).  O segundo escopo social, que é a 

educação, se efetiva quando a jurisdição funciona de forma adequada e correta, concretizando 

o direito material no plano da realidade. 

Com isso acaba dando segurança e confiança àqueles que buscam a proteção de seus 

direitos e, ao mesmo tempo, funciona como medida inibidora para terceiros, que sabendo da 

atuação eficaz da jurisdição respeitarão, com maior rigidez, o direito alheio.  

Essa adequada e correta atuação ocasiona a credibilidade da jurisdição, tanto por 

aquele que procura a defesa de seus direitos próprios, quanto para o terceiro que tem 

consciência da sanção em caso de desrespeito aos direitos alheios.  

Com relação aos escopos, tem-se que a jurisdição deve trabalhar no sentido de 

demonstrar a estabilidade das instituições estatais, os valores da cidadania e a liberdade 

reservada aos indivíduos perante o Poder Público. Ao modo que trabalha o Estado no sentido 

de efetivar seus preceitos jurídicos, estes se tornam estáveis e concretos, fazendo com que se 

afirme a própria ordem jurídica.  

Ainda como escopo político, o processo deve resguardar as liberdades individuais 

perante o Estado, possibilitando as vias de defesa de direitos individuais que funcionem 

contra o Estado, a fim de se evitar abusos de poder estatal.  

Aqui, tem-se que o ordenamento se vale na busca da defesa das liberdades individuais 

contra abusos do poder estatal, de remédios constitucionais como o habeas corpus e o 

mandado de segurança, por exemplo.  
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Por fim, o processo ainda tem um escopo jurídico, que é a atuação da vontade concreta 

do direito (ZAINAGHI, 2009, p. 46-47). 

Assim, evidencia-se que o processo é a técnica que possibilita o alcance dos escopos 

jurisdicionais, que devem ser previamente conhecidos e buscados.  

Vejamos o que Cândido Rangel Dinamarco esclarece: 

 

O processo jamais deixará de ser uma técnica. Para o aprimoramento do 

sistema e que ele possa cumprir adequadamente suas funções no plano 

social, no político e no jurídico, é preciso ter consciência integral de todos os 

seus escopos (DINAMARCO, 2001, p. 136). 
 

Assim, a inadequação de uma prática aplicada a uma técnica prejudica todo o sistema, 

logo não se atingirá os fins desejados uma vez que o caminho que se percorre apresenta 

falhas.  

O princípio da oralidade, se não for aplicado da forma adequada, traz sérios prejuízos 

ao próprio processo, desviando-o das finalidades que deveriam ser atingidas se a técnica fosse 

aplicada adequadamente.  

Sendo assim, a oralidade deve ser aplicada ao processo de forma a efetivar os escopos 

processuais e não a afastá-los, como vem ocorrendo. 

O principio da identidade física do juiz
11

 entende que o juiz que presidiu e concluiu a 

colheita de provas na instrução dos autos do processo deve estar vinculado a seu julgamento, 

pois só ele conserva com nitidez, os elementos que o tenham impressionado na recepção da 

prova, fruto de sua observação pessoal (MARINONI, 2017, p. 536). 

Deve o juiz ter contato direto com a prova, pois poderá ser analisado o comportamento 

das partes, seus depoimentos, as testemunhas, a sua inquirição, a fim de formar uma melhor 

convicção para entrega da prestação jurisdicional, tendo em vista que são nos depoimentos e 

esclarecimentos que se permite encontrar o caminho da justiça (RODRIGUES, 2000, p. 395). 

Sendo assim, o princípio da oralidade, associado à concentração dos atos processuais, 

a identidade física do juiz e a imediatidade está associado à celeridade da marcha judicial, 

bem como a qualidade e eficácia da prestação jurisdicional.  

Nota-se que se tem um excelente instrumento que não está sendo manejado 

adequadamente. É preciso pessoas qualificadas, com aptidão e, sobretudo, comprometidas 

com o exercício da prestação jurisdicional. 

                                                           
11

 Confira-se o art. 132, do Código de Processo Civil de 1973, in verbis: “Art. 132. O juiz, titular ou substituto, 

que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, 

promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. Parágrafo único. Em qualquer 

hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas. 
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Infelizmente, o Poder Judiciário, já algum tempo, recebe a crítica de que as soluções 

são muito morosas e, mesmo com o esforço dos serventuários da Justiça, com a designação de 

várias audiências por dia, algumas delas vêm a ser designadas para dois anos após a 

protocolização da petição inicial. 

Um exemplo disso pode ser observado no artigo denominado de A pressa da justiça 

morosa, do doutrinador e desembargador Roberto Portugal Bacellar, que narra um fato que, 

infelizmente, ocorre diariamente na vida dos cidadãos brasileiros que buscam a solução de 

seus problemas em um Juizado Especial Civil: 

 

Trata-se um caso que foi enviado para uma coluna de um jornal, cujo 

objetivo era relatar a opinião das pessoas acerca do funcionamento do Poder 

Judiciário, servindo com um “instrumento de justiça” realizado pelas 

pessoas. Os fatos narrados pelo jurisdicionado (autor) se iniciam com a 

alegação de que finalmente iria ocorrer a audiência de instrução e 

julgamento referente ao seu processo, que ficou marcada para um ano e meio 

do dia da divulgação. No dia designado, assim como ocorre na maioria das 

vezes, a audiência se atrasou. O horário marcado para a audiência era às 14 

horas, porém, ela só se iniciou às 16 horas. Quando começou a audiência, o 

jurisdicionado relata que o juiz estava com muita pressa, não lhe dando 

atenção, mesmo no momento em que relatava os fatos. O magistrado o 

interrompeu e falou que era para ele “andar logo”, pois deveria chegar logo 

ao ponto, que era valor pleiteado pelo advogado. O individuo tentou falar 

novamente, desta vez sobre o dinheiro, mas o juiz novamente não lhe deu 

atenção. Dessa forma, o jurisdicionado parou de falar. Ao longo da 

audiência, o cidadão relata que tentou se conciliar com a parte contrária, 

porém, o juiz disse que não havia mais tempo para conversa, e que deveria 

começar a instrução. Sendo assim, as testemunhas foram ouvidas, e o autor 

prestou seu depoimento, mas este não foi registrado em ata, pois os 

advogados não tinham feito o pedido de depoimento. Ao fim da audiência, 

foi proferida a sentença, condenando o vizinho (o réu) do autor ao 

pagamento de 7 mil reais de indenização. O relator do fato afirma que ainda 

tentou conversar com o juiz sobre a condenação, dizendo que o vizinho não 

tinha condições de pagar aquele valor, e que ele queria mesmo era chegar a 

uma solução justa, mas o juiz informou a ele que só poderia mudar algo na 

decisão por meio de recurso. No fim, o jurisdicionado informou que seu 

problema ficou ainda pior após a sentença, pois a relação com seu vizinho só 

piorou. “Eu tinha todo o tempo do mundo, mas depois de tantos anos de 

espera, o juiz estava com muita pressa de julgar rápido o processo naquele 

dia. Foi o que ele fez e até entendo: são tantos outros casos não é?” 

(BACELLAR, p. 130 apud KRAWCZYK, 2015). 
 

É importante ressaltar, que satisfazer os interesses dos jurisdicionados não é uma 

tarefa fácil. O usuário dos serviços públicos espera rapidez, um bom atendimento, que seja 

claro, informal e efetivo. O jurisdicionado espera um processo adequado e célere. Porém, essa 

celeridade não deve ser analisada sob a perspectiva do Estado, pois deve ser tomada com base 

nos interesses do principal destinatário da Justiça, que é o jurisdicionado, ou seja, a celeridade 
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só se impõe e se justifica tendo em vista o interesse dele. (BACELLAR, p. 129-130 apud 

KRAWCZYK, 2015). 

Ademias, o acesso à justiça deve ser visto como uma correspondência mais próxima 

entre a qualidade que se espera do Poder Judiciário e a experimentada pelo jurisdicionado. 

Dessa forma, poderá ser verificado se houve ou não a satisfação esperada pelo indivíduo, e se 

realmente foi proporcionado a ele o devido acesso à justiça (BACELLAR, p. 130 apud 

KRAWCZYK, 2015). 

Esse texto que foi enviado ao jornal por um jurisdicionado demonstra claramente um 

problema que assombra o Poder Judiciário como um todo, na medida em que o sistema busca 

uma forma de acelerar o julgamento dos processos sem verificar se realmente aquilo que se 

busca. 

Além disso, ressalta-se que o caso retrata a evidência corrente de que muitos dos 

valores e expectativas do cidadão a ser respeitado, ouvido e valorizado pelo Poder Judiciário 

não têm sido considerados. Mesmo no plano operacional dos tribunais, valorizam-se mais a 

celeridade numérica, quantidade e as soluções que resultam na extinção de processos. Esse 

tecnicismo, embora elogiável para uma parcela de demandas e necessário a vencer o índice de 

congestionamento dos tribunais, não pode desconsiderar o jurisdicionado como ser humano 

(BACELLAR, p. 131 apud KRAWCZYK, 2015). 

Resta claro, que os fatos narrados indicam haver soluções técnico-jurídicas que 

acabam sendo inadequadas. Para o principal destinatário e usuário da prestação jurisdicional, 

a celeridade desejada no atendimento de seu caso (rapidez) não se confunde com a pressa que 

ele percebe (da parte do Poder Judiciário), no dia do julgamento do seu caso. Nesse dia, ele 

quer ser ouvido, quer atenção, quer ser respeitado e valorizado. Para o jurisdicionado, 

qualidade depende de um serviço atencioso que será célere ainda que demore todo o tempo 

necessário à satisfação de seus interesses (KRAWCZYK, 2015). 

Cumpre ressaltar, que todos os problemas já conhecidos que determinam a demora na 

prestação da tutela jurisdicional não justificam essa pressa que existe no atendimento dos 

indivíduos. O acesso à justiça deve ser justo, como concretização da realidade dos fatos, e 

exige que ocorra uma nova percepção de celeridade que seja voltada para analisar o tempo 

pela importância que o jurisdicionado necessita (BACELLAR, p. 131 apud KRAWCZYK, 

2015). 

O doutrinador afirma ainda: 
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A falta de respeito ao jurisdicionado ou a percepção dele de que foi mal 

atendido, ou atendido com pressa, prejudica a imagem e a legitimação social 

do Poder Judiciário. É sabido que essa rapidez assusta o indivíduo porque, 

em alguns casos, a demora na prestação da tutela jurisdicional é realmente 

necessária, a fim de que se alcance uma solução justa daquilo que se busca. 

Porém, em alguns casos, independentemente do tempo que se gasta, é 

preciso que se valorize o atendimento aos consumidores da justiça. Não 

interessa e não é a prioridade do jurisdicionado, por exemplo, se o índice de 

congestionamento dos tribunais diminuiu ou se os juízes são trabalhadores e 

têm boa produtividade nas suas (belas e bem fundamentadas) sentenças de 

mérito. Interessa sim, a esse consumidor (de justiça), que ele seja bem 

atendido, receba as informações necessárias em linguagem acessível. Claro 

que a ele também interessa que a solução final do seu caso seja rápida, seja 

eficaz e, segundo sua perspectiva, seja justa. 

 

Por isso, que o conhecimento técnico-jurídico, o desenvolvimento de habilidades 

sociais e humanistas pelos magistrados é uma necessidade voltada ao melhor atendimento das 

pessoas que buscar o Judiciário. Uma formação humanista e interdisciplinar, além de tratar de 

situações práticas de atividades e de assuntos diretamente relacionados ao exercício 

jurisdicional, deve abranger também conhecimentos relativos às relações interpessoais, à 

ética, à paz social, às técnicas de conciliação (BACELLAR, p. 131 apud KRAWCZYK, 

2015). 

Nos dias atuais vem exigindo uma profunda tomada de consciência do magistrado 

quanto ao papel social que deve desempenhar junto à sociedade. O juiz hoje deve ser um 

profissional preparado multidisciplinarmente e atendo às mudanças e angustias sociais, ao 

mesmo tempo, dotado de prudência, valores e virtudes éticas para encontrar a solução que 

possa melhor contribuir para a efetiva tutela dos direitos dos cidadãos e para a paz social. 

O “juiz especial”, que atende o povo, deve ser um juiz pacificador, com postura 

adequada aos Juizados Especiais, é o que sabe falar com o jurisdicionado e, principalmente, 

sabe fazê-lo no linguajar simples. Cumprir a Lei 9.099/95 com seus critérios de oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade não será difícil para os que desejam avançar no 

desenvolvimento de um sistema consensual e diferenciamento de resolução, não só de 

controvérsias, mas de conflitos (BACELLAR, p. 46 apud KRAWCZYK, 2015). 

O motivo da existência do Poder Judiciário é a sua busca pela paz e pela realização da 

justiça. O resultado que se busca quando se procura o Estado-Juiz é a pacificação social, é a 

justiça. Após a década de 90, um grande número de jornais, como por exemplo, o Estado de 

S. Paulo e a Folha de S. Paulo inauguraram algumas seções ou colunas especializadas em 

direito. Nestas colunas, vários cidadãos vieram a apresentar denúncias contra os serviços 

públicos prestados por certos órgãos públicos, no que diz respeito ao mau atendimento, a não 
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execução dos serviços etc. Houve diversas reclamações, dentre elas então as relacionadas aos 

processos, no que diz respeito à forma, ao tempo, ao local, ao atendimento, e também no que 

diz respeito aos resultados obtidos (BACELLAR, p. 134-135 apud KRAWCZYK, 2015). 

A quantidade absurda de processos nos juízos brasileiros não é desculpa para que o 

magistrado trate os cidadãos da maneira que estão tratando. Cada jurisdicionado espera uma 

resposta favorável a ele, problema que é quase impossível de resolver no judiciário, uma vez 

que, quase sempre, uma parte vai “vencer” e a outra vai “perder”. Porém, isso não quer dizer 

que outros princípios humanos devem ser descartados, sendo que não é missão difícil atender 

com respeito, com educação e com urbanidade ao cidadão que procura pelos serviços 

judiciários (BACELLAR, p. 135 apud KRAWCZYK, 2015). 

É necessário que o Poder Judiciário resgate sua boa reputação e amplie a sua 

legitimação social, fazendo com que a sua essência (o serviço público essencial e de 

qualidade) seja aflorada. Os tribunais devem buscar construir, com base nos princípios da 

administração, uma gestão voltada ao cidadão, na medida em que se facilite o acesso e o 

atendimento ao jurisdicionado. Os magistrados e servidores devem ser capacitados para ouvir 

os reclamos da população. O prestigio dos juízes e do próprio Poder Judiciário dependente 

essencialmente do atendimento ao jurisdicionado. Dessa forma, a “demora na prestação 

jurisdicional é menos traumática do que a pressa que é percebida pelo jurisdicionado como 

desatenção e desrespeito” (BACELLAR, p. 135-136 apud KRAWCZYK, 2015). 

Infelizmente, os juízes visam cada vez mais julgar os processos com rapidez, sem se 

preocupar se realmente a pretensão da parte está sendo atingida. Será que esse é realmente o 

sentido de acesso à justiça? Conforme visto no decorrer dessa obra, os Juizados Especiais 

acabaram se tornando um obstáculo à justiça para alguns cidadãos que pedem socorro ao 

Judiciário, uma vez que a pressa do poder público em diminuir o número de processos faz 

com que sejam menosprezados os interesses individuais. A preocupação em cumprir metas, 

arquivar processos, realizar o máximo de acordos possíveis, independente de estar ou não nos 

termos em que as partes querem, são problemas corriqueiros que vêm transformando os 

Juizados Especiais em um rito que foi criado para satisfazer o interesse de todos os 

jurisdicionais em uma espécie de meta a ser alcançada pela maioria dos membros do Poder 

Judiciário (KRAWCZYK, 2015). 

Diante do exposto, evidencia-se que o princípio da oralidade não vem sendo utilizado 

efetivamente nos Juizados Especiais Cíveis, desrespeitando o art. 2º da Lei 9.099/95, tendo 

em vista que por meio de sua correta aplicação por meio de técnicas adequadas e operadores 



47 

 

 
 

preparados, pode-se alcançar de forma satisfatória os escopos processuais e consequentemente 

acarretar prestação jurisdicional mais rápida e eficaz. 

Dessa forma, poderá constatar através da breve análise do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Macaé/RJ, bem como do Núcleo de Primeiro Atendimento demonstrou-se que 

não há uma utilização adequada do princípio da oralidade na prática, que tornaria a prestação 

jurisdicional mais célere e efetiva. 

 

3.1 Análise da aplicabilidade do Princípio da Oralidade no Juizado Especial Cível da 

Comarca de Macaé do Estado do Rio de Janeiro. 

É imperioso relembrar que o princípio da oralidade tem como objetivo possibilitar o 

efetivo acesso à Justiça, uma vez que permite que as reclamações das partes autoras sejam 

tomadas a termo no Próprio Cartório do Juizado Especial Cível, sem necessitar da presença do 

advogado. 

Entretanto, conforme explicado ao longo do trabalho, na maioria das vezes o autor não 

possui conhecimentos suficientes para elaborar seu pedido inicial (CHIMENTI, 2012, p. 159). 

Diante da necessidade de atendimento aos jurisdicionados, principalmente aos cidadãos 

menos favorecidos economicamente, implantaram os Núcleos de Primeiro Atendimento 

juntos aos Juizados Especiais Cíveis, com o objetivo de oferecer um atendimento, facilitando 

a comunicação entre a população e o Judiciário. 

Insta salientar, que esses Núcleos de Primeiro Atendimento possui um papel 

fundamental a fim de garantir as partes o apoio necessário para entender a situação de conflito 

a ser resolvida, tendo em vista, que normalmente, as pessoas que procuram o Núcleo de 

Primeiro Atendimento, demonstram terem dificuldades para se expressarem principalmente se 

precisassem formalizar um pedido escrito. 

Em pesquisa realizada no Cartório do Juizado Especial Cível na Comarca de 

Macaé/RJ foi possível extrair os dados referente à quantidade de processos distribuídos nos 

últimos 6 (seis) meses (período de 01/05/2019 a 31/10/2019) com ingresso diretamente no 

Cartório do Juizado Especial Cível. 

Também foi realizada pesquisa no Núcleo de Primeiro Atendimento do Cartório do 

Juizado Especial Cível na Comarca de Macaé/RJ, onde também foi possível saber quantos 

processos foram distribuídos nos últimos 6 (seis) meses, reduzidos a termo. 

Dessa forma, é possível saber quantos processos foram distribuídos por 

autorepresentação, com a ajuda do Núcleo de Primeiro Atendimento do Cartório do Juizado 
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Especial Cível na Comarca de Macaé/RJ para reduzir a termo; e saber quantos processos 

foram distribuídos diretamente no Cartório, que se trata dos processos distribuídos com 

representação de um advogado. 

Cabe ressaltar, que os processos distribuídos diretamente no Cartório do Juizado 

Especial Cível na Comarca de Macaé/RJ, obrigatoriamente são por representação de um 

advogado, tendo em vista, que as partes que chegam ao balcão sem representação são 

encaminhadas ao Núcleo de Primeiro Atendimento, para que sua reclamação seja reduzida a 

termo. 

Insta salientar, que infelizmente, o Cartório do Juizado Especial Cível de Macaé/RJ 

não dispõe de algumas informações importantes, como quantas conciliações foram obtidas; ou 

quantas contestações orais foram realizadas em sede de AIJ. 

Antigamente, no Cartório do Juizado Especial Cível na Comarca de Macaé/RJ, a 

estatística era realizada por funcionários, obtendo mais detalhes sobre o funcionamento de 

todas as etapas do processo no juizado. No entanto, agora a estatística é gerada pelo sistema 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mas infelizmente mais restrita. 

Com a pesquisa realizada no Cartório do Juizado Especial Cível de Macaé/RJ foi 

possível observar que foram distribuídos 276 processos no mês de maio; 208 processos no 

mês de junho; 302 processos no mês de julho; 226 no mês de agosto; 249 no mês de 

setembro; e 268 processos no mês de outubro de 2019, totalizando 1529 processos 

distribuídos em 6 meses, conforme anexo I. 

Em contrapartida, no Núcleo de Primeiro Atendimento do Cartório do Juizado 

Especial Cível foram distribuídos 308 processos entre 07/08/2017 a 02/03/2017; 366 

processos entre 05/03/2018 a 10/08/2018; 399 processos entre 13/08/2018 a 19/01/2019; e 

356 processos entre 11/02/2019 a 08/08/2019, conforme anexo I.
12

 

É importante destacar, que no Núcleo de Primeiro Atendimento do Cartório do 

Juizado Especial Cível só foram distribuídos 356 processos nos últimos 6 meses (11/02/2019 

a 08/08/2019),ou seja,  aqueles reduzidos a termo.  

Já no Cartório do Juizado Especial Cível de Macaé foram distribuídos 1529 processos 

distribuídos em 6 meses (01/05/2019 a 01/10/2019). 

                                                           
12

 Cumpre ressaltar, que o Núcleo de Primeiro Atendimento do Cartório do Juizado Especial Cível da Comarca 

de Macaé/RJ informou que não poderia fornecer a impressão dos dados, pois os dados são armazenados em uma 

planilha de EXCEL com os dados pessoais dos jurisdicionados, sendo impossível fornecer cópia, por motivo de 

privacidade. 
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Mesmo não sendo exatamente do mesmo período, considerando a quantidade de 

processos que foram distribuídos nos Juizados Especiais Cíveis em 6 meses que foram de 

1529; e considerando a quantidade de processo que foram distribuída de forma oral, reduzido 

a termo, através do apoio do Núcleo de Primeiro Atendimento do Cartório do Juizado 

Especial Cível na Comarca de Macaé/RJ que foram de 356 desse total, entende-se que em 

apenas 23,28% dos processo que foram distribuídos nos últimos 6 (seis) meses observaram o 

Princípio da Oralidade. 

Considerando que o princípio da oralidade tem como objetivo possibilitar o efetivo 

acesso à Justiça, tendo em vista que permite que as reclamações das partes autora sejam 

tomadas a termo no Próprio Cartório do Juizado Especial Cível, sem necessitar da presença do 

advogado, conforme prevê o art. 14 da Lei 9.099/95, conforme já explicitado, evidencia-se a 

importância da oralidade, que vai além de descongestionar as Varas Cíveis existentes na 

Justiça Comum, também permite ao cidadão que não teria acesso à Justiça, a possibilidade de 

recorrer ao Poder Judiciário, para ver sua pretensão satisfeita. 

No entanto, através da singela pesquisa realizada no Cartório do Juizado Especial 

Cível de Macaé/RJ, observou-se que o princípio da oralidade não é utilizado efetivamente, 

tendo em vista que a maior parte das ações é distribuída de forma escrita diretamente nos 

Cartórios dos Juizados, enquanto as ações distribuídas de forma oral, que são reduzidas a 

termo com o auxílio do Núcleo de Atendimento e Assistência Judiciária do Juizado Especial 

Cível, possui uma distribuição muito inferior. 
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CONCLUSÃO 

Diante do trabalho exposto, evidencia-se que a aplicação do Princípio da Oralidade, 

que se mostra um verdadeiro aliado da função jurisdicional e, principalmente no que diz 

respeito ao acesso à justiça, mas não vem sendo utilizado de forma adequada. 

É importante ressaltar, que a Oralidade não pode deixar de ser utilizada, tendo em 

vista que é o responsável por dar voz a todos no processo. 

Cabe ressaltar, que esse princípio tem como objetivo possibilitar o efetivo acesso à 

Justiça, uma vez que permite que as reclamações orais das partes sejam reduzidas a termo no 

Núcleo de Atendimento e Assistência Judiciária do Juizado Especial Cível. 

Conforme explanado no presente trabalho, o referido princípio não quer dizer que 

todos os atos devem ser feitos de forma oral, mas apenas foi demonstrado que o processo oral 

é o mais eficiente para economia, presteza e simplicidade dos atos processuais. 

Pode-se observar que o princípio da oralidade é melhor mecanismo de utilização para 

a efetivação dos direitos, tendo em vista que por meio de sua correta aplicação, por meio de 

técnicas adequadas bem como operadores preparados pode-se alcançar de forma satisfatória 

os escopos processuais e consequentemente acarretar prestação jurisdicional mais rápida e 

eficaz. 

Neste sentido, evidenciou-se que tem um excelente instrumento que não está sendo 

manejado adequadamente. É preciso pessoas qualificadas, com aptidão e, sobretudo, 

comprometidas com o exercício da prestação jurisdicional, mas não é o que acontece na 

prática. 

O princípio da oralidade, se não for aplicada da forma adequada, traz sérios prejuízos 

ao próprio processo, desviando-o das finalidades que deveriam ser atingidas se a técnica fosse 

aplicada adequadamente. 

Embora a doutrina exalte o princípio da oralidade, na prática observa-se que há uma 

barreira na sua efetivação na prática aplicada aos Juizados Especiais Cíveis, assim como 

restou demonstrada na singela análise do Juizado Especial Cível da Comarca de Macaé/RJ, 

tendo em vista que se observou que o princípio da oralidade não é utilizado efetivamente no 

Juizado de Comarca de Macaé, por exemplo, uma vez que a maior parte das ações é 

distribuída de forma escrita e não oral, como deveria ser respeitada um dos princípios 

basilares da Lei 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis. 
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