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RESUMO 

 

 
O tema do Acesso à Justiça tem uma grande importância. Ele parte da premissa de 
um direito para reivindicar direitos. Uma das materializações do Acesso à Justiça 
está na criação dos Juizados Especiais Cíveis. Trata-se de um órgão incumbido de 
julgar as causas até quarenta salários mínimos. Tem como princípios a gratuidade, 
celeridade, informalidade, oralidade e simplicidade. De forma a verificar o 
funcionamento dos Juizados na prática, foi realizada uma etnografia nos três 
Juizados Especiais Cíveis do Centro de Niterói – RJ. Através da observação de 
audiências de conciliação, de instrução e julgamento, entrevistas com Juízes e 
funcionários, foi evidenciada a materialização empírica do Direito, com descrição das 
práticas que não estão nos livros. Foi notada que as audiências de conciliação não 
estavam cumprindo seu papel, pois inseridas em um contexto de disputa adversarial. 
Basicamente só serviam para marcar a próxima audiência. Assim, houve uma 
tendência desses Juizados em abandonar a conciliação, em prol das audiências de 
instrução e julgamento, com o Juiz leigo.   
 

Palavras-chave: Acesso à Justiça; Juizados Especiais Cíveis; Etnografia; Niterói; 

Rio de Janeiro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
The issue of access to justice has a big importance. It assumes a right to claim other 
rights. One of the materialization of access to justice in Brazil was the creation of the 
Juizados Especiais Cíveis. It is the Court responsible for judging the causes up to 
forty minimum wages. It has the following principles: gratuity, speed, informality, 
orality and simplicity. In order to check the functioning of the Courts, an ethnography 
was conducted in the three Juizados Especiais Cíveis in the Center of Niterói - Rio 
de Janeiro. Through the observation of conciliation hearings, instruction and 
judgment, interviews with judges and officials, was evidenced the empirical 
materialization of law, with description of the practices that are not in the books. It 
was noted that the conciliation hearings were not fulfilling their role as they were 
inserted in a context of adversarial dispute. Basically they only served to define the 
next hearing. Thus, there was a tendency on these Courts to extinguish the 
reconciliation in benefit of the hearings with the Judge. 
 
Keywords: Access to Justice; Juizados Especiais Cíveis; Ethnography; Niterói; Rio 
de Janeiro; Brazil 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os Juizados Especiais Cíveis, ou JEC, são um tema que sempre me 

encantou. A ideia de um Judiciário mais acessível à população, na concepção ampla 

mesma do termo, pois gratuito, célere, informal, oral e simples1, representou uma 

revolução pra mim. Isso, pois sempre vi a Justiça como algo restrito, distante da 

massa da população.  

Mais especificamente, tal quebra de paradigma ocorreu em meu primeiro 

ano de graduação, em 2011, ao estudar a disciplina Sociologia e Direito II, 

ministrada pelo meu orientador, Professor Doutor Joaquim Leonel de Rezende Alvim. 

Nela, fui apresentado a conceitos que desde então fazem parte da minha visão de 

mundo, como Direito Alternativo, Cidadania e Direitos Sociais, Pluralismo Jurídico, 

Acesso à Justiça, entre outros. Todos esses temas me mostraram que é possível a 

utilização do meio jurídico em prol dos menos favorecidos, um Direito para todos.  

E em especial, o tema do Acesso à Justiça me chamou mais a atenção, 

pois parte da premissa de um direito para reivindicar direitos. Ora, de nada adianta 

uma Constituição garantidora e leis avançadas se não é possível recorrê-las na 

prática, fazê-las valer.  

Conforme Mario Grynszpan (GRYNSZPAN, 1999, p. 99-100),  

O acesso à justiça constituiu-se em objeto privilegiado de reflexão do 
direito, em especial, mas igualmente das ciências sociais. O forte 
interesse que o tema suscita guarda relação, em grande parte, com a 
sua importância ao mesmo tempo sociológica e social. De fato, o que 
se discute por seu intermédio é também a própria questão da 
cidadania – e da democracia, em última instância -, que mais do que 
direitos universais, legalmente instituídos, requer a disponibilização e 
a generalização de recursos necessários ao seu exercício e garantia. 
Em outros termos, é a democratização do Judiciário que se põe em 
questão. 

Ainda que preocupados com as demandas ou com as carências da 
população, é sobre a justiça como instituição, e sobre a oferta de 
serviços judiciários de maneira geral, que os estudos do acesso 
fazem recair sua ênfase. É largamente como uma questão de 
abertura e proximidade do sistema judiciário em relação à sociedade 

                                                 
1  “Lei 9.099/95, art. 2º: 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) 
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como um todo, portanto, que ele é pensado. Quanto mais ampla, 
mais informal e menos cara for a justiça, maior será o acesso. E 
quanto maior for o acesso, mais adequadamente se estará 
atendendo à litigiosidade contida da população, que passará a 
intensificar suas demandas, buscando resolver judicialmente seus 
conflitos e salvaguardar seus direitos.  

A principal referência nesta discussão sobre o acesso à justiça é o 
trabalho de Cappelletti e de Garth. Estes autores falam de três ondas 
sucessivas que constituíram aquilo que denominam movimento de 
acesso efetivo à justiça. A primeira onda teve como característica 
fundamental a expansão da oferta de assistência judiciária aos 
setores pobres da população. A segunda foi marcada pela 
incorporação dos interesses difusos, ou coletivos, o que levou à 
revisão de noções tradicionais do processo civil. Finalmente, a 
terceira decorreu e, ao mesmo tempo, englobou as anteriores, 
expandindo e consolidando o reconhecimento e a presença, no 
Judiciário, de atores até então excluídos, desembocando num 
aprimoramento ou numa modificação de instituições, mecanismos, 
procedimentos e pessoas envolvidos no processamento e na 
prevenção de disputas na sociedade.  

 

Assim, como forma de avaliação naquela disciplina de Sociologia e Direito, 

desenvolvi, com mais dois colegas, um trabalho de pesquisa empírica nos Juizados 

Especiais Cíveis do Centro de Niterói - RJ. Naquela ocasião, durante uma semana, 

assistimos a audiências de conciliação (AC) e de instrução e julgamento (AIJ), 

entrevistamos Juízes, partes e funcionários, visitamos o cartório do Juizado e o 

PROCON, órgão administrativo relativo à proteção e defesa do consumidor. Foi uma 

valiosa e rica experiência, apesar de ter descoberto que o JEC enfrentava diversos 

problemas. 

Passados os anos, encontrei-me na conclusão do curso, com a realização 

do trabalho final, uma excelente oportunidade de aprimorar aquela pesquisa 

realizada anteriormente. Mais interessante é perceber que apesar de serem duas 

análises com o mesmo sujeito e objeto, elas apresentam diferenças, principalmente 

no que concerne a maior carga cultural e didática que adquiri com o 

desenvolvimento da graduação, o que me deu um outro olhar em relação ao meu 

objeto. 

Como a pesquisa realizada para o presente trabalho apresenta os dados 

mais recentes, foram estes os selecionados para compor o relato. Todavia, algumas 

entrevistas e fatos da pesquisa de 2011 que julgo importantes também estão 
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presentes, além de referências ao incrível trabalho de Angela Moreira-Leite 

(MOREIRA-LEITE, 2003). 

A pesquisadora e doutora Angela, na segunda metade da década de 90, 

desenvolveu uma pesquisa sobre os Juizados Especiais Cíveis da Comarca de 

Niterói, com foco na conciliação. Para tal, assistiu às audiências, conversou com 

funcionários e clientes dos Juizados e até mesmo ajuizou uma ação. Após as 

observações, percebeu que “a criação de uma audiência preliminar de conciliação 

não significou um novo tempo de justiça, mas representou a implantação de mais um 

tempo na Justiça” (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 138, grifo original). Isso que dizer que 

as AC não conciliavam e acabavam sendo uma audiência para marcar outra.  

Em minha pesquisa, ocorrida mais de dez anos após a da pesquisadora, 

também observei a mesma situação. As conciliações serviam apenas para marcar a 

AIJ. Os acordos que havia não eram frutos de uma atuação do conciliador. As 

propostas já vinham prontas, cabendo apenas a aceitação ou não. Assim, como 

forma de eliminar o atraso que as AC representavam, notei uma tendência nesses 

Juizados em suprir a conciliação, através da realização das audiências unas.  

Dessa forma, espero que este trabalho contribua com o espaço 

acadêmico o quanto ele me fez crescer, não somente como estudante, mas também 

como pessoa. 

 

 

2 BASES EMPÍRICAS E TEÓRICAS 

  

 

A minha pesquisa, como relatado, foi realizada em dois momentos. O 

primeiro foi durante o início da graduação, em 2011, quando estava cursando o 

segundo período. Nessa ocasião, em virtude de um trabalho para a disciplina 

Sociologia e Direito II, realizei, com mais dois colegas, uma pesquisa de campo 

durante uma semana nos três Juizados Especiais Cíveis do Centro de Niterói. 

Apesar do pouco tempo, foi o suficiente para vivenciarmos e sentirmos o 

funcionamento dos Juizados. Decidimos dividir os dias de pesquisa de acordo com 

uma temática, ou seja, em um dia assistimos apenas às audiências de conciliação, 

em outro apenas a instrução e julgamento, outro visitamos o cartório e conversamos 
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com funcionários e, por fim, fomos ao Procon e Expressinhos. A fim de observarmos 

uma maior variedade de situações, nos dividimos durante as audiências, ficando 

cada um em uma sala diferente. 

Esse primeiro contato foi muito importante. Quando posteriormente 

realizei a pesquisa para o trabalho de final de curso, eu já conhecia o campo. Isso 

facilitou bastante, pois além de me sentir mais à vontade, eu estava com um olhar 

mais atento. Como eu já tinha uma certa expectativa do que encontrar, eu voltei a 

minha atenção para outros elementos que eu não tinha observado quando do 

primeiro contato com os Juizados em 2011. Imaginando que acabaria vendo as 

mesmas situações, minha preocupação foi maior em observar, entrevistar e coletar 

dados que eu não havia feito da primeira vez. Além é claro havia o fato de estar 

dotado de uma maior carga cultural e didática, o que me concedia um olhar mais 

crítico. 

Percebi que o fato de ser um jovem estudante da Universidade Federal 

Fluminense facilitou a obtenção de algumas informações. Havia pessoas que 

também tinham relação com a universidade. Encontrei conciliadores que estavam 

cursando Direito, funcionários que se formaram e outros que tinham filhos formados 

pela UFF. Essa identificação de possuir o mesmo vínculo fazia com que as pessoas 

fossem mais solícitas, além da conversa sobre a universidade, de certa forma, 

quebrar o gelo. 

O intercâmbio entre Direito, Antropologia e Sociologia foi fundamental. O 

conhecimento do Direito me permitiu estabelecer comparações entre o ser e o devir. 

Sem o conhecimento da dogmática, as minhas observações ficariam vazias, pois o 

pressuposto da realidade, ainda mais de um ambiente jurídico, é seguir o que está 

na lei. Se eu não soubesse por exemplo que as audiências de instrução e 

julgamento eram realizadas pelo Juiz leigo, eu não estranharia o fato de um 

conciliador estar conduzindo-as, como observei na pesquisa.   

A Antropologia também tem fundamental importância,  

[...] pois a pesquisa de campo é nada mais, nada menos, do que a 
possibilidade de vivenciar a materialização empírica do Direito, 
deixando de lado o que os códigos preveem e o que as leis 
determinam para explicitar o que, de fato, as pessoas vinculadas ao 
campo dizem que sente e veem acontecer todos os dias (LUPETTI, 
2010, p. 133).  



 14 

A preocupação passa a não ser estudar os princípios e conceitos dos 

Juizados apenas de forma dogmática, mas sim relatar as  

[...] práticas institucionalizadas no Direito que todos aqueles que 
vivenciam o cotidiano dos tribunais conhecem, que são básicas e 
corriqueiras para quem lida com as rotinas forenses, mas que, sem a 
explicitação, se tornam um saber exclusivo de quem as experimenta 
(LUPETTI, 2010, p. 147). 

 

Uma importante observação é que durante a pesquisa eu tive que assistir 

a quinze audiências para uma disciplina da graduação, escrevendo os respectivos 

resumos. Eu poderia ter aproveitado as audiências que assisti durante o campo, mas 

preferi não misturar. O fato é que fui assisti-las apenas depois de terminada a 

empiria do presente trabalho e pude perceber a importância de uma visão 

antropológica.  

Nas audiências para a referida disciplina, eu basicamente só anotei os 

dados que estavam nas assentadas, que seriam a ata da audiência feita pelo Juiz 

leigo. O importante era escrever os dados do processo: número, nome do autor e do 

réu, comarca, se as partes compareceram, se houve ou não acordo e a data da 

leitura de sentença. Como as audiências eram rápidas, eu basicamente só ficava 

com a cabeça baixa copiando as atas.    

Já na minha pesquisa, eu mais observava do que anotava, não havia uma 

preocupação de saber todos os detalhes das audiências. A minha atenção se 

voltava não para o processo em si, mas para os atores do Juizado, para as práticas. 

“Só a empiria nos dá um consenso sobre como as coisas, de fato, se dão no mundo 

prático. E esse consenso advém dos interlocutores, ou seja, das pessoas que 

vivenciam as práticas sobre as quais se está estudando” (LUPETTI, 2010, p. 134). 

E a Sociologia foi a responsável pela construção de uma visão crítica. 

Conforme narrado anteriormente, durante a graduação fui apresentado a diversos 

temas que mostraram que é importante não somente saber o Direito, mas também 

enxergar de que forma e para quem o Direito é utilizado.   

A tríade, Direito-Antropologia-Sociologia, me deu uma visão mais 

completa, tentando explicar o que é, como acontece e o porquê. 

Além do mais, não posso deixar de ressaltar a rica experiência que só a 

pesquisa de campo traz. A interação com outras pessoas apresenta situações 
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inusitadas e emocionantes. E para isso, é necessário estarmos abertos às situações 

que podem aparecer. 

Logo no primeiro dia de pesquisa, um senhor que estava aguardando no 

corredor puxou papo, pensando que eu fosse um funcionário, já que estava com 

caderno e caneta fazendo anotações. Em alguns minutos de conversa, relatou seu 

caso, disse que estava passando por vários problemas, que inclusive chegara ao 

Juizado com três horas de antecedência só para não ficar em casa. Ao final, me 

agradeceu demais, dizendo que ficou mais aliviado em falar comigo, que eu sabia 

falar bem com as pessoas e que havia muita gente que tinha estudo, mas era metida. 

Na hora, eu tive que conter minha emoção. Era um relato sincero, de uma pessoa 

simples, que pode até não ter uma grande importância científica, mas com certeza 

teve muita importância para este pesquisador e ser humano. Eu não havia feito nada 

de mais, apenas dei atenção por alguns minutos. Percebi que a necessidade pode 

estar nas pequenas coisas, como a de ser ouvido. E essa também podia ser a 

situação de outras pessoas, que levavam um problema ao Juizado e desejavam ser 

ouvidas. Só a paciência e atenção com elas já representariam uma grande bem em 

suas vidas.  

Por isso, é importante estarmos abertos a novas experiências, deixarmos 

surpreender pelo que pode aparecer, conforme Boaventura de Sousa Santos. 

“Enquanto a gente se deixar surpreender pela realidade, no sentido de que aquilo 

que nós observamos não está totalmente contido nas nossas teorias, ou nos nossos 

preconceitos, aí estará prevenido o perigo do sectarismo” (SANTOS, 2001, p. 3).     

Sobre o observado, há quatro anos atrás, o que vi foi um Juizado lento, 

com meses entre audiências, e uma conciliação que não conciliava, acabava sendo 

uma audiência para marcar outra. Em 2016, percebi que o cenário teve uma melhora. 

Apesar de ainda haver uma discrepância entre lei e prática, os JEC do Centro de 

Niterói estavam caminhando para uma rápida resolução dos conflitos com a 

realização das audiências unas, alterando a lógica clássica de AC-AIJ. Todavia, a 

demanda ainda era alta para que os Juizados dessem conta. 

Por fim, destaco que este trabalho tem uma proposta descritiva. “Vez ou 

outra, o texto pode parecer, para alguns, traçar meras obviedades do Judiciário; no 

entanto, trata-se de um mecanismo proposital” (LUPETTI, 2010, p. 130). É 
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importante a explicitação do dia-a-dia e da prática jurídica, como realizada neste 

trabalho. Conforme Roberto Kant de Lima (LIMA, 2009, p. 33),  

“É preciso fazer a etnografia das instituições judiciárias. É preciso 
percorrer seus Espaços, as salas e os corredores, assistir audiência, 
reparar em quem lá comparece, como se veste e comporta. É 
necessário contar as presenças e as ausências, descrever-lhes 
significados e utilização. Depois, é preciso entender seu tempo, seus 
prazos infindáveis, suas audiências formalmente ininterruptas, seus 
hierarquizantes rituais de espera e poder. 

É imperioso contar-lhes os servidores e serventuários, descrever 
suas práticas, observar suas transformações no contato contagiante 
do poder. Perceber a rede de suas relações pessoais e sua 
expressão na maior ou menor facilidade de acesso às informações e 
às decisões processuais. É preciso fascinar-se com o jogo do formal 
e do informal, contaminar-se com ele, vestir-se como um deles e com 
eles se confundir. Portar-se diferentemente e deles se diferenciar. 

É preciso ir além: saber quem vai aos tribunais e porquê. Contar-lhes 
os números, os motivos, os valores morais e financeiros envolvidos, 
por que vale e por que não vale a pena litigar judicialmente.”   

 

 

3 OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO CENTRO DE NITERÓI 

 

3.1 O PRÉDIO 

 

 

Na época da pesquisa, os Juizados Especiais Cíveis I, II e III da Comarca 

de Niterói, localizavam-se no Centro da Cidade, no Fórum Desembargador Enéas 

Marzano. O prédio, inaugurado em 2009, era bem localizado, estando em uma das 

principais avenidas, com bastante fluxo de carros e pessoas. O horário de 

funcionamento era de 10h às 18h. Eram 12 andares, abrigando, além dos Juizados 

Especiais Cíveis, Varas de Família, Varas Criminais, Juizados Especiais Criminais e 

Tribunal do Júri. Havia também salas da Defensoria Pública da Vara de Família, dos 

Juizados Especiais Cíveis e da Vara Criminal. Para a pesquisa, me limitei aos 

andares relativos aos Juizados Especiais Cíveis, os primeiros quatro andares.  

As instalações eram excelentes, nas entrevistas realizadas com 

funcionários só ouvi elogios acerca da estrutura. Os elevadores, que eram seis 

sendo um privativo dos magistrados, funcionavam, eram espaçosos e possuíam um 
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funcionário para facilitar o transporte. Todo o ambiente era refrigerado por ar-

condicionado através de sistema de ventilação; não havia aparelhos de ar-

condicionado nas salas, nem ventiladores. Isto significa que não era possível ajustar 

a temperatura. Ocorria de o ambiente por vezes estar mais frio do que deveria. 

Nas salas e nos corredores havia também sistema de som, utilizado para 

realizar o pregão, isto é, chamar as partes para a audiência. Todavia, devido à má 

qualidade do áudio, o pregão por vezes era realizado pelas próprias partes ao 

saírem de suas audiências ou pelo conciliador ou Juiz. Curioso perceber que nas 

salas e nos corredores o sistema de som tocava uma estação de rádio, em volume 

não muito alto. 

Havia também, em cada andar, dois banheiros, sendo um masculino e 

outro feminino, bebedouros e máquinas de auto-atendimento para consulta 

processual.  

Apesar das observações acerca do sistema de ventilação e som, de fato o 

prédio tinha uma excelente estrutura, não deixando a desejar. 

O primeiro, segundo, terceiro e quarto andares eram onde funcionavam 

os Juizados Especiais Cíveis. Apesar de estar indicado nas placas que havia cinco 

Juizados, o IV e V JEC nunca existiram.  

No primeiro andar era onde ficavam localizadas a sala de primeiro 

atendimento e a de distribuição de processos. 

 

 

3.2 O NÚCLEO DE PRIMEIRO ATENDIMENTO 

 

 

O núcleo de primeiro atendimento era o primeiro passo para uma pessoa 

ajuizar uma ação no JEC. No balcão, o cliente expunha seu problema oralmente 

para um atendente. Uma das advogadas que supervisionavam o setor me disse que 

a primeira observação que os atendentes tinham que fazer era sobre a competência. 

Logo quando a pessoa chegava ao balcão, era perguntado onde morava. Caso 

fosse um local fora da competência da Comarca do Centro de Niterói, era informada 

que deveria se dirigir a outro Juizado. Além disso, devia estar de posse dos 
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documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, além de também 

fornecer nome e endereço completo dos réus. Estando tudo certo nessa breve 

análise feita pelo atendente, era colocado o nome do cliente em uma fila de espera.  

Por dia eram realizados no máximo trinta atendimentos. Dentre eles, dez 

podiam ser classificados como prioridade e serem resolvidos primeiro, como no caso 

de idosos e grávidas. As pessoas aguardavam no corredor seu nome ser chamado 

para serem atendidas. O atendimento era realizado dentro do núcleo por estagiários, 

com supervisão de advogados. Havia várias mesas, com cadeiras e computadores. 

A pessoa sentava, explicava a situação para o atendente e ali mesmo era feita a 

petição inicial da parte que desejava ajuizar uma ação. Era um trabalho minucioso, 

havia toda uma análise dos documentos trazidos pelo indivíduo, redigindo a petição 

na hora. Isso quer dizer que os atendimentos não eram rápidos. Em minha visita, 

enquanto eu aguardava para conversar com um atendente, clientes reclamavam que 

estava demorando muito para chegar a vez, que tinha que chegar muito cedo. 

Ocorre que, devido ao fato dos atendimentos serem por ordem de chegada e serem 

demorados, se a pessoa chegasse e houvesse muita gente na frente, ela só seria 

atendida muitas horas depois. Suponha que alguém chegasse às 11 horas e fosse a 

vigésima pessoa a colocar o nome na lista. Apesar de ter chegado relativamente 

cedo, pois o funcionamento era das 10 às 18 horas, ela só iria ser chamada pela 

parte da tarde.  

Dentre os funcionários do núcleo, havia advogados e estagiários. Estes 

provinham de uma parceria entre uma universidade privada e o Juizado, na qual em 

decorrência de uma disciplina, os estudantes faziam o atendimento uma vez por 

semana. 

Segundo uma das advogadas do núcleo, de novembro de 2015 para a 

época da pesquisa, março de 2016, cerca de 50 pessoas passavam todo dia pelo 

balcão, compreendendo atendimentos e pedidos de informação.  

Também informou que não havia triagem dos casos. Estando o indivíduo 

com os documentos necessários, a petição era realizada, independente de ser uma 

boa ação ou não. A única exceção era em relação à competência, que caso fosse de 

outra Comarca, a pessoa deveria se dirigir para lá. Fora isso, as petições eram feitas, 

mesmo que fossem casos que a advogada não pegaria em seu escritório, como me 

confidenciou. Vale destacar que essa mudança era relativamente recente, isto é, a 
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triagem existia anteriormente. Funcionários de outro departamento do Juizado 

reclamaram da triagem, dizendo que as advogadas do núcleo de primeiro 

atendimento se achavam Juízas. “Quem pode decidir é o Juiz, não são elas”, 

desabafaram. Assim, houve uma mudança no núcleo de primeiro atendimento e 

todos os casos passaram a ser atendidos, com exceção da incompetência por local 

explicitada anteriormente. 

Outra observação é que todas as petições realizadas no primeiro 

atendimento eram digitais. O Juizado, atendendo a uma demanda da Justiça, aderiu 

ao processo eletrônico, Lei 11.419/06. Dessa forma, não existia mais a figura do 

advogado levar a sua petição pronta para ser protocolada no Juizado, como 

observado por Angela em sua pesquisa (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 74). O 

advogado agora protocolava sua petição diretamente pela Internet, através do Portal. 

Isso facilitou tanto o trabalho do Juizado quanto do próprio advogado. Este não mais 

precisava ir até o JEC para ajuizar a ação, podendo fazer no conforto de seu 

escritório ou casa, economizando tempo e dinheiro. Ao mesmo tempo, reduziu-se a 

fila para o atendimento nos Juizados, que passaram a receber só os casos das 

pessoas sem defensor. 

Falando em pessoas sem advogado, caso chegasse ao atendimento um 

pedido maior que vinte salários mínimos, havia duas opções: ou ela renunciava ao 

valor excedente a vinte salários, podendo ajuizar sua ação sem advogado pelo 

núcleo do primeiro atendimento, ou ela deveria procurar um advogado ou defensor 

público, sem usufruir da atividade prestada pelo núcleo. 

 

 

3.3 O NADAC 

 

 

Finalizada então a petição inicial, o próximo passo era se dirigir ao 

NADAC – Núcleo de Atendimento, Distribuição, Autuação e Citação. Localizado 

também no primeiro andar, era lá que se distribuía a ação que acabara de ser feita 

no núcleo de primeiro atendimento e se expedia o mandado de citação para o réu. O 

NADAC era responsável somente pelos processos dos Juizados Especiais Cíveis. 



 20 

O Atendimento ocorria rapidamente. Nas vezes que visitei o NADAC só vi 

uma pessoa ser atendida. Não havia filas. De posse do documento do primeiro 

núcleo, a pessoa se dirigia a um dos atendentes no balcão e era realizada a 

Distribuição de sua ação a um dos três Juizados, marcando-se desde já a data da 

audiência de conciliação. Perguntada sobre quanto tempo levava entre a distribuição 

e a conciliação, uma funcionária me disse que era um pouco mais de um mês. 

Observe que o NADAC apenas fazia o “sorteio”. Os horários, as datas, o número de 

audiências por dia, enfim, a organização era toda realizada por cada Juizado, que 

passavam ao núcleo as pautas já prontas. Cabia ao NADAC apenas preencher 

essas pautas. 

Outro detalhe é que só era realizada a distribuição das ações das 

pessoas que não possuíam advogado. Conforme afirmado anteriormente, o 

advogado protocolava sua petição pela Internet, fazendo a distribuição online. Uma 

funcionária reclamou que como os advogados enviavam suas petições diretamente 

pelo Portal, não havia uma triagem, havendo muitas petições com erro de 

endereçamento, de competência de outra comarca.  

O serviço de Autuação não era mais realizado. Como o processo passou 

a ser eletrônico, a “autuação” ficou apenas no nome do setor, já que não havia mais 

autos físicos. 

Finalizando a sigla, no NADAC era feita a Citação da parte ré. Através dos 

Correios, era enviada uma carta na modalidade AR (aviso de recebimento) 

informando que a pessoa estava sendo ré em um processo e deveria comparecer à 

audiência de conciliação na data marcada, sob pena de revelia. Conforme a 

modalidade indica, os Correios retornavam uma resposta ao Juizado, afirmando se a 

pessoa recebera ou não a carta de citação.  

Havia também a citação eletrônica. Como existiam empresas que 

constantemente eram rés em ações judiciais, o Tribunal de Justiça permitiu o 

cadastramento para que pudessem ser citadas eletronicamente. Percebia-se a 

utilização cada vez mais da tecnologia em favor da economia. Às vezes até com 

excesso, conforme o caso a seguir. 

Em conversa com a funcionária chefe do NADAC, fui apresentado a uma 

outra funcionária que trabalhava no núcleo. Todavia, com uma particularidade: 
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apesar de ter o NADAC como local de trabalho, sua função era cuidar dos processos 

da Vara Cível de Jacarepaguá. Por alguma razão, ela foi transferida de lá para 

Niterói. O trabalho à distância era possível pois os processos eram eletrônicos, tudo 

era feito pelo computador. O fato é que ela e as outras funcionárias reclamavam da 

situação, na medida em que estava ali, ocupando aquele espaço, mas não poderia 

fazer nada do Juizado.  

Em relação aos funcionários do núcleo, cabe destacar que compreendiam 

serventuários e estagiários, com horário de trabalho e remuneração. 

Por fim, além das funções de atender, distribuir e citar, o núcleo também 

realizava petições de juntada quando a pessoa queria anexar algum documento ao 

processo. 

 

 

3.4 O I JEC 

 

3.4.1 As audiências de conciliação 

 

 

Realizada então a petição inicial no núcleo de primeiro atendimento e 

distribuída pelo NADAC, o próximo passo era comparecer à audiência de conciliação 

marcada. 

O segundo andar do prédio era destinado apenas às audiências de 

conciliação dos Juizados Especiais Cíveis. Havia duas portas no andar: enquanto 

uma dava acesso às salas para as conciliações do I JEC, a outra comportava as 

salas do II e III JEC. Importante observar que nesse andar apenas ocorriam as 

conciliações do I JEC. O II e III Juizado seguiam uma outra lógica, explicada em 

capítulo próprio. Por hora, apenas aponto que as salas destinadas às conciliações 

destes dois Juizados não eram utilizadas para nenhum fim.  

Em um dos dias de minha pesquisa, no quadro das audiências havia um 

aviso informando que todas as audiências de conciliação do I JEC daquele dia foram 

convoladas e seriam realizadas no terceiro andar. Tratava-se, no caso, das 

audiências unas, que não eram regra no I JEC e são melhor explicadas em capítulo 

próprio. 
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Por dia eram realizadas mais de trinta conciliações no I JEC. A imensa 

maioria envolvendo pessoas jurídicas e relação de consumo. Elas iniciavam pela 

parte da manhã, por volta das 10 horas, e seguiam até o meio da tarde, por volta 

das 15 horas. Na pauta, o horário era divido em 20 ou 30 minutos, havendo duas ou 

três conciliações marcadas para o mesmo horário. Exemplificando: duas audiências 

marcadas para 10h00, três audiências marcadas para 10h20, três audiências às 

10h40 etc.  

As partes ficavam do lado de fora aguardando no corredor serem 

chamadas pelo conciliador para entrar. Detalhe que como no andar só funcionavam 

as salas do I JEC, o movimento de pessoas se resumia à frente das salas apenas. 

Todo o resto do andar ficava inabitado. 

Apesar de, em decorrência da primeira pesquisa, saber que as audiências 

não possuíam segredo de justiça e podiam ser assistidas por qualquer pessoa, a fim 

de não causar uma má impressão aos funcionários dos Juizados eu perguntei 

previamente a uma serventuária do cartório do I JEC se podia assistir às audiências. 

Prontamente me disse que sim, que poderia entrar sem problemas. A cordialidade e 

a educação eram chaves para aumentar a minha aceitação. “Se as pessoas o 

aceitam, você pode perambular por todo canto e a longo prazo vai ter as respostas 

que precisa sem fazer perguntas” (FOOTE-WHYTE, 1975, p. 82). Com isso, 

aumentei a minha aproximação com os funcionários, além de me fazer um rosto 

mais conhecido naquele ambiente. 

Mesmo sendo orientado de que não havia empecilhos, resolvi esperar no 

lado de fora de onde ocorriam as audiências ao invés de ir entrando, pois não queria 

atrapalhar as conciliações. Havia até mesmo um aviso na porta para não entrar caso 

não fosse chamado. Fiquei aguardando na esperança de que, terminada uma 

audiência, o conciliador viesse chamar as partes da próxima. Assim, teria uma 

brecha para me apresentar a ele e pedir para entrar. Em determinado momento, 

algumas pessoas saíram da sala, porém o conciliador não foi até à porta realizar o 

pregão. Este estava sendo realizado pelo sistema de áudio, que estava com uma 

qualidade baixa por sinal. As partes entraram e continuei no corredor, desta vez 

esperando o tempo entre a saída das partes e o próximo pregão para entrar. 

Quando entrei, encontrei uma das conciliadoras saindo de uma sala. Eu 

me apresentei e a mesma, muito educadamente, me convidou para entrar e assistir 
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às audiências. Dirigi-me à sala de qual ela havia saído e sentei em uma cadeira 

posicionada em uma das quinas da sala, ao lado da conciliadora.  

A sala possuía duas mesas retangulares, posicionadas em forma de “T”. 

Em uma das mesas, havia adesivos com as descrições “autor” e “réu”, além de duas 

cadeiras de cada lado. Esta mesa era destinada às partes litigantes, que sentavam 

frente a frente. Na outra, ficava a conciliadora, de frente para as partes. Em sua 

mesa havia um computador e uma impressora.  

Ela então voltou, realizou o pregão, as partes entraram e iniciou-se a 

primeira audiência, que por sinal estava marcada para quarenta minutos antes.  

A parte autora não estava acompanhada por advogado. Ela e a parte ré 

conversaram e combinaram um acordo. O conciliador redigiu o termo de audiência 

de conciliação constando o trato e as partes assinaram. O que me chamou a 

atenção foi a data de distribuição da ação: 21/01/2016. Isso confirmava a previsão 

da funcionária do NADAC de um pouco mais de um mês para a audiência 

conciliação, já que aquela estava ocorrendo no dia 02/03/2016. Após as partes 

saírem, foi realizado o próximo pregão. 

Na segunda audiência, apenas a parte autora compareceu. Outra 

conciliadora veio à sala informar que o áudio estava baixo, que era melhor realizar o 

pregão pessoalmente, indo até o corredor e chamando as partes. A conciliadora 

então assim o fez, realizando três pregões com diferença de cinco minutos entre 

eles. Mesmo assim, a parte ré não compareceu. Foi então conferido no processo 

eletrônico se havia prova do aviso de recebimento (AR), ou seja, se o réu foi citado 

ou não. Apesar do envio da carta, a resposta não havia retornado, nem positiva, 

nem negativa. Importante destacar que não houve revelia, pois não houve prova de 

citação do réu. A revelia só ocorre quando a pessoa não comparece tendo ciência 

de que deveria. 

Durante a audiência, entrou uma menina na sala também para assistir. 

Foi apresentada por um funcionário do cartório dizendo que ela seria conciliadora. 

Sentou-se ao lado da jovem que conduzia as audiências. Perguntei-lhe se era 

necessário algum curso de preparação e me disse que era só assistir às audiências 

para “ver como que faz”. 
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A todo momento a conciliadora orientava a menina, mostrando o sistema, 

o processo eletrônico, como escrevia o termo de audiência etc. 

Por fim, foi realizada a ata e entregue para a parte assinar, encerrando. 

No termo, constava que caso o aviso de recebimento retornasse positivo, era para 

aplicar os efeitos da revelia, e caso negativo, para proceder a uma nova citação. 

Foi realizado o pregão para a próxima audiência. Interessante explicitar 

que não havia uma divisão de audiências para cada conciliadora. Quando uma fazia 

o pregão, ela avisava anteriormente à outra, que riscava de sua cópia da pauta 

aquela audiência. Ou seja, as próprias conciliadoras cooperavam entre si e tinham 

seu modus operandi. 

Na próxima audiência, compareceu apenas a parte autora acompanhada 

de uma advogada. Enquanto a conciliadora procurava no processo eletrônico o AR, 

o sistema caiu. Ela brincou dizendo à aprendiz que “o sistema é ruim e dá mais erro 

quando a gente tá atrasada”. Com isso, iniciou-se uma discussão acerca da 

virtualização do processo. A advogada disse que teve benefícios e malefícios. 

“Quanto menos você usa o poder público, melhor”, se referindo ao fato de poder 

enviar petições diretamente de seu escritório. “Só de chegar na audiência e já ter 

lido a contestação já adianta muito”, afirmou. Todavia, disse que na Justiça Comum 

o sistema apresentava muitos erros. Nessa hora, conciliadora e advogada disseram 

preferir o papel ao invés do processo virtual. 

Novamente, foi constatado que o aviso de recebimento não havia 

retornado, redigindo o termo de audiência relatando a situação, entregando para a 

parte assinar e encerrando. 

Quando as partes saíram, a conciliadora brincou dizendo que eu estava 

só “anotando o vuco-vuco”. E de fato ela estava certa. O trabalho não tinha uma 

pretensão estritamente teórica, saber o que era uma audiência de conciliação ou 

instrução e julgamento. O meu objetivo era justamente observar as pessoas 

envolvidas, como se comportavam, o que pensavam etc. Eram as nuances que 

passavam despercebidas no dia-a-dia e que deveriam ser desnaturalizadas. 

Na audiência seguinte, a última da parte da manhã daquele dia, eu 

observaria a situação mais comum. As partes entraram acompanhadas de seus 

advogados. A advogada da parte ré de imediato disse que a empresa não havia 
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mudado a proposta de acordo. Não havendo nenhum consenso, foi marcada a AIJ 

para 19 dias depois. A audiência foi extremamente rápida. 

Terminada a AC, conversei um pouco com a conciliadora, a qual foi muito 

solícita. Disse-me que estava na função havia mais de um ano. Quando perguntada 

o porquê de estar ali, me respondeu que se formara em bacharel mas não 

conseguiu passar na prova da OAB. Assim, não conseguia arranjar trabalho, pois a 

carteira da Ordem era um requisito sempre necessário. Viu então na conciliação, 

uma forma de obter prática jurídica sem a necessidade da OAB. 

Informou-me que tinha que cumprir 16 horas por mês, geralmente 

comparecendo ao Juizado uma vez por semana, realizando 4 horas. Não havia 

remuneração, nem curso preparatório.  

Perguntei se havia algum supervisor, alguém para ajudar os conciliadores. 

Disse-me que a chefe ficava no cartório, mas eles sempre conseguiam se resolver. 

Caso ocorresse algum problema, era só ligar para lá e solicitar ajuda. 

Observando que o único acordo realizado naquelas audiências foi perante 

parte desacompanhada de advogado, e tendo em mente o relato da Ângela Moreira-

Leite que advogados dificultavam o acordo (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 93), indaguei 

sobre esse fato. A conciliadora me disse que era a própria empresa que dificultava o 

acordo. Como ela terceirizava o serviço de advocacia, o profissional acabava sendo 

exterior ao universo da empresa. Assim, o advogado terceirizado ia para a audiência 

já com uma proposta de acordo pré-determinada pela empresa, não tendo 

flexibilidade para uma negociação.  

Falou-me também dos chamados advogados audiencistas. Eram 

profissionais que ganhavam por audiência, fazendo uma grande quantidade por dia, 

defendendo várias empresas diferentes. Andavam com diversas planilhas contendo 

as audiências do dia. Ao terminarem uma, riscavam da folha. 

Sujeitos semelhantes aos advogados audiencistas eram os prepostos. 

Tratavam-se de pessoas que representavam a empresa nas audiências. Não eram 

necessariamente o vendedor, técnico ou atendente que participou do fato que deu 
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origem ao processo. O preposto podia ser qualquer pessoa2. Com isso, como os 

audiencistas, havia pessoas que também recebiam por audiência para 

representarem diferentes empresas em diversas audiências.  

Essas figuras vão repercutir na minha observação acerca da 

informalidade das audiências, no capítulo seguinte. 

Outra observação feita pela conciliadora foi em relação à convolação das 

audiências. Informou-me que, apesar de raro, existia a possibilidade da conciliação 

convolar em instrução e julgamento. Seria a hipótese de haver uma pessoa muito 

idosa ou doente, na qual a espera pela AIJ era prejudicial. Quando surgia tal caso, o 

conciliador verificava no cartório se havia disponibilidade para encaixar o processo 

na pauta do dia do Juizado. Caso positivo, a audiência de instrução e julgamento 

ocorria no horário disponível. Isto, é claro, pressupondo que não houve acordo na 

audiência de conciliação. 

Indaguei também acerca de um aviso que havia na sala, na qual instruía 

os conciliadores a marcarem as AIJ que havia defensor público somente para 

segundas e terças-feiras. Ela me disse que além de ser raro a Defensoria Pública 

figurar nos processos, os defensores não iam às audiências de conciliação. Além 

disso, os defensores só estavam disponíveis nas segundas e terças, razão pela qual 

a AIJ tinha que ser marcada nesses dias. 

Interessante também perceber a compreensão que a conciliadora tinha de 

si, através de um caso que a mesma me contou: certa vez, houve uma audiência na 

qual faltava no processo a carta de preposto, documento que dava poderes à 

pessoa para figurar como preposto no caso. Mesmo com o preposto presente na 

audiência, o advogado da parte autora pediu a revelia. A conciliadora então me 

disse que naquela situação nada poderia fazer, pois não era Juiz. Só o Juiz tinha 

poderes para determinar algo. Ela então apenas fez constar no termo de audiência 

que faltava a carta de preposto e que o advogado pediu a revelia.  

Ainda sobre sua função, me exemplificou dizendo que conciliador não 

podia aditar a petição inicial a pedido do autor. Tudo que podia fazer era constar em 

ata a requisição para que fosse analisada pelo Juiz posteriormente. 

                                                 
2  “Lei 9099/95, artigo 9º, § 4o: O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 

representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, 
sem haver necessidade de vínculo empregatício.” (BRASIL, 1995) 
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Por fim, perguntei sobre o fato de não haver conciliações no II e III JEC, 

inclusive com as salas destinadas para tal fim desativadas. A conciliadora me disse 

que nesses Juizados as audiências eram unas, isto é, ocorria conciliação e instrução 

e julgamento em uma mesma audiência com o Juiz leigo. Essa dinâmica será 

esmiuçada em capítulo próprio, mais a frente. Por hora, interessa apenas a opinião 

da conciliadora, que via nas ACIJ uma melhora, pois em situação normal, caso 

ocorresse algum problema, outra conciliação deveria ser marcada. Com a audiência 

una, tudo era resolvido direto pelo Juiz, sem espera. 

Após a entrevista, aguardei o retorno das atividades, pois as audiências 

estavam marcadas de forma que havia um intervalo de uma hora para almoço. 

Todavia, devido aos atrasos, só restava meia hora antes da próxima audiência 

começar. Os atrasos ocorreram sobretudo devido ao fato que uma conciliadora só 

chegou na parte da tarde. Durante a manhã, havia apenas duas conciliadoras para 

realizar as audiências. Ademais, cada uma estava assessorando uma aprendiz. 

Ao retornarem, me dirigi a uma outra sala, de forma a observar o modus 

operandi de outra conciliadora. Sentei-me novamente no canto da sala, onde já 

havia uma cadeira vazia posicionada. A conciliadora também estava ensinando a 

uma aprendiz, todavia de forma diferente da anterior. Desta vez, a iniciante era 

quem operava o sistema e redigia os termos, sob instruções da conciliadora. 

Iniciavam então as audiências da parte da tarde. 

Na primeira audiência, a parte ré não compareceu. Assim como das 

outras vezes, o aviso de recebimento não havia retornado, sem a certeza de que 

havia sido intimada ou não. A aprendiz, a quem passarei a chamar também de 

conciliadora, eis que exercedora da função, redigiu o termo e encerrou. 

Na audiência seguinte, somente a parte ré compareceu. Todavia, 

informou que o autor não iria, pois fora realizado um acordo entre eles. Trouxe-o 

impresso e assinado por ambas as partes para ser homologado pelo Juiz. Tudo foi 

constado no termo pela conciliadora, finalizando a audiência. 

Na sequência, compareceram autor e réu. Desta vez, houve uma 

peculiaridade: em sede de tutela antecipada, o Juiz havia deferido a transferência de 

automóvel em favor do autor pelo réu. Na audiência de conciliação, o réu informou 

que não se opunha à entrega do automóvel, todavia, para fazê-lo, era necessária a 
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vistoria do veículo, o que não seria permitido pelo Detran, pois o carro era roubado. 

Assim, fez uma contestação requerendo ao Juiz uma ordem para que o Detran 

autorizasse a transferência do automóvel. Este era um caso no qual a figura da 

conciliação era estranha. Não havia o que acordar. O autor ingressou com a ação 

requerendo a transferência do veículo, a qual foi provida em sede de tutela 

antecipada. Caberia ao réu apenas cumpri-la. A conciliadora fez o termo, marcando 

a data da AIJ. 

As próximas três audiências foram bem similares. Em todas elas a parte 

ré não compareceu, ausente também o aviso de recebimento da carta de citação.   

Assim terminaram as audiências de conciliação. Na parte da tarde não 

houve nenhum atraso, pois havia três conciliadoras. Sobre elas, observei algumas 

características. 

O perfil do conciliador encontrado era o estudante de Direito que estava 

no início da faculdade. Conforme me disseram, nos primeiros períodos do curso de 

Direito era mais difícil conseguir um estágio. Desse modo, a atividade de conciliador 

era uma forma de obter experiência no início da graduação. Durante minha pesquisa, 

observei quatro jovens graduandos ingressando na função de conciliador. Existia 

uma demanda e ela era absorvida por esses jovens. 

Outro ponto foi a forma de conduzir as audiências. As conciliadoras quase 

não falavam e instigavam o acordo. As audiências eram conduzidas pelas próprias 

partes, que entravam na sala e já diziam se havia acordo ou não. À conciliadora 

cabia somente redigir o termo da audiência. Mesmo que tivessem uma atitude pró-

ativa, talvez não resolvesse a situação, tendo em vista a inflexibilidade dos 

advogados das empresas. Caberia ao conciliador então convencer a parte a aceitar 

aquela proposta não-negociável? Não parece satisfatório.  

A conciliação, cuja finalidade era a busca por uma solução que fosse 

aceita por ambas as partes, não estava alcançando seu propósito, pois inserida em 

um contexto de inflexibilidade e ausência de negociabilidade por parte das empresas 

rés (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 137). A falta de negociabilidade existia mesmo 

quando camuflada pela melhora da proposta, como no seguinte exemplo.  

Suponha que a empresa determinasse que o máximo que seria oferecido 

em acordo seria o valor de oitocentos reais. Todavia, informava ao advogado para 
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primeiro oferecer quinhentos. Caso a outra parte não aceitasse os quinhentos, então 

os oitocentos reais seriam oferecidos, dando a impressão de que faria um bom 

negócio se aceitasse. A negociação, no caso, é camuflada. Primeiro foi oferecido um 

valor inferior para depois oferecer o valor real da proposta. No linguajar popular, “vai 

que cola...”  

Também observei que o ambiente era bastante informal, havia música 

nas salas, os funcionários brincavam entre si, os advogados e prepostos contavam 

casos, combinavam almoços etc. A informalidade estava ligada ao fato de que essas 

pessoas eram colegas de trabalho e se viam no dia-a-dia. Conforme relatado 

anteriormente, os advogados audiencistas e prepostos eram figuras que estavam 

sempre presentes nos Juizados, fazendo diversas audiências diariamente. Com isso, 

criou-se uma certa intimidade entre esses sujeitos, a qual era levada para a 

audiência. O curioso é observar que tal informalidade ficava restrita a essas pessoas, 

isto é, o autor da ação, por não fazer parte daquele campo, sempre permanecia 

calado aguardando o término da audiência. 

Após o encerramento das audiências de conciliação, todo o segundo 

andar ficava vazio. Não havia nenhuma outra atividade além das AC do I JEC.  

 

 

3.4.2 As audiências de instrução e julgamento 

 

 

Dando seguimento, depois feita a petição inicial no núcleo do primeiro 

atendimento, distribuída a ação no NADAC e comparecida à conciliação marcada, o 

próximo passo, caso não tenha havido acordo, era estar presente na audiência de 

instrução e julgamento, marcada pelo conciliador na AC. 

O terceiro andar do prédio era onde funcionavam o I e II JEC, com suas 

salas de audiência e cartório. O III Juizado ficava no quarto andar. Devido à 

diferença de sistemática, mantenho a descrição apenas do I JEC. Os II e III JEC 

serão avaliados posteriormente, por seguirem uma outra lógica. 

Por dia, eram realizadas de trinta a cinquenta AIJ no I Juizado. Da mesma 

forma que as conciliações, os réus na imensa maioria eram pessoas jurídicas, como 

bancos, fornecedoras de água, luz, telefone, tv por assinatura, lojas e seguradoras. 
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As ações tinham três motivações principais: pedido de dano moral, cobrança 

indevida e inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. A pauta era organizada 

da mesma forma que as conciliações: as audiências iniciavam pela parte da manhã 

se estendendo até a tarde. O horário era dividido em sessões de 10 ou 20 minutos, 

havendo duas ou três audiências marcadas para a mesma hora.  

Em um dos dias de minha pesquisa, ocorreu de todas as audiências da 

pauta serem contra uma mesma ré, no caso uma empresa de telefonia. Esse era o 

chamado pautão, que era determinado pelo Juiz titular do Juizado. Em outro dia, 

havia um aviso no quadro de horários informando que todas as audiências daquele 

dia seriam realizadas pelo Juiz do Juizado da Violência Doméstica, no nono andar. 

Essas duas observações serão melhor explicadas na narração das conversas com 

funcionários dos cartórios. 

Como relatado em relação às audiências de conciliação, as partes 

ficavam no corredor aguardando o pregão para entrarem. Todavia, era de se notar 

que esse corredor era muito mais cheio, com bastante movimento e circulação de 

pessoas, além do murmúrio das conversas. 

Fiquei esperando no corredor um intervalo entre uma audiência e outra 

para poder entrar. Enquanto aguardava, passou por mim um funcionário do cartório, 

o qual nos já havíamos vistos em momentos anteriores. Disse-lhe que gostaria de 

assistir a algumas audiências de instrução e julgamento. Eis que prontamente me 

levou à sala na qual ocorria uma, pediu licença e apresentou-me para a Juíza, a qual 

permitiu a minha estadia sem nenhum problema.  

A sala, maior do que aquelas onde ocorriam as conciliações, também 

possuía em seu centro duas mesas dispostas em forma de T, sendo que a mesa da 

Juíza ficava sobre um tablado de madeira. Na mesa dela, havia um computador com 

dois monitores e uma impressora. Já na mesa que ficava no nível mais baixo, 

ficavam posicionadas duas cadeiras de cada lado, destinadas às partes e seus 

advogados. Atrás de duas dessas cadeiras, havia outras encostadas na parede, as 

quais eram ocupadas por parentes das partes durante as audiências. Foi em uma 

dessas cadeiras que sentei. Havia também a bandeira do Brasil e do Rio de Janeiro 

no canto da sala. 
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Desde a primeira AIJ que presenciei, já pude notar o diferente 

funcionamento em relação às audiências de conciliação. Digo isso em relação ao 

agir daquele que conduzia a audiência, pois as partes continuavam mecânicas, 

entrando na sala e dizendo se havia ou não acordo. Dessa vez, o Juiz utilizava a 

audiência de forma a obter mais informações das partes que pudessem esclarecer o 

caso para a posterior resolução. Mesmo que tudo estivesse no processo, e com 

base nele é que seria dada a sentença, a AIJ era um instrumento para que ambas 

as partes tivessem voz pessoalmente. 

Na primeira audiência, as partes informaram que não havia acordo. A 

Juíza então perguntou à advogada do autor se já tinha lido a contestação, oposta 

pela ré. Diante da afirmativa, a Juíza perguntou se gostaria de fazer alguma 

alegação. Oralmente, a advogada então contra argumentou as razões contidas na 

contestação. A Juíza digitou o que ouviu (não havia estagiário ou funcionário 

escrevente) e imprimiu a assentada, entregando para as partes assinarem e 

encerrou a audiência. Após, foi até a porta realizar o pregão. Interessante notar que 

as partes não conversaram. Apenas a advogada falou.  

Na AIJ seguinte, a advogada da ré já disse a proposta logo ao sentar-se à 

mesa, oferecendo trezentos reais mais o valor da passagem. A Juíza então 

perguntou se havia contra-proposta. A advogada do autor pediu o valor do bilhete 

mais mil reais. Não houve acordo, todavia, a advogada da ré disse que iria enviar 

uma mensagem para ver se poderia melhorar a proposta. Quando a advogada do 

autor fez suas alegações à contestação foi que o caso ficou mais claro.  

Interessante notar que a minha falta de conhecimento sobre o que as 

partes falavam, também o era da Juíza. Quando as partes adentravam a sala para a 

audiência, a julgadora não tinha total conhecimento do caso. No máximo realizava 

na hora uma rápida leitura do que estava no processo. Isso quer dizer que a AIJ não 

era uma audiência para a Juíza formar sua convicção e dar sua sentença, mas sim 

recolher mais alguma informação das partes. O projeto de sentença seria escrito 

depois, geralmente em casa, com base no que estava no processo. Por isso que 

nesta etnografia não foi realizada uma detalhada descrição de cada caso, pois o que 

eu observava nas audiências era apenas uma parte do quebra-cabeça que 

compunha cada o todo. 
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Voltando ao caso, percebi que se tratava de um pedido de remarcação de 

uma passagem de ônibus. Enquanto a advogada da empresa afirmava que o bilhete 

estava vencido, a do autor alegava que era permitida por lei a remarcação até um 

ano após a emissão, independente de estar vencido ou não. A mãe do autor, que 

estava sentada ao meu lado, confirmava o que a advogada falava. Como não houve 

resposta acerca da melhora da proposta, foi feita a assentada, marcando a leitura de 

sentença para dois meses depois. A Juíza então pediu para a advogada chamar as 

partes da audiência seguinte. 

Na terceira AIJ, a advogada do autor também replicou oralmente a 

contestação. Diante das alegações, o defensor da empresa pediu à Juíza para 

também fazer suas considerações, algo que eu não havia observado antes, uma 

tréplica. Após, a advogada voltou a falar, defendendo seus argumentos. Por fim, a 

Juíza fez um resumo do que estava entendendo da situação: o autor ajuizou uma 

ação e a mesma foi extinta no II JEC, sob alegação de que era necessária uma 

perícia que não cabia aos Juizados Especiais. Assim, propôs uma nova demanda, 

esta que estava sendo discutida na audiência. Enquanto o advogado da ré alegava 

que estava sendo ferido o princípio do Juiz natural, pois insatisfeito com a decisão 

do I JEC foi ajuizada nova ação no II, a advogada do autor dizia que era direito 

constitucional levar à apreciação do judiciário o direito que estava sendo violado. A 

Juíza então explicou que quando da decisão que extinguiu a ação, deveria ter sido 

interposto recurso ao invés de ter ajuizado nova demanda. Sem acordo, foi escrita a 

assentada e entregue para as partes, encerrando a AIJ. 

Antes que as partes da audiência anterior saíssem da sala, a Juíza 

solicitou que uma funcionária realizasse o pregão. As partes entraram e ficaram de 

pé, já que os lugares ainda estavam ocupados pelas pessoas da audiência prévia, 

que assinavam a assentada. A Juíza então perguntou se havia acordo, a advogada 

da empresa ré respondeu que sim e a autora disse aceitar. Ainda de pé, elas 

informaram como ocorreria o depósito do dinheiro, passando os dados para a Juíza. 

Após as partes da audiência anterior saírem, elas sentaram e terminaram o trâmite.  

A AIJ seguinte tratava-se de problema com o fornecimento de serviço de 

Internet. As partes entraram e a Juíza perguntou se o advogado do autor tinha lido a 

contestação. Diante da negativa, disponibilizou o documento em um dos monitores 

para que pudesse ler. O advogado disse que não faria nenhuma alegação, se 
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reportando aos argumentos elencados em sua petição inicial. A Juíza então 

perguntou se havia proposta. O preposto ofereceu setecentos reais em espécie, 

mais cento e quarenta, que era o dobro do valor da mensalidade que o autor pagava 

para ter o serviço. O próprio autor então começou a explicar o ocorrido, dizendo que 

no mês de novembro de 2015, por cinco dias, o modem não funcionou e que não iria 

aceitar o valor proposto. A Juíza sugeriu ao autor que pensasse bem na proposta, 

pois a Juíza titular daquele Juizado não era pró-consumidor. O advogado disse que 

independente disso, levaria sua pretensão até o fim e “o que a Juíza decidir, estava 

decidido”. Ofereceu uma contraproposta no valor de dois mil e quinhentos reais, que 

correspondia à metade do valor pedido na inicial. Sem acordo, a audiência foi 

encerrada. 

As próximas duas AIJ foram bem rápidas. Na primeira, a parte autora 

estava desacompanhada de advogado e aceitou a proposta de oitocentos reais 

oferecida pela empresa ré. Na segunda, o advogado da autora não havia lido a 

contestação, fazendo-o na hora. Não fez alegações, se reportando apenas à inicial. 

Foi marcada leitura de sentença. 

Por fim, na última audiência daquela sequência compareceu somente o 

autor, desacompanhado de advogado. A Juíza lhe disse que decretaria a revelia, 

explicando que como a parte ré não estava presente, suas alegações seriam 

presumidas verdadeiras. Ele então contou o ocorrido, dizendo que era guardador de 

carro da prefeitura. Certo dia, como de costume, ofereceu a cartela de 

estacionamento a um motorista enquanto este chegava, porém o mesmo recusou. 

Ocorreu que no local passou um fiscal e multou o automóvel, pois estacionado sem 

a cartela. Quando o proprietário retornou e viu a multa, agrediu física e verbalmente 

o guardador. A Juíza questionou se o autor havia dado queixa na delegacia, pois 

tratava-se de matéria criminal. O guardador respondeu que sim, que inclusive fora 

ofendido pelo motorista durante a audiência, razão pela qual ingressou com ação na 

seara cível. No fim, revelou que estava sendo assistido pela Defensoria Pública, mas 

o defensor não tinha comparecido. 

 Algumas observações em relação à atuação da Juíza. Apesar da pressa, 

realizando o pregão da próxima audiência sem esperar as partes da anterior saírem, 

a pauta não estava atrasada. As AIJ estavam ocorrendo dez, quinze minutos antes 

da hora marcada. Além do mais, ao contrário das conciliadoras que realizavam três 
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pregões com diferença de cinco minutos entre eles, a Juíza chamava apenas uma 

ou duas vezes. Notei que as conciliadoras compartilhavam um habitus (JUNQUEIRA, 

1997, p. 32) bem diferente dos Juízes leigos. Enquanto elas sabiam que não tinham 

autoridade, tinham a preocupação de seguir todos os passos e faziam tudo 

conforme as regras, os Juízes por vezes quebravam algumas, como a realização de 

menos de 3 pregões e de audiências antes do horário marcado, conforme relatado 

também adiante. 

Ademais, observei que a Juíza não tinha escrevente, estagiário ou 

funcionário para auxiliar. Ela trabalhava sozinha. Apesar disso, me contou que todos 

ajudavam, como os próprios advogados que às vezes realizavam os pregões. 

Em uma rápida entrevista, procedida durante as audiências a seu pedido, 

ela me contou que ia ao Juizado uma vez por semana e que por vezes prestava 

auxílio ao II JEC. Disse-me que a iniciação foi por concurso e o trabalho era 

remunerado, sendo maior a remuneração quanto maior fosse a carga de trabalho. 

Contou que não havia nenhum subordinado a ela, mas que todos ajudavam. Em 

relação aos processos, disse que não via muitos acordos, estes eram na faixa de 

vinte por cento. Sobre a quantidade de ações extintas, disse que aumentou com a 

mudança do juiz togado, que passou a ser mais severo com as demandas 

consumeristas. Afirmou que há três anos, era mais comum partes 

desacompanhadas de advogado e que a Defensoria Pública não era muito presente. 

Informou que estava há quase quatro anos no I JEC como Juíza leiga, inclusive já 

de saída, pois não fez outro concurso para permanecer por mais tempo. Quando 

perguntada sobre os avisos de recebimento que não voltavam, observados bastante 

por mim nas audiências de conciliação, respondeu que muitas vezes os Correios 

perdiam o AR, que a citação deveria ser feita por oficial de justiça. Por fim, disse que 

em quatro anos de Juizado, eu era a primeira pessoa a fazer pesquisa sobre o 

mesmo. O que via eram alunos que assistiam às audiências para a faculdade, mas 

não uma pesquisa sobre o Juizado. 

Após as audiências, que iniciaram na manhã e terminaram por volta do 

início da tarde, a Juíza leiga disse que tinha combinado de fazer as AIJ do II JEC, 

me convidando para assistir. Agradeci, mas resolvi continuar observando as 

audiências do I Juizado, que naquele momento seriam conduzidas por outro Juiz 

leigo. 
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Dirigi-me à sala e esperei o intervalo entre uma audiência e outra para 

entrar e me apresentar. O espaço era organizado como o observado anteriormente: 

mesas em T, sendo a do Juiz sobre um tablado e com computador e impressora, 4 

cadeiras para as partes, bandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro e cadeiras nos 

cantos da sala. Sentei em uma destas, localizada atrás dos assentos de uma das 

partes. 

As audiências prosseguiram da mesma forma que as observadas 

anteriormente. As partes entravam, o Juiz perguntava se o advogado da parte autora 

gostaria de impugnar a contestação e se o advogado da ré gostaria de acrescentar 

algo. Detalhe que quando as partes se estendiam muito em suas alegações, o Juiz 

pedia para serem objetivos, que não era necessário repetir o que já estava no 

processo, pois ele iria ler tudo depois. Além disso, fazia perguntas às partes para 

esclarecer a situação. A leitura de sentença estava sendo marcada para menos de 

um mês. Ao encerrar as audiências, o próprio Juiz fazia o pregão pessoalmente na 

porta. 

Como as audiências estavam bastante atrasadas, ocorreu de, por duas 

vezes, advogados entrarem na sala pedindo ao Juiz que chamasse seus processos 

na frente, pois tinham outros compromissos marcados. Em um desses eventos, o 

advogado alegava que sua audiência era a próxima da pauta, mas que o Juiz estava 

chamando as outras que estavam marcadas para o mesmo horário. Este então 

respondeu dizendo que apesar da lista estar disposta em uma ordem, poderia 

realizar o pregão de qualquer audiência marcada para a mesma hora, que não tinha 

como imprimir a folha de lado e colocar as audiências em um mesmo patamar. 

Também disse que a audiência daquele advogado envolvia pessoa física e, por 

demorar mais que pessoa jurídica, não iria atrasar as outras AIJ por causa de uma. 

Em duas audiências houve oitiva de informantes. A parte autora no 

decorrer da sessão dizia que havia uma testemunha no lado de fora para ser ouvida 

e pedia permissão ao Juiz para chamá-la. Com a afirmativa, a pessoa entrava, se 

identificava, entregava CPF e RG e ficava em pé de frente para o Juiz e as partes. 

As perguntas eram feitas indiretamente e uma por vez, isto é, o advogado fazia a 

pergunta ao Juiz, que repassava para a testemunha, que por sua vez respondia. 

Isso para poder haver tempo para o Juiz anotar. Quando ocorria do informante 

responder logo após a pergunta do advogado, o Juiz interrompia, digitava a pergunta, 
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pedia para responder, anotava a resposta e só então prosseguia para o próximo 

questionamento. Além disso, pedia objetividade nas respostas, transformando as 

extensas alegações das testemunhas em frases curtas. 

Interessante citar que uma das oitivas foi fundamental para o caso. 

Tratava-se de um pedido de indenização pelo fato de um casal não ter conseguido 

viajar por problemas no check-in, o que fez com que perdessem a hora. O detalhe é 

que não haviam despachado nenhuma bagagem. A autora da ação era a esposa. 

Na AIJ, sua advogada disse que tinha uma testemunha para ser ouvida. Era o 

marido da autora. A advogada então fez algumas perguntas, cujas respostas 

relataram a situação que tinha acontecido com o casal. Após os questionamentos, o 

advogado da empresa disse que também gostaria de fazer uma pergunta. Indagou 

se o informante já havia ajuizado uma ação pelo mesmo fato. Diante da resposta 

positiva, o Juiz perguntou se a autora gostaria de desistir da ação, que iria apagar 

tudo que havia digitado sobre aquela audiência. A advogada titubeou, mas 

confirmou a desistência. Foi impressa a assentada e encerrou-se a AIJ. 

Outro ponto curioso foi uma mesma advogada estar fazendo duas 

audiências ao mesmo tempo, em duas salas diferentes. Apesar de ter saído e 

adentrado a sala por algumas vezes, a audiência ocorreu normalmente.  

O movimento na sala estava bastante corrido. Sem parar um minuto, o 

Juiz realizava uma audiência atrás da outra. Era notável sua sobrecarga. Como só 

havia ele para fazer toda a pauta, a Juíza togada lhe perguntou se podia pegar 

algumas audiências para ajudar. Após o término, veio informar que colocou o nome 

do Juiz em um dos acordos que obteve.   

Finalizadas as audiências, conversei um pouco com o Juiz leigo. Ele me 

informou que na verdade era do II JEC. Como uma Juíza do I Juizado tinha saído 

uma semana antes, para que a pauta não fosse remanejada ele foi prestar auxílio 

aquele dia. Estava na função fazia um ano. Disse que mais ou menos vinte e cinco 

por cento dos processos terminavam em acordo. Partes sem advogado eram vinte 

por cento. Nesses casos, disse dar uma atenção a mais à parte que estava sozinha.  

Relatou que a Defensoria Pública não era presente, que era raro uma 

parte assistida por defensor. Sobre os advogados que entravam na sala, desabafou 

dizendo que não tinha como agradar todo mundo. Os advogados tinham outros 
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afazeres, mas ele havia desmarcado vários compromissos pessoais para prestar 

auxílio aquele dia.  

Em relação ao caso no qual houve desistência da ação, disse que se a 

advogada não desistisse ele iria condenar por litigância de má-fé. Disse que tinha 

muito advogado malandro e que não tinha receio de condenar. Sobre a advogada 

que fazia duas audiências ao mesmo tempo, disse que o JEC permitia isso por ser 

mais informal. Em relação aos valores das indenizações, disse que os Juizados 

eram diferentes. “Uma condenação de dois mil que faço aqui (no I JEC), eu posso 

fazer três e quinhentos lá (II JEC)”, afirmou.  

Comentei com ele que a outra Juíza estava marcando leitura de sentença 

para dois meses após a AIJ, enquanto ele marcava para menos de um mês. Ele 

contou que cada Juiz trabalhava de uma forma. Supôs que a outra Juíza leiga 

estivesse com muitos afazeres. No caso dele, disse que faria todos os projetos de 

sentença das audiências daquele dia em menos de uma semana e que nunca teve 

um projeto reformado pelo Juiz togado.  

Em relação à sua compreensão, quando perguntei sobre a Juíza que 

pegou umas audiências para ajudar, ele disse que apesar dela ter pedido, não teria 

como ele recusar. “Ela pediu por educação. Como sou subordinado a ela, ela 

poderia ter chegado e falado ‘vou fazer essas audiências’ e eu não poderia ter feito 

nada”, afirmou. Isso reforça a questão do habitus comentada anteriormente. Assim 

como a Juíza leiga, ele não fazia três pregões com intervalo de 5 minutos. Na 

segunda chamada já informava que era o último pregão. Diferentemente das 

conciliadoras que faziam tudo corretamente. Assim, pode-se dizer que tinha 

consciência de sua autoridade, o que o permitia agir de uma forma, mas que ainda 

era subordinado à Juíza togada. 

Também desabafou acerca dos advogados audiencistas e prepostos. 

Lembrou que certa vez um autor disse que ele estava sendo imparcial, estando a 

favor da empresa. O Juiz se defendeu, dizendo que não era porque o ambiente era 

informal que ele estaria a favor de um ou outro. “Os caras são meus colegas de 

trabalho, vejo eles aqui sempre. Não é porque falo com eles que vou levar isso para 

o julgamento”, afirmou.  
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Importante também transcrever uma conversa que tive com um Juiz do I 

Juizado em outubro de 2011. Nela, o Juiz atenta para a facilidade do Juizado 

Especial, o dano moral e a estrutura. 

Segundo ele, os Juizados eram a maior forma de acesso à justiça que 

poderia existir. Eram, se comparados à Justiça Comum, muito rápidos, além do fato 

da parte autora não ter nada a perder, uma vez que não havia custas judiciais e não 

precisava de advogado nas causas inferiores a 20 salários mínimos. “Com os 

Juizados Especiais todo mundo tem acesso à justiça”, completou. Ele ainda 

ressaltou que os Juizados do estado do Rio de Janeiro eram um dos mais céleres. 

Enquanto um processo no III Juizado poderia ser resolvido em quatro meses, em 

São Paulo podia-se levar um ano para marcar a audiência de conciliação. 

Quando questionado sobre a repetição das empresas acionadas, ele 

disse que não era papel do Judiciário puni-las, pois a indenização paga aos 

consumidores era algo ínfimo para as empresas. Segundo o Juiz, cabia ao Executivo 

essa sanção, aplicando multas de milhões com juros diários para as empresas. “Aí 

sim resolveria o problema, acabaria o abuso que as empresas têm, de fazer o que 

quer, negativar quem quer”, informou. Sobre dano moral, disse que de 125 

processos julgados por ele no mês de outubro de 2011, 29 eram improcedentes, ou 

seja, pessoas, segundo ele, querendo ganhar dinheiro às custas do Judiciário, 

pedindo dano moral por qualquer motivo. 

Voltando a questão do acesso à justiça, ele afirmou que esse acesso era 

tão grande que gerava uma demanda muito maior que a estrutura do Juizado 

suportava. Disse que os Juizados Especiais eram a menina de ouro aos olhos do 

pobre, visto que não era necessário pagar as custas processuais. A demanda era de 

oito mil processos para quatro Juízes leigos, logo percebia-se que havia um 

problema estrutural. Para tentar resolver isso foram organizados mutirões, só que 

esses eram apenas uma maquiagem, pois, segundo ele, haveria somente um 

aumento do número de Juízes. O número de funcionários do cartório continuava o 

mesmo. “O que já era sobrecarregado virava um caos”, desabafou. Além disso, 

contou que os mutirões possuíam um viés político envolvido e muitas horas extras e 

esquemas também. 
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3.5 O II E III JEC 

 

3.5.1 As audiências unas 

 

 

Após relatadas as audiências de conciliação e de instrução e julgamento 

do I JEC, que seguem a sequência lógica dos Juizados Especiais por excelência, 

passo ao modus operandi observado no II e III JEC. 

Enquanto no I JEC primeiro era realizada a AC com o conciliador e depois 

a AIJ com o Juiz leigo, no II e III JEC ocorriam as chamadas audiências unas. 

Tratavam-se de conciliação e instrução e julgamento em uma só sessão, conduzida 

pelo Juiz leigo. 

No II e III Juizados, ocorriam de trinta a cinquenta audiências por dia. As 

ACIJ do II Juizado ocorriam no segundo andar, enquanto que as do III eram no 

quarto.  

Não havia muita diferença do observado nas AIJ do I JEC. Apesar de 

serem duas audiências em uma, ela seguia o ritual de uma instrução e julgamento. 

Havia o pregão, chamando as partes para a audiência. Na sala, a Juíza perguntava 

se o advogado do autor teve acesso à contestação e se queria alegar algo. No fim, 

marcava para menos de um mês a data da leitura de sentença. 

A sala, também seguia o padrão de duas mesas em T, quadro cadeiras 

para as partes, mesa do Juiz sobre um tablado, bandeiras do Brasil e Rio de Janeiro, 

cadeiras avulsas no canto da sala, computador e impressora. 

O que observei de diferente foi que havia uma estagiária sentada ao lado 

da Juíza leiga digitando as informações que esta pedia. Em entrevista no intervalo 

entre uma audiência e outra, me contou que era conciliadora, mas como não havia 

mais conciliação, sua função era ajudar a Juíza. 

Outro fato intrigante foi que na sala ao lado havia um conciliador 

realizando ACIJ. Quando havia acordo, ele imprimia o termo de audiência de 

conciliação, como nas AC do I JEC, constando seu nome, função de conciliador e 

assinatura. Quando não havia acordo, imprimia a assentada, documento 

característico da AIJ. Nesta, todas os nomes e referências faziam alusão à Juíza 
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leiga que estava na sala ao lado, como se fosse ela quem estivesse conduzindo a 

ACIJ, constando sua assinatura eletrônica. Em nenhum momento a assentada citava 

o nome do conciliador que realizava a audiência.  

Em uma delas, uma advogada desabafou acerca do Juizado de 

Pendotiba. Disse que lá as audiências atrasavam bastante, chegando a duas horas 

de atraso. A advogada da outra parte respondeu dizendo que “o Juizado é a cara do 

Juiz”. Disse que tinha Juíza titular que ajudava quando a pauta estava atrasada. Já 

outras, não faziam nada.  

Apesar de serem ACIJ, como eram realizadas pelo conciliador, notei 

algumas semelhanças com as AC do I JEC. Não havia uma postura ativa do 

conciliador, eram as próprias partes que conduziam as audiências. Ele não fazia 

perguntas, as advogadas que lhe diziam o que havia ocorrido, se tinha acordo ou 

não. Assim, pode-se dizer que quem dava a tônica da audiência era quem a 

conduzia, e não o tipo da mesma. As diferenças significantes estavam na postura e 

ações de quem realizava a audiência. Uma AIJ e uma AC, por exemplo, eram 

semelhantes quando realizadas por um conciliador. Já uma conciliação realizada por 

este e uma realizada por um Juiz leigo eram diferentes. 

Embora afirmado que o II e III JEC realizavam somente audiências unas, 

eventualmente também ocorriam conciliações. Em um dos dias de minha pesquisa, 

havia um aviso no quadro de horários informando que as audiências da pauta do II 

Juizado daquele dia seriam de conciliação na parte da manhã, podendo ser 

convoladas. O que acontecia na prática desses Juizados é que o tipo de audiência 

que seria realizada dependeria do funcionário que estivesse disponível. Se no dia 

houvesse Juiz leigo, então este realizaria conciliação e instrução e julgamento. Se 

houvesse apenas conciliador, somente seriam realizadas audiências de conciliação, 

marcando a posterior AIJ. Todavia, isso não altera o fato desses Juizados terem a 

audiência una como regra. No caso do referido aviso, provavelmente era incerta a 

presença de um Juiz leigo naquela manhã, razão pela qual o conciliador faria AC.  
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3.6 OS CARTÓRIOS DOS JEC 

 

 

A fim de obter mais informações acerca do funcionamento dos Juizados, 

visitei os respectivos cartórios e conversei com funcionários. 

Os cartórios eram grandes salas com diversas mesas com computadores 

e impressoras. Havia muitas estantes, nas quais ficavam os processos físicos. Na 

entrada existia um balcão para atendimento.  

Era um local onde sempre havia movimento. No balcão, sempre tinha 

uma pessoa sendo atendida. Nas vezes em que visitei, eu aguardava o atendimento 

esvaziar para conversar com o funcionário. Percebi que a fila nunca terminava, pois 

sempre chegava alguma pessoa procurando atendimento. Então passei a entrar 

também na fila. Quando chegava minha vez, eu me apresentava e dizia que queria 

conversar com alguém que tivesse mais tempo de casa. Ou o atendente me 

convidava para entrar e falar com a tal pessoa, ou esta vinha ao balcão conversar 

comigo. 

As visitas aos cartórios foram muito boas, pois além de obter dados sobre 

os Juizados, me permitiu compreender o que os funcionários esperavam dos JEC, 

sendo possível fazer uma projeção dos mesmos, o que digo na conclusão do 

trabalho.  

Segundo a funcionária do cartório, o I JEC contava com dois Juízes leigos 

e uma togada, sendo que uma leiga estava para sair. Por ter um número bem baixo 

de Juízes, o I JEC era o único que ainda realizava audiências de conciliação. Além 

disso, era comum o auxílio de outros Juízes, como o do Juizado da Violência 

Doméstica e do II JEC. Inclusive, foi por conta de um auxílio prestado que todas as 

AC do I JEC foram convoladas durante um dia, isto é, transformadas em audiências 

unas.  

Segundo a funcionária, o objetivo do Juizado era ter juízes leigos todo os 

dias, para que todas as audiências convolassem. Enquanto não chegavam mais 

Juízes, eram feitas campanhas para novos conciliadores. Durante minha pesquisa, 

observei quatro conciliadores recém chegados em seu primeiro dia.  
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Sobre os pautões, disse que eram sazonais. Deu o exemplo de que no 

natal ocorriam muitas reclamações envolvendo lojas. Assim, realizavam uma pauta 

com audiências envolvendo só uma determinada loja.  

Sobre o tempo de espera entre a AC e a AIJ, eu afirmei que há quatro 

anos era em torno de seis meses e na data da entrevista era um mês. Perguntei o 

que ocorreu para o tempo diminuir. Ela respondeu que foi o aumento do número de 

Juízes leigos. Mesmo que na época da pesquisa houvesse somente dois, esse 

número antes era maior. Além disso, aumentando a quantidade de Juízes nos outros 

Juizados, aumentavam também os auxílios.  

Também me informou que em outubro de 2015 houve o período de 

transição para utilização do processo eletrônico, passando a ser definitivo a partir de 

novembro daquele ano.  

O I JEC era o que possuia a maior quantidade de conciliadores: nove. 

Sobre os funcionários do cartório, reclamou que o número de serventuários caiu de 

quinze para sete. Estagiários eram sete também.  

Por fim, imprimiu três materiais e me deu. Um era um convite para 

estudantes de direito atuarem como conciliadores no I Juizado, apresentando a 

função e seus benefícios. O outro era um manual básico para o conciliador, falando 

sobre os Juizados Especiais e um roteiro de como conduzir a AC. E o terceiro 

material era um relatório de acompanhamento de indicadores, com dados numéricos 

relativos aos últimos doze meses do I JEC. 

Em entrevista com uma funcionária do cartório do II Juizado, me informou 

que o mesmo era o que possuía o maior número de Juízes, com seis leigos e um 

togado, e o menor de conciliadores, apenas um. Também contava com o maior 

número de estagiários, oito, e de serventuários, onze. Todavia, afirmou que o 

número destes últimos caiu, pois antes eram quinze. Quando perguntada se havia 

audiência prévia de conciliação, respondeu dizendo que antes tinha, “agora juiz leigo 

faz tudo.” Sobre a estrutura, elogiou, dizendo que havia mesas e computadores para 

todos. Em relação ao AR que não retornava, disse que os Correios demoravam para 

trazer a resposta ao Juizado. Por fim, pedi que imprimisse o relatório com os dados 

do II JEC, o qual me concedeu sem nenhum problema. 
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Também visitei o cartório do III JEC. Enquanto as duas entrevistas 

anteriores foram realizadas dentro da sala com um funcionário, a do terceiro Juizado 

foi feita no balcão, enquanto o serventuário fazia os atendimentos. Me informou que 

no III JEC havia quatro Juízes leigos e um togado. Mesmo com quatro conciliadores, 

disse que as audiências eram todas unas. “Quando o Juiz leigo chegou, acabou a 

conciliação”, afirmou. Em relação aos funcionários, disse que havia sete estagiários 

e sete serventuários. Também reclamou da queda do número de servidores, que 

antes eram doze. Teceu elogios à digitalização dos processos, afirmando que ficou 

mais fácil de trabalhar.  Sobre o aviso de recebimento de citação, disse que a 

audiência era marcada tão cedo que não dava tempo do AR voltar. Além disso, disse 

que a pessoa física fugia do recebimento. 

Por fim, vale transcrever uma conversa que tive com um funcionário do 

cartório do I JEC em outubro de 2011. Procurei-o novamente durante a pesquisa 

para este trabalho, mas ele já havia deixado o Juizado. A entrevista foi uma 

verdadeira aula. Detalhe que na época, ele estava na pós-graduação em sociologia 

e direito na Universidade Federal Fluminense, também aluno de meu professor 

orientador. 

Perguntei quantos processos havia no Cartório e por que as audiências 

de instrução e julgamento só estavam sendo marcadas para seis meses após a 

audiência de conciliação. Ele disse que existiam em torno de oito mil e quinhentos 

processos em andamento e que devido aos feriados de final de ano, só estava 

sendo possível marcar as audiências para o ano seguinte, ou seja, três meses após. 

Complementou dizendo que se havia acordo, o processo acabava, não sendo 

necessário marcar audiência de instrução e julgamento. Criticou muito os mutirões, 

dizendo que se queria dar a falsa noção de que a Justiça era rápida. Explicou que 

nos mutirões juntava-se um pouco de processo de cada vara, dando no final um 

grande volume. Isso não resolvia o problema, era mais uma medida de marketing, já 

que aparecia na televisão centenas de processos sendo julgados rapidamente. 

Disse também que o problema do mutirão era que ele só acrescentava Juízes, não 

os outros funcionários. “O mutirão não traz o Cartório junto”, afirmou. E era aí que 

residia o problema, os processos eram sentenciados rapidamente e chegava tudo de 

uma vez nos Cartórios, que não tinham estrutura nem pessoal para trabalhar com 

essa sobrecarga. Também teceu reclamações à estrutura física do próprio Cartório, 
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pois se colocassem mais pessoas ali iria resolver o problema da falta de funcionários, 

porém não havia estrutura física para isso. “As pessoas não conseguiriam trabalhar 

em um ambiente apertado”, desabafou.  

Pedi para ele mostrar como era um processo. Ele pegou o que estava em 

cima da pilha em sua mesa e explicou: era uma universitária que estava com um 

problema com uma empresa de telefonia. Mostrou a folha que deu origem ao 

processo no núcleo de primeiro atendimento. Era toda escrita à mão, à caneta. 

Como a estudante não entrou com um advogado, a petição foi escrita ali na hora por 

um funcionário no pronto atendimento. Ele explicou que como o processo era 

público, poderia vê-lo sem problemas. Mas a parte mais interessante foi quando ele 

mostrou as datas do processo.  

No dia 06/06/11 o processo foi distribuído. Dois meses depois, no dia 

09/08/11, ocorreu a audiência de conciliação. Como estava acontecendo um mutirão, 

apenas três dias depois da audiência de conciliação ocorreu a audiência de 

instrução e julgamento, no dia 12/08/11. Porém, o processo não acabava com a 

sentença do juiz. Ainda havia um trâmite, o processo voltava pro Cartório para 

alguns procedimentos. E um desses procedimentos estava ocorrendo naquele dia 

da pesquisa, no dia 20/10/11. Ou seja, dois meses depois do julgamento e o 

processo ainda não tinha terminado, pois a quantidade de ações era muito grande 

para o Cartório. Disse que a demanda crescia em progressão geométrica e a 

estrutura crescia em progressão aritmética. Porém, comparado com o que existia há 

quarenta anos atrás, as condições de trabalho melhoraram muito, segundo ele. 

Citou o processo de informatização e a estatização dos Cartórios. 

Perguntei então o que ele achava sobre os Juizados Especiais, se eles 

conseguiram cumprir seu papel, se deram certo. Respondeu que os Juizados foram 

tão bem sucedidos, que no final deram errado. Explicou que os JEC não resolveram 

o problema do acesso à justiça, mas facilitou. A população mais carente não se 

reconhecia como cidadã, como detentora de direitos e o direito de reclamar por eles 

no Judiciário. Completou dizendo que as classes populares se reconheciam mais 

com a Justiça do Trabalho, por causa da relação patrão e empregado, e com a Vara 

de Família, por causa de questões de pensão alimentícia. Disse que a proposta dos 

Juizados Especiais foi bem sucedida, mas ainda seriam necessários reparos. A alta 

demanda era a prova de seu sucesso. Por fim, terminou dizendo que se quisessem 
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um Judiciário mais eficiente, dever-se-ia copiar a estrutura, a processualística dos 

Juizados Especiais.” 

 

 

3.7 A DEFENSORIA PÚBLICA DOS JEC 

 

 

Como a Angela Moreira-Leite disse que em sua pesquisa não viu a 

atuação da Defensoria Pública (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 80), resolvi ir até a sala 

do órgão, no quinto andar.  

Apesar de estar no mesmo prédio, era notável que não estava no andar 

dos Juizados Especiais. Como no quinto andar também funcionava a Defensoria das 

Varas de Família, o corredor era ocupado por muitas crianças e suas mães. 

O atendimento da Defensoria dos Juizados era em uma porta no final do 

corredor. Não havia balcão. A porta dava acesso a várias salas, que permaneciam 

com as portas encostadas. No lado de fora, havia um aviso que a pessoa deveria 

colocar o nome na lista de espera a partir das treze horas. O atendimento era de 

segunda a quinta-feira, das 13-17h. 

Ao chegar, fiquei esperando do lado de fora algum funcionário entrar ou 

sair pela porta. Quando apareceu, me apresentei e disse que gostaria de conversar 

com algum defensor. O funcionário respondeu que iria falar com um. Ao voltar, 

informou que eu não poderia ser atendido, pois o defensor responsável pelo I JEC 

estava cumulando com a Vara de Família e estava com uma enorme carga de 

trabalho. Já a defensora do II JEC não se encontrava, pois estava de férias. Por fim, 

a outra defensora que estava cumulando com o III JEC era titular da Vara Criminal e 

naquele momento estava naquela vara.  

Interessante perceber que eu não fiquei sem respostas por causa da falta 

de atendimento. A ausência é a própria resposta. Como relatado pelos entrevistados, 

a atuação da Defensoria é restrita. Era nítida a desproporção entre a carga de 

trabalho e o número de defensores. Dessa forma, apesar de haver um núcleo da 

Defensoria dentro do Fórum, isso não significava que o órgão tinha uma efetiva 

atuação.     
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As observações realizadas por mim no campo permitiram tecer algumas 

considerações sobre o funcionamento dos Juizados pesquisados.  

As conciliações, que foram pensadas como uma forma de resolução de 

conflitos através de um acordo, não estavam cumprindo seu papel. Como relatado, 

não havia um debate, uma construção de uma solução. A audiência de conciliação, 

por mais que tivesse outro propósito, estava inserida em um contexto engessado, o 

que fez com que se desvirtuasse (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 106). 

As partes entravam na sala e a ré dizia se havia proposta de acordo ou 

não. Se não houvesse, a conciliação já caia por terra. Se houvesse proposta, esta 

era muitas das vezes muito aquém do que o autor esperava. Como a imensa maioria 

dos processos envolvia relações de consumo com grandes empresas, os advogados 

destas eram apenas mensageiros. Chegavam à audiência com uma proposta pré-

determinada pela empresa, ficando a outra parte sujeita apenas à aceitação do 

acordo ou não, sem um debate ou uma construção de uma solução. Acabava então 

que as AC eram apenas uma audiência para marcar a AIJ. 

Apesar da crítica à atuação dos conciliadores, que não interviam nem 

tentavam fomentar um diálogo entre as partes, percebi que o seu papel também 

restou por ineficaz. Como os advogados eram inflexíveis, não adiantava o 

conciliador ter uma postura mais ativa. Sua função se resumia unicamente em 

realizar os trâmites necessários para que a próxima audiência fosse marcada. Ou 

seja, mesmo que os conciliadores intervissem, não adiantaria muito. Por isso, o 

preenchimento das vagas com jovens estudantes se mostrava satisfatório dentro 

desse contexto. 

Esse contexto, por sua vez, o qual afirmo ter engessado e desvirtuado a 

conciliação, é o caráter opositivo do processo. Como muito bem explicado por 

Angela Moreira-Leite (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 138), 

Nesta perspectiva, a criação dos Juizados Especiais de Pequenas 
Causas ou simplesmente Especiais Cíveis, em nossa organização 
social, não revelou uma nova sensibilidade jurídica, porque não 
alterou a forma de administrar as disputas que continuaram a ser 
encaixadas no estilo adversarial de vencedor/perdedor. Na minha 
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interpretação, a criação de uma audiência preliminar de conciliação 
não significou um novo tempo de justiça, mas representou a 
implantação de mais um tempo na Justiça. 

 

Percebendo que as audiências de conciliação serviam apenas para 

marcar a AIJ, o que significava mais um tempo de espera para a resolução do 

conflito, os Juizados Especiais Cíveis do Centro de Niterói passaram a realizar 

audiências unas, eliminando aquele tempo intermediário. 

A efetuação de conciliação e instrução e julgamento em apenas uma 

audiência, representou o fim da conciliação e do conciliador. Como havia muitos 

Juízes leigos no II e III Juizados, eles próprios se encarregaram de fazer as AC. 

Perante a possibilidade de convolar as audiências, todas as quais não havia acordo 

eram transformadas em AIJ, sem que houvesse demora ou algum outro prejuízo. Na 

prática, a conciliação enquanto audiência preliminar para buscar um acordo foi 

extinta. Passou a ser realizada apenas uma única audiência, diretamente com o Juiz. 

A lógica das audiências unas virou a regra no II e III JEC. O I Juizado, por 

ter poucos juízes leigos, ainda estava realizando audiências prévias de conciliação. 

Todavia, quando possível, também convolava toda a pauta, realizando apenas 

audiências unas. 

 Pude perceber que os Juizados Especiais Cíveis não eram a inovação e 

salvação que eu pensava que fossem, numa visão maniqueísta. Eles são apenas 

mais um órgão do Judiciário, com a competência de julgar as causas menores que 

40 salários mínimos. Defino-os como o irmão menor da família judiciária. São mais 

informais, tem menos preocupações e mais liberdade. Era para fazerem parte de 

outra família, pois pensados na lógica de resolução extrajudicial de conflitos através 

da conciliação.  

Todavia, foram inseridos no contexto clássico de disputa adversarial, 

característico do nosso sistema (MOREIRA-LEITE, 2003, p. 132). Isso fez com que 

seus institutos não fossem bem aproveitados, conforme os comentários feitos acerca 

da conciliação, o que faz pensar que falharam e fracassaram. Todavia, se pensados 

dentro da lógica a qual estão inseridos, percebe-se que os Juizados têm seus 

benefícios, sendo mais rápidos que a justiça comum por exemplo. 
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Assim, deve-se pensar e pesquisar os JEC dentro desse contexto. O 

aumento do número de Juízes leigos e a lógica das audiências unas são exemplos 

de medidas que buscaram o aperfeiçoamento dos Juizados levando em conta a 

cultura jurídica brasileira. Dessa forma, é possível uma melhor prestação de justiça 

pelo Estado para quem procura os Juizados. 
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