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I – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

1.1  Título: 

Juizados Especiais: legislação e principais decisões. 

 

1.2  Proponente: 

Comissão de Estudos sobre Juizados Especiais Estaduais e Federais. 

Endereço: Rua Anchieta, 35 – 1º andar – CEP: 01016-900. 

Endereço eletrônico: juizadoespecial.estadual.federal@oabsp.org.br. 

Telefone: (11) 3244-2013/2014/2015. 

 

1.3 Coordenadores do Projeto: 

Guilherme Carramaschi de Araújo Cintra e Thiago Pedroso de Andrade 

 

1.4 Instituição envolvida: 

Ordem dos Advogados de São Paulo 

 

1.5 Justificativa: 

Diante da falta de dedicação integral e exclusiva dos advogados e dos Juízes 

aos Juizados Especiais, nota-se na prática diversos equívocos na utilização da 

lei, obstando sua aplicação integral aos jurisdionados. A presente obra visa 

exatamente levar ao conhecimento dos advogados a abrangência da lei, bem 

como da sua aplicação mediante os principais julgados colacionados a seguir 

 

1.6 Objetivos: 

a) Divulgação da lei; b) divulgação do papel da OAB de incrementar o 

acesso à Justiça; c) Divulgação dos principais julgados sobre os Juizados; d) 

tornar mais eficiente e eficaz a utilização dos Juizados pelos advogados 

mediante o melhor manejo do sistema jurídica dos Juizados Especiais; e e) 

divulgação da Comissão de Estudos sobre Juizados Especiais e do seu papel na 

OAB. 



II – TEXTO A SER PUBLICADO 

 

2.1. Lei 9.099, de 26 de Setembro de 1995  

 

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995. 

Mensagem de veto  

Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

        Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão 
criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, 
processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. 

        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. 

Capítulo II 

Dos Juizados Especiais Cíveis 

Seção I 

Da Competência 

        Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 
das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: 

        I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 

        II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 

        III - a ação de despejo para uso próprio; 

        IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 
I deste artigo. 

        § 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: 

        I - dos seus julgados; 

        II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, 
observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. 

        § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza 
alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a 
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acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 
patrimonial. 

        § 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito 
excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. 

        Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 

        I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 
profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 
escritório; 

        II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 

        III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 
qualquer natureza. 

        Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no 
inciso I deste artigo. 

Seção II 

Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juízes Leigos 

        Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 
produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou 
técnica. 

        Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 
atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. 

        Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 
preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 
cinco anos de experiência. 

        Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os 
Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funções. 

Seção III 

Das Partes 

        Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 
pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 
insolvente civil. 

§ 1
o
  Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: (Redação 

dada pela Lei nº 12.126, de 2009) 

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009) 

II - as microempresas, assim definidas pela Lei n
o
 9.841, de 5 de outubro de 

1999; (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009) 
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III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, nos termos da Lei n
o
 9.790, de 23 de março de 1999; (Incluído pela 

Lei nº 12.126, de 2009) 

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1
o
 da Lei 

n
o
 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009) 

        § 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, 
inclusive para fins de conciliação. 

        Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão 
pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é 
obrigatória. 

        § 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por 
advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, 
assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei 
local. 

        § 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a 
causa o recomendar. 

        § 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. 

        § 4
o
  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. (Redação dada pela Lei nº 12.137, de 2009) 

        Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 
assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. 

        Art. 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. 

seção IV 

dos atos processuais 

        Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, 
conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 

        Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para 
as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei. 

        § 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 

        § 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer 
meio idôneo de comunicação. 

        § 3º Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente, em notas 
manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser 
gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da 
decisão. 

        § 4º As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais 
documentos que o instruem. 
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seção v 

do pedido 

        Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à 
Secretaria do Juizado. 

        § 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: 

        I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; 

        II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 

        III - o objeto e seu valor. 

        § 2º É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a 
extensão da obrigação. 

        § 3º O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser 
utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. 

        Art. 15. Os pedidos mencionados no art. 3º desta Lei poderão ser alternativos ou 
cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado 
naquele dispositivo. 

        Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria 
do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias. 

        Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a 
sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. 

        Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação 
formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. 

Seção VI 

Das Citações e Intimações 

        Art. 18. A citação far-se-á: 

        I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; 

        II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da 
recepção, que será obrigatoriamente identificado; 

        III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta 
precatória. 

        § 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando 
e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 
iniciais, e será proferido julgamento, de plano. 

        § 2º Não se fará citação por edital. 

        § 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. 



        Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro 
meio idôneo de comunicação. 

        § 1º Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes. 

        § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 
processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 
ausência da comunicação. 

Seção VII 

Da Revelia 

        Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 
instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se 
o contrário resultar da convicção do Juiz. 

Seção VIII 

Da Conciliação e do Juízo Arbitral 

        Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as 
vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, 
especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei. 

        Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua 
orientação. 

        Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo 
Juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. 

        Art. 23. Não comparecendo o demandado, o Juiz togado proferirá sentença. 

        Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo 
arbitral, na forma prevista nesta Lei. 

        § 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de 
compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz 
convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução. 

        § 2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. 

        Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos 
arts. 5º e 6º desta Lei, podendo decidir por eqüidade. 

        Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subseqüentes, o árbitro apresentará o 
laudo ao Juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. 

Seção IX 

Da Instrução e Julgamento 

        Art. 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de 
instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. 



        Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência 
designada para um dos quinze dias subseqüentes, cientes, desde logo, as partes e 
testemunhas eventualmente presentes. 

        Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova 
e, em seguida, proferida a sentença. 

        Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular 
prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. 

        Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á 
imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. 

Seção X 

Da Resposta do Réu 

        Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, exceto 
argüição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em 
vigor. 

        Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 
em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que 
constituem objeto da controvérsia. 

        Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou 
requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. 

Seção XI 

Das Provas 

        Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em 
lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. 

        Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda 
que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar 
excessivas, impertinentes ou protelatórias. 

        Art. 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência 
de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 
intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. 

        § 1º O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no 
mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

        § 2º Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá determinar sua imediata 
condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força pública. 

        Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 
permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

        Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua 
confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. 



        Art. 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, 
os informes trazidos nos depoimentos. 

        Art. 37. A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob a supervisão de Juiz togado. 

Seção XII 

Da Sentença 

        Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo 
dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. 

        Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que 
genérico o pedido. 

        Art. 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida 
nesta Lei. 

        Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 
submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de 
se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. 

        Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 
recurso para o próprio Juizado. 

        § 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em 
exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

        § 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. 

        Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, 
por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

        § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 
seguintes à interposição, sob pena de deserção. 

        § 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no 
prazo de dez dias. 

        Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 
suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

        Art. 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que 
alude o § 3º do art. 13 desta Lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. 

        Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. 

        Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação 
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for 
confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 

        Art. 47. (VETADO) 

Seção XIII 

Dos Embargos de Declaração 
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        Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 
obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

        Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

        Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo 
de cinco dias, contados da ciência da decisão. 

        Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 
prazo para recurso. 

Seção XIV 

Da Extinção do Processo Sem Julgamento do Mérito 

        Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

        I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

        II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 
após a conciliação; 

        III - quando for reconhecida a incompetência territorial; 

        IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; 

        V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo 
de trinta dias; 

        VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 
trinta dias da ciência do fato. 

        § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 
pessoal das partes. 

        § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força 
maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. 

Seção XV 

Da Execução 

        Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que 
couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: 

        I - as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do 
Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente; 

        II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas 
serão efetuados por servidor judicial; 

        III - a intimação da sentença será feita, sempre que possível, na própria audiência em que 
for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu 
trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V); 



        IV - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido 
solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, 
dispensada nova citação; 

        V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou 
na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas 
do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá 
requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o 
Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida 
de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado; 

        VI - na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o 
valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diária; 

        VII - na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou 
terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em 
juízo até a data fixada para a praça ou leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes 
serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida caução idônea, nos casos de 
alienação de bem móvel, ou hipotecado o imóvel; 

        VIII - é dispensada a publicação de editais em jornais, quando se tratar de alienação de 
bens de pequeno valor; 

        IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: 

        a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

        b) manifesto excesso de execução; 

        c) erro de cálculo; 

        d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. 

        Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários 
mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 
introduzidas por esta Lei. 

        § 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 
conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. 

        § 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se 
possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras 
medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a 
imediata adjudicação do bem penhorado. 

        § 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer 
das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. 

        § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 
imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. 

Seção XVI 

Das Despesas 

        Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 
pagamento de custas, taxas ou despesas. 



        Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 
compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro 
grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. 

        Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 
advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, 
vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e 
vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 
causa. 

        Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: 

        I - reconhecida a litigância de má-fé; 

        II - improcedentes os embargos do devedor; 

        III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do 
devedor. 

Seção XVII 

Disposições Finais 

        Art. 56. Instituído o Juizado Especial, serão implantadas as curadorias necessárias e o 
serviço de assistência judiciária. 

        Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no 
juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo 
judicial. 

        Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por 
instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público. 

        Art. 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista 
nos arts. 22 e 23 a causas não abrangidas por esta Lei. 

        Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por 
esta Lei. 

Capítulo III 

Dos Juizados Especiais Criminais 

Disposições Gerais 

        Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem 
competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor 
potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 
11.313, de 2006) 

        Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, 
decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da 
transação penal e da composição dos danos civis. (Incluído pela Lei nº 11.313, de 2006) 
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        Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos 
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 
2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 

        Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a 
reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. 

Seção I 

Da Competência e dos Atos Processuais 

        Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a 
infração penal. 

        Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em 
qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 

        Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para 
as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei. 

        § 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 

        § 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer 
meio hábil de comunicação. 

        § 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os 
atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita 
magnética ou equivalente. 

        Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por 
mandado. 

        Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças 
existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. 

        Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, 
tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da 
recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, 
independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de 
comunicação. 

        Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes 
as partes, os interessados e defensores. 

        Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, 
constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a 
advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. 

Seção II 

Da Fase Preliminar 

        Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo 

circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, 
providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. 
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        Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente 

encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão 
em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, 
como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 
vítima. (Redação dada pela Lei nº 10.455, de 13.5.2002)) 

        Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização 
imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes. 

        Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria 

providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 
desta Lei. 

        Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor 
do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o 
Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta 
de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. 

        Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação. 

        Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei 
local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na 
administração da Justiça Criminal. 

        Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz 
mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. 

        Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública 
condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa 
ou representação. 

        Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a 
oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. 

        Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não 
implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. 

        Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 

        § 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a 
metade. 

        § 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 

        I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de 
liberdade, por sentença definitiva; 

        II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de 
pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 

        III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem 
como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. 

        § 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação 
do Juiz. 
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        § 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz 
aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo 
registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. 

        § 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 
desta Lei. 

        § 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de 
antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos 
civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. 

Seção III 

Do Procedimento Sumariíssimo 

        Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela 
ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o 
Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de 
diligências imprescindíveis. 

        § 1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de 
ocorrência referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do 
exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico 
ou prova equivalente. 

        § 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da 
denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças 
existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei. 

        § 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao 
Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das 
providências previstas no parágrafo único do art. 66 desta Lei. 

        Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao 
acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora 
para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério 
Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. 

        § 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e 
cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas 
testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua 
realização. 

        § 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos 
do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. 

        § 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei. 

        Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase 
preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de 
proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei. 

        Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando imprescindível, a 
condução coercitiva de quem deva comparecer. 

        Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, 
após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão 



ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, 
se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. 

        § 1º Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo 
o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. 

        § 2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas 
partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. 

        § 3º A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz. 

        Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, 
que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de 
jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

        § 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença 
pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as 
razões e o pedido do recorrente. 

        § 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. 

        § 3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o 
§ 3º do art. 65 desta Lei. 

        § 4º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. 

        § 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 
servirá de acórdão. 

        Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 
obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

        § 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 
cinco dias, contados da ciência da decisão. 

        § 2º Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo 
para o recurso. 

        § 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Seção IV 

Da Execução 

        Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante 
pagamento na Secretaria do Juizado. 

        Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, 
determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins 
de requisição judicial. 

        Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da 
liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei. 

        Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa 
cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da lei. 



Seção V 

Das Despesas Processuais 

        Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de 
direitos ou multa (arts. 74 e 76, § 4º), as despesas processuais serão reduzidas, conforme 
dispuser lei estadual. 

Seção VI 

Disposições Finais 

        Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de 
representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. 

        Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a 
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 

        § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo 
a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as 
seguintes condições: 

        I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

        II - proibição de freqüentar determinados lugares; 

        III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; 

        IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar 
suas atividades. 

        § 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, 
desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 

        § 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser 
processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. 

        § 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do 
prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. 

        § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. 

        § 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 

        § 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em 
seus ulteriores termos. 

        Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já 
estiver iniciada. (Vide ADIN nº 1.719-9) 

        Art. 90-A.  As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo 

incluído pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999)    
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        Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da 
ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no 
prazo de trinta dias, sob pena de decadência. 

        Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo 
Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei. 

Capítulo IV 

Disposições Finais Comuns 

        Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
sua organização, composição e competência. 

        Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas fora da 
sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios 
públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas. 

        Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados 
Especiais no prazo de seis meses, a contar da vigência desta Lei. 

        Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após a sua publicação. 

        Art. 97. Ficam revogadas a Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965 e a Lei nº 7.244, de 7 de 
novembro de 1984. 

        Brasília, 26 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 
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2.2. Lei 10.259, de 12 de julho de 2001 

LEI N
o
 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001. 

 

Dispõe sobre a instituição dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da 
Justiça Federal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1
o
 São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, aos 

quais se aplica, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei n
o
 9.099, de 26 de 

setembro de 1995. 

Art. 2
o
  Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os feitos de 

competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas 
as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, 
decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da 
transação penal e da composição dos danos civis. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 

Art. 3
o
 Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de 

competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar 
as suas sentenças. 

§ 1
o
 Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas: 

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado 
de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por 
improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos; 

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais; 

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza 
previdenciária e o de lançamento fiscal; 

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores 
públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. 

§ 2
o
 Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do 

Juizado Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o valor referido no art. 3
o
, 

caput. 

§ 3
o
 No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é 

absoluta. 

Art. 4
o
 O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares 

no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação. 

Art. 5
o
 Exceto nos casos do art. 4

o
, somente será admitido recurso de sentença definitiva. 
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Art. 6
o
 Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível: 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, 
assim definidas na Lei n

o
 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

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

Art. 7
o
 As citações e intimações da União serão feitas na forma prevista nos arts. 35 a 38 

da Lei Complementar n
o
 73, de 10 de fevereiro de 1993. 

Parágrafo único. A citação das autarquias, fundações e empresas públicas será feita na 
pessoa do representante máximo da entidade, no local onde proposta a causa, quando ali 
instalado seu escritório ou representação; se não, na sede da entidade. 

Art. 8
o
 As partes serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na audiência em 

que estiver presente seu representante, por ARMP (aviso de recebimento em mão própria). 

§ 1
o
 As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos 

Procuradores que oficiem nos respectivos autos, pessoalmente ou por via postal. 

§ 2
o
 Os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e de recepção de 

petições por meio eletrônico. 

Art. 9
o
 Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação 
para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de trinta dias. 

Art. 10. As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado 
ou não. 

Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas 
públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar, 
transigir ou desistir, nos processos da competência dos Juizados Especiais Federais. 

Art. 11. A entidade pública ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que 
disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de 
conciliação. 

Parágrafo único. Para a audiência de composição dos danos resultantes de ilícito criminal 
(arts. 71, 72 e 74 da Lei n

o
 9.099, de 26 de setembro de 1995), o representante da entidade 

que comparecer terá poderes para acordar, desistir ou transigir, na forma do art. 10. 

Art. 12. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da 
causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias antes da 
audiência, independentemente de intimação das partes. 

§ 1
o
 Os honorários do técnico serão antecipados à conta de verba orçamentária do 

respectivo Tribunal e, quando vencida na causa a entidade pública, seu valor será incluído na 
ordem de pagamento a ser feita em favor do Tribunal. 

§ 2
o
 Nas ações previdenciárias e relativas à assistência social, havendo designação de 

exame, serão as partes intimadas para, em dez dias, apresentar quesitos e indicar assistentes. 

Art. 13. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário. 
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Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais 
na interpretação da lei. 

§ 1
o
 O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em 

reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador. 

§ 2
o
 O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou 

da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por 
Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do 
Coordenador da Justiça Federal. 

§ 3
o
 A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica. 

§ 4
o
 Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito 

material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça -STJ, a 
parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência. 

§ 5
o
 No caso do § 4

o
, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado 

receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do 
interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia 
esteja estabelecida. 

§ 6
o
 Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subseqüentemente em 

quaisquer Turmas Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do 
Superior Tribunal de Justiça. 

§ 7
o
 Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou 

Coordenador da Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. 
Eventuais interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão se manifestar, no 
prazo de trinta dias. 

§ 8
o
 Decorridos os prazos referidos no § 7

o
, o relator incluirá o pedido em pauta na Seção, 

com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os 
habeas corpus e os mandados de segurança. 

§ 9
o
 Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6

o
 serão apreciados 

pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, 
se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

§ 10. Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição 
dos órgãos e os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do 
pedido de uniformização e do recurso extraordinário. 

Art. 15. O recurso extraordinário, para os efeitos desta Lei, será processado e julgado 
segundo o estabelecido nos §§ 4

o
 a 9

o
 do art. 14, além da observância das normas do 

Regimento. 

Art. 16. O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que 
imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante 
ofício do Juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. 

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 
decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 
requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da 
Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. 



§ 1
o
 Para os efeitos do § 3

o
 do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 
como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial 
Federal Cível (art. 3

o
, caput). 

§ 2
o
 Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão. 

§ 3
o
 São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo 

que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § 1
o
 deste artigo, e, em parte, 

mediante expedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou suplementar 
do valor pago. 

§ 4
o
 Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1

o
, o pagamento far-se-á, 

sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito do 
valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá 
prevista. 

Art. 18. Os Juizados Especiais serão instalados por decisão do Tribunal Regional Federal. 
O Juiz presidente do Juizado designará os conciliadores pelo período de dois anos, admitida a 
recondução. O exercício dessas funções será gratuito, assegurados os direitos e prerrogativas 
do jurado (art. 437 do Código de Processo Penal). 

Parágrafo único. Serão instalados Juizados Especiais Adjuntos nas localidades cujo 
movimento forense não justifique a existência de Juizado Especial, cabendo ao Tribunal 
designar a Vara onde funcionará. 

Art. 19. No prazo de seis meses, a contar da publicação desta Lei, deverão ser instalados 
os Juizados Especiais nas capitais dos Estados e no Distrito Federal. 

Parágrafo único. Na capital dos Estados, no Distrito Federal e em outras cidades onde for 
necessário, neste último caso, por decisão do Tribunal Regional Federal, serão instalados 
Juizados com competência exclusiva para ações previdenciárias. 

Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado Especial 
Federal mais próximo do foro definido no art. 4

o
 da Lei n

o
 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual. 

Art. 21. As Turmas Recursais serão instituídas por decisão do Tribunal Regional Federal, 
que definirá sua composição e área de competência, podendo abranger mais de uma seção. 

§ 1
o
 Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da 

Turma Recursal ou na Região. 

§ 2
o
 A designação dos juízes das Turmas Recursais obedecerá aos critérios de 

antigüidade e merecimento. 

Art. 22. Os Juizados Especiais serão coordenados por Juiz do respectivo Tribunal 
Regional, escolhido por seus pares, com mandato de dois anos. 

Parágrafo único. O Juiz Federal, quando o exigirem as circunstâncias, poderá determinar 
o funcionamento do Juizado Especial em caráter itinerante, mediante autorização prévia do 
Tribunal Regional Federal, com antecedência de dez dias. 

Art. 23. O Conselho da Justiça Federal poderá limitar, por até três anos, contados a partir 
da publicação desta Lei, a competência dos Juizados Especiais Cíveis, atendendo à 
necessidade da organização dos serviços judiciários ou administrativos. 
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Art. 24. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e as Escolas de 
Magistratura dos Tribunais Regionais Federais criarão programas de informática necessários 
para subsidiar a instrução das causas submetidas aos Juizados e promoverão cursos de 
aperfeiçoamento destinados aos seus magistrados e servidores. 

Art. 25. Não serão remetidas aos Juizados Especiais as demandas ajuizadas até a data 
de sua instalação. 

Art. 26. Competirá aos Tribunais Regionais Federais prestar o suporte administrativo 
necessário ao funcionamento dos Juizados Especiais. 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação. 

Brasília, 12 de julho de 2001; 180
o
 da Independência e 113

o
 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo de Tarso Tamos Ribeiro 
Roberto Brant 
Gilmar Ferreira Mendes 



2.3. Lei 10.259, de 12 de julho de 2001 

LEI Nº 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Mensagem de veto  

Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 
Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1
o
  Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes 

do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de 
sua competência. 

Parágrafo único.  O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é 
formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais 
da Fazenda Pública. 

Art. 2
o
  É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar 

e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1
o
  Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: 

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 
populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 
interesses difusos e coletivos; 

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 
autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; 

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 
servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 

§ 2
o
  Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do 

Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas 
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. 

§ 3
o
  (VETADO) 

§ 4
o
  No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. 

Art. 3
o
  O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 
incerta reparação. 

Art. 4
o
  Exceto nos casos do art. 3

o
, somente será admitido recurso contra a sentença. 

Art. 5
o
  Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, 
assim definidas na Lei Complementar n

o
 123, de 14 de dezembro de 2006; 
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II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 
autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 

Art. 6
o
  Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei n

o
 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. 

Art. 7
o
  Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação 
para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Art. 8
o
  Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, 

transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas 
hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação. 

Art. 9
o
  A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. 

Art. 10.  Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da 
causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da 
audiência. 

Art. 11.  Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário. 

Art. 12.  O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que 
imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante 
ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. 

Art. 13.  Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 
decisão, o pagamento será efetuado: 

I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 
autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3

o
 do art. 

100 da Constituição Federal; ou  

II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como 
obrigação de pequeno valor. 

§ 1
o
  Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. 

§ 2
o
  As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente 

de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação. 

§ 3
o
  Até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2

o
, os valores serão: 

I – 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal; 

II – 30 (trinta) salários mínimos, quanto aos Municípios. 

§ 4
o
  São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de 

modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso I do caput e, em 
parte, mediante expedição de precatório, bem como a expedição de precatório complementar 
ou suplementar do valor pago. 

§ 5
o
  Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento 

independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, 



sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa 
optar pelo pagamento do saldo sem o precatório. 

§ 6
o
  O saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora, pessoalmente, em 

qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará. 

§ 7
o
  O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do 

depósito, mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor 
originalmente depositado e sua procedência. 

Art. 14.  Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos Tribunais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal. 

Parágrafo único.  Poderão ser instalados Juizados Especiais Adjuntos, cabendo ao 
Tribunal designar a Vara onde funcionará. 

Art. 15.  Serão designados, na forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal, 
conciliadores e juízes leigos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observadas as 
atribuições previstas nos arts. 22, 37 e 40 da Lei n

o
 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

§ 1
o
  Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 
2 (dois) anos de experiência. 

§ 2
o
  Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante todos os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional, enquanto no desempenho de 
suas funções. 

Art. 16.  Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de 
conciliação. 

§ 1
o
  Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir as 

partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. 

§ 2
o
  Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo 

dispensar novos depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da causa os 
esclarecimentos já constantes dos autos, e não houver impugnação das partes. 

Art. 17.  As Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais são compostas por 
juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na forma da legislação dos Estados e do 
Distrito Federal, com mandato de 2 (dois) anos, e integradas, preferencialmente, por juízes do 
Sistema dos Juizados Especiais. 

§ 1
o
  A designação dos juízes das Turmas Recursais obedecerá aos critérios de 

antiguidade e merecimento. 

§ 2
o
  Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da 

Turma Recursal. 

Art. 18.  Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver 
divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. 

§ 1
o
  O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em 

reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo 
Tribunal de Justiça. 



§ 2
o
  No caso do § 1

o
, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser 

feita por meio eletrônico. 

§ 3
o
  Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações 

divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior 
Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. 

Art. 19.  Quando a orientação acolhida pelas Turmas de Uniformização de que trata o § 1
o
 

do art. 18 contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada poderá 
provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência. 

§ 1
o
  Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos 

subsequentemente em quaisquer das Turmas Recursais ficarão retidos nos autos, aguardando 
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. 

§ 2
o
  Nos casos do caput deste artigo e do § 3

o
 do art. 18, presente a plausibilidade do 

direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator 
conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a 
suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. 

§ 3
o
  Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou 

Presidente da Turma de Uniformização e, nos casos previstos em lei, ouvirá o Ministério 
Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 4
o
  (VETADO) 

§ 5
o
  Decorridos os prazos referidos nos §§ 3

o
 e 4

o
, o relator incluirá o pedido em pauta na 

sessão, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus 
presos, os habeas corpus e os mandados de segurança. 

§ 6
o
  Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 1

o
 serão apreciados 

pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou os declararão 
prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Art. 20.  Os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os 
procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de 
uniformização e do recurso extraordinário. 

Art. 21.  O recurso extraordinário, para os efeitos desta Lei, será processado e julgado 
segundo o estabelecido no art. 19, além da observância das normas do Regimento. 

Art. 22.  Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no prazo de até 2 
(dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das 
estruturas das atuais Varas da Fazenda Pública. 

Art. 23.  Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada 
em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à 
necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. 

Art. 24.  Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas 
ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por 
força do disposto no art. 23. 

Art. 25.  Competirá aos Tribunais de Justiça prestar o suporte administrativo necessário ao 
funcionamento dos Juizados Especiais. 
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Art. 26.  O disposto no art. 16 aplica-se aos Juizados Especiais Federais instituídos pela 
Lei n

o
 10.259, de 12 de julho de 2001. 

Art. 27.  Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis n
os

 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
– Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 
2001. 

Art. 28.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 6 (seis) meses de sua publicação oficial. 

Brasília,  22  de dezembro de 2009; 188
o
 da Independência e 121

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 
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Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, publica-se, para 

conhecimento, os Enunciados do II Fórum de Juizados Especiais do Estado de São 

Paulo (FOJESP) realizado nos dias 19 e 20 de março de 2010, pela EPM e pela 

Apamagis. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL: 

1. Atendendo ao princípio da oralidade, a prova das audiências preferencialmente será 

registrada apenas em meio magnético ou digital, não sendo cabível transcrição, 

inclusive em caso de recurso. 

2. O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados 

Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico. 

3. Para aferição do valor da causa levar-se-á em conta o valor do salário mínimo 

nacional em vigor na data da propositura da ação. 

4. O comparecimento pessoal da pessoa física em audiência não pode ser suprido por 

mandatário, salvo se houver conciliação. 

5. O preposto credenciado deve ser aquele que pertença ao quadro pessoal da empresa, 

devendo tal condição ser provada juntamente com a carta de preposição. (Enunciado 

revogado no II FOJESP) 

6. A perícia é incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95 e afasta a competência 

dos juizados especiais. 

7. Na execução de título extrajudicial não é possível o arresto por envolver citação por 

edital, vedada pela Lei 9.099/95. 

8. É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. 

9. O silêncio do credor, após o prazo para cumprimento do acordo, deve ser entendido 

como satisfação da obrigação, desde que previamente advertido desta conseqüência 

jurídica. 

10. O condomínio e o espólio não podem propor ação no juizado especial em razão do 

disposto no artigo 8º, § 1º da Lei 9.099-95. 

11. O art. 55 da Lei 9.099/95 só permite a condenação de sucumbência ao recorrente 

vencido. 

12. Não há condenação em honorários de advogado nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95 quando o recorrido não foi assistido por advogado em qualquer fase 

processual. 

13. Não cabem embargos infringentes no sistema dos juizados especiais. 

14. O juiz não receberá o recurso inominado quando a sentença estiver em 



conformidade com enunciado do respectivo Colégio Recursal ou com súmula de 

Tribunal Superior, nos termos do artigo 518, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. 

(NOVA REDAÇÃO NO II FOJESP) 

15. A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. 

16. Nas guias de recolhimento das taxas judiciais devem constar expressamente os 

dados do processo a que elas se referem, sob pena de deserção. 

17. As ações cautelares e as sujeitas a procedimentos especiais, entre elas as monitórias, 

não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

18- Para efeito de alçada nos Juizados Especiais, tomar-se-á como base o salário 

mínimo nacional. 

19. A Lei 10.259/01 não alterou o limite de alçada previsto no art. 3º, inciso I, da Lei 

9.099/95. 

20. Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível quando as ações puderem 

submeter-se à sistemática da Lei 9.099/95. 

21. A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no Sistema de Juizados 

Especiais Cíveis. 

22. Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando-se à parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria. 

23. Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da 

intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da 

intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do CC, conforme o caso. 

24. O art. 191 do CPC não se aplica aos processos que tramitam perante o Juizado 

Especial. 

25. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação e intimação, desde que identificado o seu recebedor. 

26. Não é cabível a citação com hora certa nos Juizados Especiais Cíveis. 

27. O advogado constituído cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado 

para todos os atos do processo, inclusive para o recurso. 

28. É permitida a antecipação da tutela nos Juizados Especiais. 

29. Não é necessária a presença do juiz togado ou leigo na sessão de conciliação. 

30. Em se tratando de matéria exclusivamente de direito, não é obrigatória a designação 

de audiência de conciliação e de instrução no Juizado Especial Cível. 

31. É possível a designação de audiência una de conciliação, instrução e julgamento; ou 

a realização de audiência de instrução e julgamento no mesmo dia da audiência de 

conciliação. 

32. Para validade de acordo, o preposto que comparecer sem carta de preposição obriga-

se a apresentá-la no prazo que for determinado, sob as penas dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9099/95, conforme o caso. 

33. É vedada a acumulação simultânea das condições de preposto e de advogado na 

mesma pessoa (arts. 35, inciso I e 36, inciso II, ambos da Lei 8.906/94, combinados 

com o art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB). 

34. O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal 

da parte, ensejando os efeitos da revelia. 

35. A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará extinção 

do processo sem julgamento do mérito, prejudicada a apreciação de eventual pedido 

contraposto. 

36. A menor complexidade da causa, para a fixação da competência, é aferida pelo 



objeto da prova, e não em face do direito material. 

37. Finda a instrução, não são obrigatórios os debates orais. 

38. A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé. 

39. O preparo no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, sob pena de deserção, será 

efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição do recurso e deverá corresponder à soma das parcelas previstas 

nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’s para cada 

parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, sem prejuízo 

do recolhimento do porte de remessa e retorno. 

40. Na hipótese de não se proceder ao recolhimento integral do preparo recursal no 

prazo do artigo 42 da Lei 9.099/95, o recurso será considerado deserto, sendo 

inaplicável o artigo 511 do Código de Processo Civil. 

41. Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conceder-se-á o prazo 

de 48 horas para o preparo do recurso. 

42. Não cabem recurso adesivo, embargos infringentes e correição parcial no Sistema 

dos Juizados Especiais Cíveis. 

43. Não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que confirma a sentença 

pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 

44. Não há omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não 

enfrenta todas as questões argüidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido 

suficiente para o julgamento do recurso. 

45. Nos embargos de declaração manifestamente protelatórios, é admissível a 

cumulação das sanções previstas no art. 18, caput e § 2º e no art. 538, parágrafo único, 

ambos do CPC. 

46. A multa do artigo 475-J do CPC aplica-se aos Juizados Especiais, ainda que o seu 

valor, somado ao da execução, ultrapasse o equivalente a 40 salários-mínimos. 

47. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa, não o efetue no prazo de 

quinze dias, contado do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento). 

48. A penhora de valores por meio do Convênio Bacen/Jud poderá ser determinada de 

ofício pelo juiz. 

49. O prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura de termo de penhora. 

50. A impenhorabilidade do art. 649, inciso X, do CPC, não tem caráter absoluto em 

Juizados, observado o limite de alçada. 

51. É legal a cobrança de assinatura mensal pelas empresas de telefonia. 

52. O simples descumprimento do dever legal ou contratual, em princípio, não 

configura dano moral. 

53. O cancelamento de inscrição em órgãos restritivos de crédito após o pagamento 

deve ser realizado pelo responsável pela inscrição, em prazo razoável. 

54. O cadastramento indevido em órgãos de restrição ao crédito é causa, por si só, de 

indenização por danos morais, quando se tratar de única inscrição; e, de forma 

excepcional, quando houver outras inscrições. 

55. Nas ações derivadas de acidente de trânsito a demanda poderá ser ajuizada contra a 

seguradora, isolada ou conjuntamente com os demais coobrigados. 

56. As prestações de serviço referentes ao fornecimento de energia elétrica e de água 

são pessoais e não se constituem obrigações propter rem. 

57. Nas condenações ao pagamento de indenização por danos morais a correção 

monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (sentença ou acórdão), nos 



termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. 

58. Prescreve em 3 anos a ação de cobrança do seguro obrigatório - DPVAT. 

59. É ilegal o repasse ao consumidor das despesas de processamento de boletos e de 

emissão de carnês. 

60. As instituições financeiras depositárias dos valores disponíveis em cadernetas de 

poupança têm legitimidade passiva para a ação em que se discute a remuneração sobre 

expurgos inflacionários. 

61. É de vinte anos o prazo prescricional para cobrança judicial da correção monetária e 

dos juros remuneratórios incidentes sobre diferenças decorrentes de expurgos 

inflacionários em caderneta de poupança. 

62. A diferença de remuneração da conta poupança decorrente de expurgos 

inflacionários deve ser atualizada monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, com incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao 

mês, desde quando deveriam ter sido creditados até a liquidação final, de forma 

capitalizada, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

63. O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária dos saldos de Cadernetas 

de Poupança, no período de implantação dos Planos Econômicos conhecidos como 

Bresser, Verão e Collor I é o IPC-IBGE, que melhor refletiu a inflação e que se traduz 

nos seguintes percentuais: 26,06% (junho/1987), 42,72% (janeiro/1989), 84,32% 

(março/1990), 44,80% (abril/1990), 7,87% (maio/1990). 

64. O Juizado Especial Cível é competente para julgar ações que discutem diferenças de 

expurgos inflacionários. 

65. Somente se aplica o IPC no cálculo da correção monetária para efeito de atualização 

das cadernetas de poupança relativas aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, 

desde que iniciadas ou renovadas até o dia 15 do respectivo mês. 

PENAL E PROCESSO PENAL: 

1- Descumprida a transação penal, é possível o oferecimento de denúncia pelo 

Ministério Público, desde que não homologada a transação com caráter extintivo. 

2- Nos crimes sujeitos a ação penal privada fica dispensada a designação de audiência 

preliminar até o oferecimento da queixa crime. 

3- O juiz pode propor transação penal ou suspensão condicional do processo ao autor do 

fato ou réu, quando o Ministério Público se recusar a fazê-la, sem justa motivação, 

inclusive nas hipóteses de ação penal privada. 

4. No caso de oferecimento de proposta de transação penal ou de suspensão condicional 

do processo, ou recurso, se houver divergência entre a vontade do autor do fato e de seu 

defensor, deve prevalecer a vontade do autor do fato. 

5. Não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que confirma a sentença 

pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5° da Lei 9.099/95. 

6. Aplica-se, por analogia, o artigo 49 do Código de Processo Penal no caso da vítima 

não representar contra um dos autores do fato. 

7. O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais. 

8. A remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá 

com a localização do acusado. 

9. É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela 

projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto. 

10. É cabível a substituição de uma modalidade de medida ou pena restritiva de direitos 

por outra, aplicada em sede de transação penal, pelo juízo do conhecimento, a 

requerimento do interessado, ouvindo o Ministério Público. 

11. O juiz pode deixar de homologar a transação penal em razão de atipicidade, 



ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação penal, equivalendo tal 

decisão à rejeição da denúncia ou da queixa-crime. 

12. A ação penal relativa à contravenção de vias de fato dependerá de representação. 

13. A transação penal poderá conter cláusula de renúncia à propriedade do objeto 

apreendido. 

14. É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem 

sua punibilidade, se não localizado no endereço constante nos autos. 

15. A ausência do querelante às audiências de tentativa de conciliação ou preliminar, 

para composição civil ou para proposta de transação penal, desde que advertido 

expressamente, implicará o reconhecimento de renúncia tácita e acarretará a extinção 

da punibilidade. 

16. Não será conhecido o recurso quando a petição de interposição estiver 

desacompanhada das razões, salvo se ambas foram apresentadas no prazo legal, sem 

prejuízo da análise das matérias que puderem ser apreciadas de ofício pelo juiz. 

17. Esgotado o prazo da suspensão condicional do processo sem revogação, deve ser 

declarada extinta a punibilidade, salvo se não comprovada a reparação do dano. 

RECOMENDAÇÕES: 

I) aos juízes, para que formalizem convênios visando o encaminhamento dos acordos 

obtidos nos PROCONs, Defensoria Pública, Prefeitura e entidades empresariais, ao 

Juizado para homologação. 

II - Estimular a conciliação pré-processual mediante parceria com órgãos públicos e 

sociedades civis, preferencialmente em local diverso do fórum. 

III - Requerimento ao CNJ para o que mesmo, em contato com o Banco Central do 

Brasil (Bacen-Jud), Receita Federal 

do Brasil (INFO-JUD), DENATRAN (RENA-JUD), Tribunal Superior Eleitoral 

(endereços), INSS (DATAPREV) e demais órgãos federais: a) faça gestões para que 

seja liberado o acesso a funcionários de confiança do juiz, para cumprimento das ordens 

judiciais de bloqueios e requisição de informações, mediante certificado digital; b) tome 

a iniciativa para que todos os sistemas de órgãos federais sejam condensados em acesso 

único, por certificado digital; c) faça gestões para que os sistemas dos vários órgãos 

aceitem requisições automáticas de sistemas de banco de dados utilizados nos tribunais 

do país, de forma automatizada. 

IV- Requerimento ao TJ/SP para o que mesmo, em contato com os sistemas Estaduais 

(ARISP, PRODESP, INTINFO, RENAJUD): a) faça gestões para que seja liberado o 

acesso a funcionários de confiança do juiz, para cumprimento das ordens judiciais de 

bloqueios e requisição de informações, mediante certificado digital; b) forneça 

certificados digitais aos escreventes dotados de fé pública; c) tome a iniciativa para que 

todos os sistemas de órgãos estaduais sejam condensados em acesso único, por 

certificado digital; d) faça gestões para que seja os sistemas dos vários órgãos estaduais 

aceitem requisições automáticas de sistemas de banco de dados utilizados no TJ/SP 

(SIDAP, SAJ). 

V- Requerimento ao TJ/SP para que este permita aos juízos que continuem requisitar 

informações por ofício em relação a todos os sistemas, de forma a respeitar as 

diferenças de recursos de cada unidade jurisdicional. 

VI- Requerimento ao TJ/SP para que o STI formule um projeto detalhado e 

financeiramente especificado de informatização e se possível digitalização da Justiça 

Paulista, com prioridade ao Sistema de Juizados Especiais, e encaminhe tal proposta 

ao Governador do Estado de São Paulo e ao Presidente da Assembléia Legislativa, para 

que sejam garantidos os recursos necessários para tanto. 

VII- Requerimento ao TJ/SP para que padronize a colheita digital da prova em 



audiência, como procedimentos e formatos digitais, e forneça os equipamentos 

necessários para que as audiências cumpram o princípio da oralidade. 

VIII- Requerimento à Corregedoria Geral, para que seja suprimido o livro de registro de 

sentença nas varas onde haja ficha memória eletrônica ou outro meio de arquivamento 

eletrônico. 

IX- Requerimento à Secretaria de Tecnologia da Informação para desenvolvimento de 

macros e/ou rotinas automatizadas, que possibilitem a emissão, registro e publicação de 

várias sentenças sobre a mesma matéria de direito de forma automática e em bloco. 

X- Requerimento à Corregedoria Geral para que sejam assinados eletronicamente e uma 

só vez os mandados de levantamento. 

XI- Requerimento à Corregedoria Geral para a redução do prazo de 180 dias para 

destruição dos processos para 90 dias. 

XII- Requerimento para criação de secretarias próprias aos Colégios Recursais, com 

suficiente estrutura material e humana. 

XIII- Requerimento ao TJ/SP para que os juízes titulares de varas fora do sistema de 

juizados tenham remuneração adicional, nos moldes daqueles que atual nos Colégios 

Recursais XIV- Moção de apoio do I FOJESP ao projeto de lei para que ações coletivas 

suspendam ações individuais sobre a mesma matéria, inclusive em trâmite no sistema de 

Juizados Especiais. 

XV- Requerimento ao Tribunal de Justiça para que, enquanto não criadas e instaladas 

novas varas de juizados, designe juízes para auxílio ao sistema de Juizados, com 

prejuízo de qualquer outra designação, por prazo suficiente para fazer frente ao 

volume de serviço extraordinário, visando o cumprimento do princípio da celeridade. 



2.5. Enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais (FONAJEF) 

Enunciado FONAJEF 1 

O julgamento de mérito de plano ou prima facie não viola o principio do contraditório e 

deve ser empregado na hipótese de decisões reiteradas de improcedência pelo juízo 

sobre determinada matéria. 

Enunciado FONAJEF 2 

Nos casos de julgamentos de procedência de matérias repetitivas, é recomendável a 

utilização de contestações depositadas na Secretaria, a fim de possibilitar a imediata 

prolação de sentença de mérito. 

Enunciado FONAJEF 3 (ALTERADO pelo 4º FONAJEF) 
A auto-intimação eletrônica atende aos requisitos das Leis nºs10.259/2001 e 

11.419/2006 e é preferencial à intimação por e-mail. 

Enunciado FONAJEF 4 

Na propositura de ações repetitivas ou de massa, sem advogado, não havendo 

viabilidade material de opção pela auto-intimação eletrônica, a parte firmará 

compromisso de comparecimento, em prazo pré-determinado em formulário próprio, 

para ciência dos atos processuais praticados. 

Enunciado FONAJEF 5 

As sentenças e antecipações de tutela devem ser registradas tão-somente em meio 

eletrônico. 

Enunciado FONAJEF 6 

Havendo foco expressivo de demandas em massa, os juizados especiais federais 

solicitarão às Turmas Recursais e de Uniformização Regional e Nacional o julgamento 

prioritário da matéria repetitiva, a fim de uniformizar a jurisprudência a respeito e de 

possibilitar o planejamento do serviço judiciário. 

Enunciado FONAJEF 7 

Nos Juizados Especiais Federais o procurador federal não tem a prerrogativa de 

intimação pessoal. 

Enunciado FONAJEF  8 

É válida a intimação do procurador federal para cumprimento da obrigação de fazer, 

independentemente de oficio, com base no artigo 461 do Código de Processo Civil. 

Enunciado FONAJEF 9 

Além das exceções constantes do § 1º do artigo 3º da Lei n. 10.259, não se incluem na 

competência dos Juizados Especiais Federais, os procedimentos especiais previstos no 

Código de Processo Civil, salvo quando possível a adequação ao rito da Lei n. 

10.259/2001. 

Enunciado FONAJEF 10 

O incapaz pode ser parte autora nos Juizados Especiais Federais, dando-se-lhe curador 

especial, se ele não tiver representante constituído. 



Enunciado FONAJEF 11 

No ajuizamento de ações no JEF, a microempresa e a empresa de pequeno porte 

deverão comprovar essa condição mediante documentação hábil. 

Enunciado FONAJEF 12 

No Juizado Especial Federal, não é cabível o pedido contraposto formulado pela União 

Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal. 

Enunciado FONAJEF 13 

Não são admissíveis embargos de execução nos Juizados Especiais Federais, devendo 

as impugnações do devedor ser examinadas independentemente de qualquer incidente. 

Enunciado FONAJEF 14 

Nos Juizados Especiais Federais, não é cabível a intervenção de terceiros ou a 

assistência. 

Enunciado FONAJEF 15 

Na aferição do valor da causa, deve-se levar em conta o valor do salário mínimo em 

vigor na data da propositura de ação. 

Enunciado FONAJEF 16 

Não há renúncia tácita nos Juizados Especiais Federais para fins de fixação de 

competência. 

Enunciado FONAJEF 17 

Não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins de fixação de competência nos 

Juizados Especiais Federais. 

Enunciado FONAJEF 18 

No caso de litisconsorte ativo, o valor da causa, para fins de fixação de competência 

deve ser calculado por autor. 

Enunciado FONAJEF 19 

Aplica-se o parágrafo único do art. 46 do CPC em sede de Juizados Especiais Federais. 

Enunciado FONAJEF 20 

Não se admite, com base nos princípios da economia processual e do juiz natural, o 

desdobramento de ações para cobrança de parcelas vencidas e vincendas. 

Enunciado FONAJEF 21 

As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou 

municipal podem figurar no pólo passivo, no caso de litisconsórcio necessário. 

Enunciado FONAJEF 22 

A exclusão da competência dos Juizados Especiais Federais quanto às demandas sobre 

direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos somente se aplica 

quanto a ações coletivas. 

Enunciado FONAJEF 23 (CANCELADO pelo 5º FONAJEF) 

Nas ações de natureza previdenciária e assistencial, a competência é concorrente entre o 



JEF da Subseção Judiciária e o da sede da seção judiciária (art. 109, § 3º da CF/88 e 

Súmula 689 do STF). 

Enunciado FONAJEF 24 (ALTERADO pelo 5º FONAJEF) 

“Reconhecida a incompetência do Juizado Especial Federal, é cabível a extinção de 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 1 da Lei nº 10.259/2001 e do 

art. 51, III, da Lei nº 9.099/95, não havendo nisso afronta ao art. 12, parágrafo 2., da Lei 

11.419/06”. 

Enunciado FONAJEF 25 

Nos Juizados Especiais Federais, no ato do cadastramento eletrônico, as partes se 

comprometem, mediante adesão, a cumprir as normas referentes ao acesso. 

Enunciado FONAJEF 26 

Nos Juizados Virtuais, considera-se efetivada a comunicação eletrônica do ato 

processual, inclusive citação, pelo decurso do prazo fixado, ainda que o acesso não seja 

realizado pela parte interessada. 

Enunciado FONAJEF 27 

Não deve ser exigido o protocolo físico da petição encaminha da via Internet ou correio 

eletrônico ao Juizado Virtual, não se aplicando as disposições da Lei n 9.800/99. 

Enunciado FONAJEF 28 

É inadmissível a avocação, por Tribunal Regional Federal, de processos ou matéria de 

competência de Turma Recursal, por flagrante violação ao art. 98 da Constituição 

Federal. 

Enunciado FONAJEF 29 

Cabe ao Relator, monocraticamente, atribuir efeito suspensivo a recurso, bem assim lhe 

negar seguimento ou dar provimento nas hipóteses tratadas no art. 557, caput e § 1-A, 

do CPC, e quando a matéria estiver pacificada em súmula da Turma Nacional de 

Uniformização, enunciado de Turma Regional ou da própria Turma Recursal. 

Enunciado FONAJEF 30 

A decisão monocrática referendada pela Turma Recursal, por se tratar de manifestação 

do colegiado, não é passível de impugnação por intermédio de agravo regimental. 

Enunciado FONAJEF 31 (CANCELADO pelo 5º FONAJEF) 

O recurso de agravo interposto contra decisão que nega seguimento a recurso 

extraordinário pode ser processado nos próprios autos principais, dispensando-se a 

formação de instrumento no âmbito das Turmas Recursais. 

Enunciado FONAJEF 32 

A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Enunciado FONAJEF 33 (CANCELADO pelo 4º FONAJEF) 

Qualquer membro da Turma Recursal pode propor a edição de enunciado o qual terá por 

pressuposto demanda excessiva no JEF acerca de determinada matéria ou quando 

verificada, em julgamento de casos concretos, a necessidade de uniformização de 



questão processual. A aprovação, alteração e cancelamento do enunciado sujeitam-se a 

quorum qualificado estabelecido pela Turma Recursal. 

Enunciado FONAJEF 34 

O exame de admissibilidade do recurso poderá ser feito apenas pelo Relator, dispensado 

o prévio exame no primeiro grau. 

Enunciado FONAJEF 35 

A execução provisória para pagar quantia certa é inviável em sede de juizado, 

considerando outros meios jurídicos para assegurar o direito da parte. 

Enunciado FONAJEF 36 

O momento para oferecimento de contra-razões de recurso é anterior ao seu exame de 

admissibilidade. 

Enunciado FONAJEF 37 (CANCELADO pelo 4º FONAJEF) 

Excepcionalmente, na ausência de Defensoria Pública, pode ser nomeado advogado 

dativo ou voluntário, ou ser facultado à parte o preenchimento de termo de recurso, por 

analogia ao disposto no Código de Processo Penal. 

Enunciado FONAJEF 38 (ALTERADO pelo 4º FONAJEF) 

A qualquer momento poderá ser feito o exame de pedido de gratuidadecom os critérios 

da Lei nº 1.060/50. Para fins da Lei nº 10.259/01,presume-se necessitada a parte que 

perceber renda até o valor do limitede isenção do imposto de renda. 

Enunciado FONAJEF 39 

Não sendo caso de justiça gratuita, o recolhimento das custas para recorrer deverá ser 

feito de forma integral nos termos da Resolução do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo da Lei n 9.099/95. 

Enunciado FONAJEF 40 (CANCELADO pelo 5º FONAJEF - Ver Enunciado 99) 

Havendo sucumbência recíproca, independentemente da proporção, não haverá 

condenação em honorários advocatícios. 

Enunciado FONAJEF 41 (CANCELADO pelo 5º FONAJEF) 

Devido ao principio da celeridade processual, não é recomendada a suspensão dos 

processos idênticos em primeiro grau, quando houver incidente de uniformização de 

jurisprudência no STJ ou recurso extraordinário pendente de julgamento. 

Enunciado FONAJEF 42 

Em caso de embargos de declaração protelatórios, cabe a condenação em litigância de 

má-fé (princípio da lealdade processual). 

Enunciado FONAJEF 43 

É adequada a limitação dos incidentes de uniformização às questões de direito material. 

Enunciado FONAJEF 44 

Não cabe ação rescisória no JEF. O artigo 59 da Lei n 9.099/95 está em consonância 

com os princípios do sistema processual dos Juizados Especiais, aplicando-se também 

aos Juizados Especiais Federais. 



Enunciado FONAJEF 45 

Havendo contínua e permanente fiscalização do juiz togado, conciliadores 

criteriosamente escolhidos pelo Juiz, poderão, para certas matérias, realizar atos 

instrutórios previamente determinados, como redução a termo de depoimentos, não se 

admitindo, contudo, prolação de sentença a ser homologada. 

Enunciado FONAJEF 46 

A litispendência deverá ser alegada e provada, nos termos do CPC (art.301), pelo réu, 

sem prejuízo dos mecanismos de controle desenvolvidos pela Justiça Federal. 

Enunciado FONAJEF 47 

Eventual pagamento realizado pelos entes públicos demandados deverá ser comunicado 

ao Juízo para efeito de compensação quando da expedição da RPV. 

Enunciado FONAJEF 48 

Havendo prestação vencida, o conceito de valor da causa para fins de competência do 

JEF é estabelecido pelo art. 260 do CPC. 

Enunciado FONAJEF 49 

O controle do valor da causa, para fins de competência do JEF, pode ser feito pelo juiz a 

qualquer tempo. 

Enunciado FONAJEF 50 (ALTERADO pelo 4º FONAJEF) 

Sem prejuízo de outros meios, a comprovação da condição sócio-econômicado autor 

pode ser feita por laudo técnico confeccionado por assistentesocial, por auto de 

constatação lavrado por oficial de justiça ouatravés de oitiva de testemunha. 

Enunciado FONAJEF 51 

O art. 20, parágrafo primeiro, da Lei 8742/93 não é exauriente para delimitar o conceito 

de unidade familiar. 

Enunciado FONAJEF 52 

É obrigatória a expedição de RPV em desfavor do ente público para ressarcimento de 

despesas periciais quando este for vencido. 

Enunciado FONAJEF 53 

Não há prazo em dobro para a Defensoria Pública no âmbito dos JEFs. 

Enunciado FONAJEF 54 

O artigo 515 e parágrafos do CPC interpretam-se ampliativamente no âmbito das 

Turmas Recursais, em face dos princípios que orientam o microssistema dos JEFs. 

Enunciado FONAJEF 55 

A nulidade do processo por ausência de citação do réu ou litisconsorte necessário pode 

ser declarada de ofício pelo juiz nos próprios autos do processo, em qualquer fase, ou 

mediante provocação das partes, por simples petição. 

Enunciado FONAJEF 56 

Aplica-se analogicamente nos JEFs a inexigibilidade do título executivo judicial, nos 

termos do disposto nos arts. 475-L, par. 1º e 741, par. único, ambos do CPC. 



Enunciado FONAJEF 57 

Nos JEFs, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios. 

Enunciado FONAJEF 58 

Excetuando-se os embargos de declaração, cujo prazo de oposição é de cinco dias, os 

prazos recursais contra decisões de primeiro grau no âmbito dos JEFs são sempre de dez 

dias, independentemente da natureza da decisão recorrida. 

Enunciado FONAJEF 59 

Não cabe recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais. 

Enunciado FONAJEF 60 

A matéria não apreciada na sentença, mas veiculada na inicial, pode ser conhecida no 

recurso inominado, mesmo não havendo a oposição de embargos de declaração. 

Enunciado FONAJEF 61 

O recurso será recebido no duplo efeito, salvo em caso de antecipação de tutela ou 

medida cautelar de urgência. 

Enunciado FONAJEF 62 (ALTERADO pelo 4º FONAJEF) 

A aplicação de penalidade por litigância de má-fé, na forma do art. 55da Lei nº 

9.099/95, não importa na revogação automática da gratuidadejudiciária 

Enunciado FONAJEF 63 

Cabe multa ao ente público pelo atraso ou não-cumprimento de decisões judiciais com 

base no artigo 461 do CPC, acompanhada de determinação para a tomada de medidas 

administrativas para a apuração de responsabilidade funcional e/ou por dano ao erário. 

Havendo contumácia no descumprimento, caberá remessa de ofício ao MPF para análise 

de eventual improbidade administrativa. 

Enunciado FONAJEF 64 

Não cabe multa pessoal ao procurador “ad juditia” do ente público, seja com base no 

art. 14, seja no art. 461, ambos do CPC. 

Enunciado FONAJEF 65 

Não cabe a prévia limitação do valor da multa coercitiva (astreintes), que também não 

se sujeita ao limite de alçada dos JEFs, ficando sempre assegurada a possibilidade de 

reavaliação do montante final a ser exigido na forma do parágrafo 6º. do artigo 461 do 

CPC. 

Enunciado FONAJEF 66 

Os JEFs somente processarão as cartas precatórias oriundas de outros JEFs de igual 

competência. 

Enunciado FONAJEF 67 

O caput do artigo 9º da Lei n. 9.099/1995 não se aplica subsidiariamente no âmbito dos 

JEF`s, visto que o artigo 10 da Lei n. 10.259/2001 disciplinou a questão de forma 

exaustiva. 



Enunciado FONAJEF 68 

O estagiário de advocacia, nos termos do Estatuto da OAB, tão-só pode praticar, no 

âmbito dos JEF`s, atos em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste. 

Enunciado FONAJEF 69 (ALTERADO pelo 5º FONAJEF) 

O levantamento de valores decorrentes de RPV’s e Precatórios no âmbito dos JEFs, 

pode ser condicionado à apresentação pelo mandatário de procuração específica com 

firma reconhecida, da qual conste, ao menos, o número de registro do Precatório ou 

RPV ou o número da conta do depósito, com o respectivo valor. 

Enunciado FONAJEF 70 (ALTERADO pelo 5º FONAJEF) 

É compatível com o rito dos Juizados Especiais Federais a aplicação do art. 112 da Lei 

nº 8.213/1991, para fins de habilitação processual e pagamento. 

Enunciado FONAJEF 71 

A parte autora deverá ser instada, na fase da execução, a renunciar ao excedente ằ 

alçada do JEF, para fins de pagamento por RPV, não se aproveitando, para tanto, a 

renúncia inicial, de definição de competência. 

Enunciado FONAJEF 72 

As parcelas vencidas após a data do cálculo judicial podem ser pagas 

administrativamente, por meio de complemento positivo. 

Enunciado FONAJEF 73 

A intimação telefônica, desde que realizada diretamente com a parte e devidamente 

certificada pelo servidor responsável, atende plenamente aos princípios constitucionais 

aplicáveis à comunicação dos atos processuais. 

Enunciado FONAJEF 74 

A intimação por carta com aviso de recebimento, mesmo que o comprovante não seja 

subscrito pela própria parte, é válida desde que entregue no endereço declarado pela 

parte. 

Enunciado FONAJEF 75 

É lícita a exigência de apresentação de CPF para o ajuizamento de ação no Juizado 

Especial Federal. 

Enunciado FONAJEF 76 

A apresentação de proposta de conciliação pelo réu não induz a confissão. 

Enunciado FONAJEF 77 

O ajuizamento da ação de concessão de benefício da seguridade social reclama prévio 

requerimento administrativo. 

Enunciado FONAJEF 78 

O ajuizamento da ação revisional de benefício da seguridade social que não envolva 

matéria de fato dispensa o prévio requerimento administrativo. 

Enunciado FONAJEF 79 

A comprovação de denúncia da negativa de protocolo de pedido de concessão de 



benefício, feita perante a ouvidoria da Previdência Social, supre a exigência de 

comprovação de prévio requerimento administrativo nas ações de benefícios da 

seguridade social. 

Enunciado FONAJEF 80 

Em juizados itinerantes, pode ser flexibilizada a exigência de prévio requerimento 

administrativo, consideradas as peculiaridades da região atendida. 

Enunciado FONAJEF 81 

Cabe conciliação nos processos relativos a pessoa incapaz, desde que presente o 

representante legal e intimado o Ministério Público. 

Enunciado FONAJEF 82 

O espólio pode ser parte autora nos juizados especiais cíveis federais. 

 

Enunciado FONAJEF 83 

O art. 10, caput, da Lei n. 10.259/2001 não autoriza a representação das partes por não-

advogados de forma habitual e com fins econômicos. 

 

Enunciado FONAJEF 84 

Não é causa de nulidade nos juizados especiais federais a mera falta de intimação das 

partes da entrega do laudo pericial. 

 

Enunciado FONAJEF 85 

Não é obrigatória a degravação, tampouco a elaboração de resumo, para apreciação de 

recurso, de audiência gravada por meio magnético ou equivalente, desde que acessível 

ao órgão recursal. 

 

Enunciado FONAJEF 86 

A tutela de urgência em sede de turmas recursais pode ser deferida de oficio. 

 

Enunciado FONAJEF 87 

A decisão monocrática proferida por Relator é passível de Agravo Interno. 

 

Enunciado FONAJEF 88 

É admissível MS para Turma Recursal de ato jurisdicional que cause gravame a não 

haja recurso. 

 

Enunciado FONAJEF 89 

Não cabe processo cautelar autônomo, preventivo ou incidental, no âmbito do JEF. 

 

Enunciado FONAJEF 90 (ALTERADO pelo 5º FONAJEF) 

“Os honorários advocatícios impostos pelas decisões do Juizado Especial Federal serão 

executadas no próprio JEF, por quaisquer das partes” 

 

Enunciado FONAJEF 91 

"Os Juizados Especiais Federais são incompetentes para julgar causas que demandem 

perícias complexas ou onerosas que não se enquadrem no conceito de exame técnico 

(art. 12 da Lei 10.259/2001)". 

 



Enunciado FONAJEF 92 

"Para a propositura de ação relativa a expurgos inflacionários sobre saldos de poupança, 

deverá a parte autora providenciar documento que mencione o número da conta 

bancária ou prova de relação contratual com a instituição financeira". 

 

Enunciado FONAJEF 93  

“Para a propositura de demandas referentes a contas de FGTS anteriores à centralização 

deverá a parte comprovar que diligenciou ou solicitou os extratos junto à CEF ou à 

instituição mantenedora das contas vinculadas anteriormente ao período de migração". 

 

Enunciado FONAJEF 94  

"O artigo 51, inc. I, da Lei 9.099/95 aplica-se aos JEFs, ainda que a parte esteja 

representada na forma do artigo 10, caput, da Lei 10.259/01". 

 

Enunciado FONAJEF 95  

"Nas ações visando a correção do saldo das cadernetas de poupança, pode o juiz, 

havendo prova inequívoca de titularidade da conta à época, suprir a inexistência de 

extratos por meio de arbitramento". 

 

Enunciado FONAJEF 96  

"A concessão administrativa do benefício no curso do processo acarreta a extinção do 

feito sem resolução de mérito por perda do objeto, desde que corresponda ao pedido 

formulado na inicial". 

 

Enunciado FONAJEF 97  

"Cabe incidente de uniformização de jurisprudência quando a questão deduzida nos 

autos tiver reflexo sobre a competência do juizado especial federal". 

 

Enunciado FONAJEF 98  

"É inadmissível o reexame de matéria fática em pedido de uniformização de 

jurisprudência". 

 

Enunciado FONAJEF 99 

“O provimento, ainda que parcial, de recurso inominado afasta a possibilidade de 

condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência”. 

Enunciado nº. 100  
Fora das hipóteses do artigo 4º da Lei 10.259/2001, a impugnação de decisões 
interlocutórias proferidas antes da sentença deverá ser feita no recurso desta (art. 41 da 
Lei nº 9.099/95).  
Enunciado nº. 101  
Não cabe recurso para impugnar decisões que apreciem questões ocorridas após o 
trânsito em julgado.  
Enunciado nº. 102  
A tempestividade do recurso pode ser comprovada por qualquer meio idôneo, inclusive 
eletrônico.  
Enunciado nº. 103  
A competência das turmas recursais reunidas, onde houver, deve ser limitada à 
deliberação acerca de enunciados das turmas recursais das respectivas seções 
judiciárias.  
Enunciado nº. 104  
Tratando-se de benefício por incapacidade, o recolhimento de contribuição previdenciária 



não é capaz, por si só, de ensejar presunção absoluta da capacidade laboral, admitindo-
se prova em contrário.  
Enunciado nº. 105  
Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos 
excepcionais, a critério do juiz.  
Enunciado nº. 106  
Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos 
excepcionais, a critério do juiz.  
Enunciado nº. 107  
Havendo cumulação de pedidos, é ônus da parte autora a identificação expressa do valor 
pretendido a título de indenização por danos morais, a ser considerado no valor da causa 
para fins de definição da competência dos Juizados Especiais Federais.  
Enunciado nº. 108  
Para a reunião de processos, a competência funcional dentro dos Juizados Especiais 
Federais se define em virtude da natureza do pedido do qual decorra a pretensão de 
indenização por danos morais.  
Enunciado nº. 109  
Deverão permanecer nas respectivas turmas recursais os cargos e funções nelas 
alocados à época da Lei n. 12.011/2009, até a edição de lei que estabeleça a estrutura 
definitiva de servidores para as TRs (art. 5º da Res. CJF n. 123/2010).  
Enunciado nº. 110  
Antecipar para 2011, em face da necessidade imediata, a distribuição dos cargos e 
funções de servidores para as Turmas Recursais destinados pela Lei n. 12.011/2009 e 
regulamentada pela Resolução CJF n. 123/2010.  
Enunciado nº. 111  
Destinação de cargos e funções de servidores em quantitativo compatível com o número 
de turmas recursais já instaladas e a serem criadas, tendo em vista que o percentual 
destinado pela Lei n. 12.011/2009 mostra-se insuficiente.  
Enunciado nº. 112  
Destinação de CJ3 para os servidores que ocupam a função de Diretores de Turma 
Recursal.  
Enunciado nº. 113  
Os próximos concursos públicos para servidores devem priorizar os cargos de analistas 
judiciários, com inclusão de prova discursiva, em face da automatização das rotinas 
decorrentes da implantação do processo eletrônico.  
Enunciado nº. 114  
Enquanto não criados os cargos de Juiz Federal de Turma Recursal, o exercício de 
mandato deverá ser com prejuízo de jurisdição.  
Enunciado nº. 115  
O juiz suplente, quando em substituição do titular de Turma Recursal, deverá atuar com 
prejuízo de suas atribuições normais.  
Enunciado nº. 116  
Priorizar a instalação de novas turmas recursais ao invés da adoção de regime de 
mutirão continuado.  
Enunciado nº. 117  
Enquanto não criados os cargos de Juiz Federal de Turma Recursal, a designação dos 
juízes deverá ser precedida de edital.  
Enunciado nº. 118  
Abertura de edital para escolha de juiz para compor a Turma Nacional de Uniformização.  
Enunciado nº. 119  
O dever processual, previsto no art. 11 da Lei 10.259/2001, não implica automaticamente 
a inversão do ônus da prova.  



 



2.6. Enunciados da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais (TNUJEFs) 

SÚMULA 41 

 A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade 

urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. 

SÚMULA 40 

 Nenhuma diferença é devida a título de correção monetária dos depósitos do 

FGTS relativos ao mês de fevereiro de 1989. 

SÚMULA 39 

 Nas ações contra a Fazenda Pública, que versem sobre pagamento de diferenças 

decorrentes de reajuste nos vencimentos de servidores públicos, ajuizadas após 

24/08/2001, os juros de mora devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano (art. 1º-F 

da Lei 9.494/97). 

SÚMULA 38 

 Aplica-se subsidiariamente a Tabela de Cálculos de Santa Catarina aos pedidos 

de revisão de RMI - OTN/ORTN, na atualização dos salários de contribuição. 

SÚMULA 37 

 A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga 

pela pendência do curso universitário. 

SÚMULA 36 

 Não há vedação legal à cumulação da pensão por morte de trabalhador rural com 

o benefício da aposentadoria por invalidez, por apresentarem pressupostos fáticos e 

fatos geradores distintos. 

SÚMULA 35 

 A Taxa Selic, composta por juros de mora e correção monetária, incide nas 

repetições de indébito tributário. 

SÚMULA 34 

 Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material 

deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar. 

SÚMULA 33 



 Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da 

aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data 

será o termo inicial da concessão do benefício. 

SÚMULA 32 

 O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado especial, 

para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior a 80 decibéis, na 

vigência do Decreto n. 53.831/64 (1.1.6); superior a 90 decibéis, a partir de 5 de março 

de 1997, na vigência do Decreto n. 2.172/97; superior a 85 decibéis, a partir da edição 

do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003. 

SÚMULA 31 

 A anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui 

início de prova material para fins previdenciários. 

SÚMULA 30 

 Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao 

módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado 

especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia 

familiar. 

SÚMULA 29 

 Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a 

vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da 

pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento. 

SÚMULA 28 

 Encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na 

atualização monetária da conta do Plano de Integração Social - PIS-, em virtude de 

expurgos ocorridos por ocasião dos Planos Econômicos Verão e Collor I. 

SÚMULA 27 

 A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a 

comprovação do desemprego por outros meios admitidos em Direito. 

SÚMULA 26 

 A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, 

elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64. 

SÚMULA 25 



 A revisão dos valores dos benefícios previdenciários, prevista no art. 58 do 

ADCT, deve ser feita com base no número de salários mínimos apurado na data da 

concessão, e não no mês de recolhimento da última contribuição. 

SÚMULA 24 

 O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser considerado 

para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, §2º, da Lei nº 

8.213/91. 

SÚMULA 23 

 As substituições de cargos ou funções de direção ou chefia ou de cargo de 

natureza especial ocorridas a partir da vigência da Medida Provisória nº 1.522, de 

11/10/1996, e até o advento da Lei nº 9.527, de 10/12/1997, quando iguais ou inferiores 

a trinta dias, não geram direito à remuneração correspondente ao cargo ou função 

substituída. 

SÚMULA 22 

 Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia 

na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial. 

SÚMULA 21 

 Não há direito adquirido a reajuste de benefícios previdenciários com base na 

variação do IPC (Índice de Preço ao Consumidor), de janeiro de 1989 (42,72%) e abril 

de 1990 (44,80%). 

SÚMULA 20 

 A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não modificou a situação do 

servidor celetista anteriormente aposentado pela Previdência Social Urbana. 

SÚMULA 19 

 Para o cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, deve ser 

considerada, na atualização dos salários de contribuição anteriores a março de 1994, a 

variação integral do IRSM de fevereiro de 1994, na ordem de 39,67% (art. 21, § 1º, da 

Lei nº 8.880/94). 

SÚMULA 18 

 Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, 

mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço 

pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária. 

SÚMULA 17 



 Não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência. 

SÚMULA 16 

CANCELADA EM 27.03.09 

 A conversão em tempo de serviço comum, do período trabalhado em condições 

especiais, somente é possível relativamente à atividade exercida até 28 de maio de 1998 

(art. 28 da Lei nº 9.711/98). 

SÚMULA 15 

CANCELADA EM:26/03/2007 

 O valor mensal da pensão por morte concedida antes da Lei nº 9.032, de 28 de 

abril de 1995, deve ser revisado de acordo com a nova redação dada ao art. 75 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

SÚMULA 14 

Súmula 14 

 Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de 

prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. 

SÚMULA 13 

 O reajuste concedido pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 (28,86%) constituiu 

revisão geral dos vencimentos e, por isso, é devido também aos militares que não o 

receberam em sua integralidade, compensado o índice então concedido, sendo limite 

temporal desse reajuste o advento da MP nº 2.131 de 28/12/2000. 

SÚMULA 12 

 Os juros moratórios são devidos pelo gestor do FGTS e incidem a partir da 

citação nas ações em que se reclamam diferenças de correção monetária, tenha havido 

ou não levantamento do saldo, parcial ou integralmente. 

SÚMULA 11 

CANCELADA EM:24/04/2006 

 A renda mensal, per capita, familiar, superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo 

não impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20, § 3º da Lei nº. 

8.742 de 1993, desde que comprovada, por outros meios, a miserabilidade do 

postulante. 

SÚMULA 10 



 O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei nº. 8.213/91 pode ser 

utilizado para fins de contagem recíproca, assim entendida aquela que soma tempo de 

atividade privada, rural ou urbana, ao de serviço público estatutário, desde que sejam 

recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias. 

SÚMULA 9 

 O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a 

insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço 

especial prestado. 

SÚMULA 8 

 Os benefícios de prestação continuada, no regime geral da Previdência Social, 

não serão reajustados com base no IGP-DI nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001. 

SÚMULA 7 

 Descabe incidente de uniformização versando sobre honorários advocatícios por 

se tratar de questão de direito processual. 

SÚMULA 6 

 A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição 

de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade 

rurícola. 

SÚMULA 5 

 A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 

8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários. 

SÚMULA 4 

 Não há direito adquirido à condição de dependente de pessoa designada, quando 

o falecimento do segurado deu-se após o advento da Lei 9.032/95. 

SÚMULA 3 

CANCELADA EM:30/09/2003 

 Os benefícios de prestação continuada, no regime geral da Previdência Social, 

devem ser reajustados com base no IGP-DI nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001. 

SÚMULA 2 

 Os benefícios previdenciários, em maio de 1996, deverão ser reajustados na 

forma da Medida Provisória 1.415, de 29 de abril de 1996, convertida na Lei 9.711, de 

20 de novembro de 1998. 



SÚMULA 1 

 A conversão dos benefícios previdenciários em URV, em março/94, obedece às 

disposições do art. 20, incisos I e II da Lei 8.880/94 (MP nº 434/94). 


