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APRESENTAÇÃO

O Evento

Diante  do  atual  cenário  de  crise  pandêmica  a  Corregedoria-Geral  da
Justiça  do  Estado  de  Goiás  -  CGJGO  envidou  esforços  para  que  o  “47º
FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais”, fosse realizado na forma
remota, valendo-se, para tanto, do uso de ferramentas tecnológicas e recursos
digitais,  de  maneira  que  as  palestras,  fossem  realizadas  no  formato  de
videoconferência, possibilitando, portanto, a efetivação integral do evento em
ambiente  virtual.  No  entanto,  em decisão  conjunta  a  CGJGO e  a  Diretoria
Nacional  do  FONAJE  deliberaram  finalmente  pela  realização  de  um
“Webinário FONAJE”, cujo evento será uma Edição Especial de Aniversário
dos  25  anos  da  Lei  Federal  nº  9.099  de  26.09.1995,  concentrando  a
coordenação do evento diretamente de Goiânia-GO.

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás em parceria com a
EJUG - Escola Judicial de Goiás, promoverá o Webinário FONAJE - Goiânia
2020,  em cuja  oportunidade  reunir-se-ão  juízes  e  servidores  que  atuam nos
Juizados Especiais e Turmas Recursais de todo o país.

O Webinário FONAJE conterá painéis para debates de temas atuais e
oficinas  temáticas  com  a  finalidade  precípua  de  difundir  as  boas  práticas
realizadas no Sistema de Juizados Especiais por todo o Brasil, além de poder
trabalhar o encaminhamento de eventuais propostas de enunciados e de moções
para  o  próximo  FONAJE  a  ser  realizado  futuramente,  conforme  posterior
deliberação quanto ao local e data pela Diretoria Nacional do FONAJE.

Diretoria do Fórum Nacional do FONAJE (Gestão 2019-2020)
Presidente: Janice Goulart Garcia Ubialli (TJSC)
Vice-Presidente: José Cícero Alves da Silva (TJAL)
Secretário: Guilherme Ribeiro Baldan (TJRO)
Diretoria de Comunicação: Janete Simões (TJES)
Ricardo Chimenti (TJSP) 
Diretoria de Revisão: Marcos Alexandre Bronzato Pagan (TJSP)
Comissão Legislativa: Presidente Ricardo Cunha Chimenti (TJSP)
Secretário Aiston Henrique de Sousa (TJDFT)
Coordenação Executiva do Webinário FONAJE - Goiânia 2020
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Coordenador-Geral:  Aldo  Guilherme  Saad  Sabino  de  Freitas
(CGJGO/TJGO)

Planejamento e Execução: Diretoria de Planejamento e Programas - DPP
(CGJGO)

Inscrição e Certificação: Escola Judicial de Goiás - EJUG (TJGO)

Público Alvo
Magistrados, servidores e demais colaboradores do Sistema de Juizados

Especiais de todo o país.

Data
Dias 22/10 (das 8h30 às 17h) e 23/10 (das 8h30 às 12h20).
Evento  on-line  realizado  pela  ferramenta  “Zoom  Meetings”  e  com

transmissão pelo Youtube.

Programação
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REGIMENTO INTERNO DO WEBINÁRIO FONAJE
GOIÂNIA 2020

Edição Especial de Aniversário da Lei 9.099/95

DA SEDE, PERÍODO E TEMA

Art.  1°. O  WEBINÁRIO  FONAJE  será  realizado  na  cidade  de
Goiânia,  Estado de Goiás,  no  período de  22 e  23 de  outubro de  2020,  por
videoconferência através de plataforma a ser disponibilizada aos inscritos.

Parágrafo único. As despesas do evento serão custeadas por parcerias
entre a Escola Judicial de Goiás-EJUG e outros setores públicos e privados.
Para tanto, a Comissão Organizadora do WEBINÁRIO FONAJE reserva-se ao
direito  de  buscar  patrocínio  junto  a  setores  da  iniciativa  pública  e  privada,
oferecendo, em contrapartida, a divulgação de suas marcas no material utilizado
no  evento,  respeitando-se  as  disposições  da  Resolução  170  do  Conselho
Nacional de Justiça.

Art. 2º. O WEBINÁRIO FONAJE terá como tema:
“EDIÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO – 25 ANOS DA LEI

9.099/95”, para o qual se apresentam as seguintes justificativas:
a)  discutir  as  políticas  judiciárias  para  aprimoramento dos  juizados

especiais em todo o país, especialmente após o período de pandemia;
b)  refletir  sobre  os  recentes  movimentos  processuais  tendentes  a

mitigar  os  critérios  que  informam  os  Juizados  Especiais  bem  como  os
princípios que determinaram a sua criação;

c)  examinar,  dentro  dos  instrumentos  legais  ora  vigentes,  quais  os
elementos que podem contribuir para garantir a efetiva justiça ao cidadão, no
âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública.

Art.  3º. A participação  no  WEBINÁRIO  FONAJE  será  aberta  ao
público abaixo especificado,  observado o limite  de 1.700 (mil  e  setecentas)

Nº Processo PROAD: 202008000234215

Assinado digitalmente por: ALDO GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS, JUIZ DE DIREITO, em 09/10/2020 às 17:16.
Para validar este documento informe o código 347981338574 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

4



inscrições, sendo 425 (quatrocentos e vinte e cinco) inscritos por sala temática,
a ser realizada no período de 06 a 19 de outubro de 2020, e atenderá a seguinte
ordem de prioridade:

I  ‐  magistrados com atuação em Juizados Especiais,  integrantes da
Diretoria e Comissões e membros honorários permanentes do FONAJE;

II ‐ magistrados com atuação em outras áreas;
III ‐ servidores de Juizados Especiais;
IV ‐ outros profissionais do Direito.
§  1º. Caso  o  número  de  interessados  ultrapasse  o  limite  acima

definido,  serão  indeferidas  pela  Comissão  Organizadora  as  inscrições  mais
recentes, obedecendo a prioridade estabelecida no caput.

§ 2º. Depois de computadas as inscrições efetuadas até 19 de outubro
de 2020, se houver vagas remanescentes, serão disponibilizadas aos Tribunais
de Justiça por intermédio das respectivas Coordenadorias.

§  3º. As  inscrições  deverão  ser  feitas  através  do  seguinte  link:
http://bit.ly/inscricoeswebfonaje.

Art.  4º. Para  cumprir  os  objetivos  do  WEBINÁRIO  FONAJE,  o
aludido  evento  seguirá  a  programação  exposta  na  página  específica  para  o
webinário,  no  site  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Estado  de  Goiás
(http://bit.ly/webinariofonaje), conforme a seguinte disposição:

22/10/2020 (quinta-feira)
Período: manhã
8h30 às 9h40 - Abertura Oficial pela Diretoria Nacional do FONAJE
9h50 às 10h40 - 1º Painel
11h00 às 11h50 - 2º Painel
Período: tarde
14h às 17h - Sala Temática: Cível
14h às 17h - Sala Temática: Crime
14h às 17h - Sala Temática: Fazendas Públicas
14h às 17h - Sala Temática: Gestão
23/10/2020 (sexta-feira)
Período: manhã
8h30 às 9h20 - 1º Painel
9h30 às 10h20 - 2º Painel
10h30 às 11h20 - 3º Painel
11h30 às 12h20 - Encerramento pela Diretoria Nacional do FONAJE

Parágrafo  único. Os  painéis  terão  a  duração  de  50  (cinquenta)
minutos,  enquanto  os  grupos  de  trabalho  nas  salas  temáticas  terão  suas
atividades  desenvolvidas  no  período  de  3  (três)  horas,  de  maneira
completamente interdependentes.
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Art.  4º.  O  formato  das  oficinas  de  estudo  serão  definidos  pela
Diretoria após o prazo para as inscrições.

DOS ÓRGÃOS DO XLVI FÓRUM NACIONAL

Art. 5º. São órgãos do WEBINÁRIO FONAJE:
I ‐ Comissão Organizadora;
II ‐ Comissão Legislativa;
III ‐ Assembleia Geral.

Art. 6º. O participante do Webinário não poderá integrar mais de um
Grupo de Trabalho. 

Art. 7º.  Cada Grupo de Trabalho correspondente às salas temáticas
será  presidido  e  secretariado  por  magistrados  designados  pela  Comissão
Organizadora. 

Art. 8º. Ao Coordenador do Grupo de Trabalho compete: 
I ‐ dirigir os trabalhos; 
II ‐  manter a ordem, dar e cassar a palavra, e resolver de plano as

questões de ordem durante os trabalhos; 
III ‐ limitar o número de debatedores por proposição ou moção, em

caso de número excessivo; 
IV  ‐  providenciar  a  divulgação  das  proposições  ou  moções

apresentadas; 
V ‐  exercer  as  demais  funções  para  a  conclusão  dos  trabalhos  do

Grupo, encaminhando os resultados à Secretária‐Geral; 
VI ‐ apresentar, perante a Assembleia Geral as proposições debatidas; 
VI ‐ apresentar as propostas debatidas no Grupo. 
Parágrafo  único.  O  Presidente  poderá  ser  substituído  em  seus

impedimentos ocasionais por outro magistrado. 

Art. 9º. Compete ao Secretário do Grupo: 
I ‐ acompanhar a discussão de cada proposta; 
II  ‐  elaborar  a  ata  dos  trabalhos  do  Grupo  com  registro  das

proposições aprovadas e rejeitadas; 
III  ‐  entregar à  Comissão Organizadora as  atas das reuniões e,  em

apartado, a relação das proposições e moções aprovadas e rejeitadas, e aquelas
que deverão ser encaminhadas à votação no próximo FONAJE presencial.

Art.  10.  Enquanto  as  inscrições  estiverem abertas,  os  magistrados
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inscritos  no  WEBINÁRIO  FONAJE  poderão  apresentar  à  Comissão
Organizadora, pelo e-mail: webinariofonaje2020@gmail.com, propostas de: 

I‐ na modalidade de COMUNICADOS, experiências administrativas e
práticas  de  procedimentos  e  desenvolvimento  de  atividades  judicantes
considerados  de  interesse  do Sistema dos  Juizados  Especiais,  especialmente
relacionados com a pandemia e à retomada gradual das atividades;

II  ‐  na  modalidade  de  PROPOSIÇÕES  DE  ENUNCIADOS  e
MOÇÕES sobre os temas específicos dos grupos de trabalho, acompanhadas
das  respectivas  justificativas,  para  organização  e  disponibilização  aos
participantes, especialmente relacionados com a pandemia e à retomada gradual
das atividades. 

Art.  11.  As  propostas  apresentadas  no  WEBINÁRIO  FONAJE
poderão ser debatidas nos grupos de trabalho, mas somente serão levadas para
votação na assembleia do encontro presencial seguinte. 

Art. 12. Cada proponente terá o prazo de 3 (três) minutos, prorrogável
por mais 1 (um), para apresentação de questões, de sugestões e de propostas. 

§ 1.º Havendo debate, conceder‐se‐á pela ordem de inscrição, o uso da
palavra, pelo tempo de 1 (um) minuto, improrrogável

§ 2.º  Finalizados os debates,  a Coordenação do Grupo de Trabalho
deliberará sobre o encaminhamento da proposta, moção, comunicado, prática
ou legado. 

§ 3º Considerando a número de debatedores, a Coordenação do Grupo
de  Trabalho  poderá  limitar  a  participação  ao  número  razoável  para
entendimento da questão e de seus fundamentos.

Art. 13.  As deliberações dos Grupos de Trabalho serão expostas por
seu coordenador no final do encontro, sendo os enunciados propostos votados
no próximo FONAJE presencial.

DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E DE PROJETOS

Art. 14. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e os
participantes  poderão  inscrever,  até  o dia  15  outubro  de  2020,  suas  “Boas
Práticas”  relacionadas  ao  Sistema  de  Juizados  Especiais,  no  momento  das
inscrições, através do e-mail: webinariofonaje2020@gmail.com.

§ 1.º A forma de apresentação dos projetos será definida após o prazo
supra referido, levando em consideração o número de projetos inscritos. 

§  2.º Os  participantes  que  inscreverem  seus  projetos  serão
comunicados até o dia 20 de outubro de 2020 sobre o formato possível para a
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apresentação (tempo, material de apoio possível etc.). 

Art.  15. Os  trabalhos  acadêmicos  poderão  ser  publicados  pelo
FONAJE por meio eletrônico ou escrito, com referência expressa aos autores
dos trabalhos.

DA COMISSÃO LEGISLATIVA

Art.  16. A Comissão Legislativa  reunir‐se‐á  durante  o  evento para
atualizar  os  estudos  dos  projetos  de  lei  referentes  ao  Sistema  dos  Juizados
Especiais, e elaborará relatório para apresentar à Assembleia Geral.

§1º. A participação neste órgão é exclusiva dos participantes no inciso
I do artigo 3º deste Regulamento.

§2º. Cabe à Comissão Legislativa do FONAJE examinar previamente
as propostas de enunciados ou proposições, podendo decidir pela exclusão ou
modificação  daqueles  que  não  se  mostrarem  pertinentes  aos  objetivos  do
evento.

Art.  17. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos
pela Comissão Organizadora do FONAJE.

Brasília, 09 de outubro de 2020.

PRESIDÊNCIA
Janice Goulart Garcia Ubialli (TJSC)

VICE‐PRESIDÊNCIA
José Cícero Alves da Silva (TJAL)

SECRETÁRIO GERAL
Guilherme Ribeiro Baldan (TJRO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO WEBINÁRIO
FONAJE

Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas (TJGO)

Nº Processo PROAD: 202008000234215

Assinado digitalmente por: ALDO GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS, JUIZ DE DIREITO, em 09/10/2020 às 17:16.
Para validar este documento informe o código 347981338574 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

8



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 347981338574 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202008000234215

ALDO GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS
JUIZ DE DIREITO
GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA 3
Assinatura CONFIRMADA em 09/10/2020 às 17:16

9



Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995.

Mensagem de veto

Vigência

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 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;
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        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.

          § 1º Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial, excluídos os
cessionários de direito de pessoas jurídicas.

§ 1o  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 no 9.841, de 5 de outubro de 1999;                       (Incluído pela Lei nº
12.126, de 2009)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte
na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;                  (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014)

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei
no 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. 1o da Lei no 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.
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        § 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais.

        § 4º O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado.

        § 4o  O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado,
munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício.               
(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. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual,
inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis.                 (Incluído pela Lei nº 13.728, de
2018)

        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.

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.
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        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.

§ 1º  Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com
eficácia de título executivo.           (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

§ 2º  É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos
disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido
a escrito com os anexos pertinentes.       (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

        Art. 23. Não comparecendo o demandado, o Juiz togado proferirá sentença.
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        Art. 23.  Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz
togado proferirá sentença.       (Redação dada pela Lei nº 13.994, de 2020)

        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.
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        § 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
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Dos Embargos de Declaração

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

        Art. 48.  Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo
Civil.                      (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência)

        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. 

        Art. 50.  Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.                       (Redação dada
pela Lei nº 13.105, de 2015)          (Vigência)

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
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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.
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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.                   (Vide Lei nº 10.259,
de 2001)

        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)

        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 um ano, excetuados os casos em que a lei preveja
procedimento especial.                         (Vide Lei nº 10.259, de 2001)

        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.

        Art. 62.  O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 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.                     (Redação dada pela Lei nº 13.603, de 2018)

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.
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        § 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.

        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.

        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.
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        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.

        § 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.
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        § 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. 

        Art. 83.  Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou
omissão.                          (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência)

        § 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. 

        § 2o Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.                          (Redação dada
pela Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência)

        § 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.
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        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)  

        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.

22

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1719&processo=1719
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9839.htm


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.

Parágrafo único.  No prazo de 6 (seis) meses, contado da publicação desta Lei, serão criados e instalados os Juizados
Especiais Itinerantes, que deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor
concentração populacional.                            (Redação dada pela Lei nº 12.726, de 2012)

        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

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.9.1995
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ENUNCIADOS CÍVEIS
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ENUNCIADO 1 – O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.

ENUNCIADO 2 – Substituído pelo Enunciado 58.

ENUNCIADO 3 – Lei local não poderá ampliar a competência do Juizado Especial.

ENUNCIADO 4 – Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que
identificado o seu recebedor.

ENUNCIADO 6 – Não é necessária a presença do juiz togado ou leigo na Sessão de Conciliação, nem a do juiz togado na
audiência de instrução conduzida por juiz leigo. (nova redação – XXXVII – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 7 – A sentença que homologa o laudo arbitral é irrecorrível.

ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

ENUNCIADO 9 – O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 275, inciso II, item b,
do Código de Processo Civil.

ENUNCIADO 10 – A contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento.

ENUNCIADO 11 – Nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que
presente o réu, implica revelia.

ENUNCIADO 12 – A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da Lei 9.099/1995.

ENUNCIADO 13 – 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 (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).

ENUNCIADO 14 – Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a habitabilidade, são
penhoráveis.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.
(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

ENUNCIADO 16 – Cancelado.

ENUNCIADO 17 – Substituído pelo Enunciado 98 (XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 18 – Cancelado.

ENUNCIADO 19 – Cancelado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada
por preposto.

ENUNCIADO 21 – Cancelado (XXI Encontro – Vitória/ES).
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ENUNCIADO 22 – A multa cominatória é cabível desde o descumprimento da tutela antecipada, nos casos dos incisos V e VI,
do art 52, da Lei 9.099/1995.

ENUNCIADO 23 – Cancelado (XXI Encontro – Vitória/ ES).

ENUNCIADO 24 – Cancelado (XXI Encontro – Vitória/ ES).

ENUNCIADO 25 – Substituído pelo Enunciado 144 (XXVIII FONAJE – Salvador/BA).

ENUNCIADO 26 – São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis (nova redação – XXIV
Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 27 – Na hipótese de pedido de valor até 20 salários mínimos, é admitido pedido contraposto no valor superior ao
da inicial, até o limite de 40 salários mínimos, sendo obrigatória à assistência de advogados às partes.

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação
em custas.

ENUNCIADO 29 – Cancelado.

ENUNCIADO 30 – É taxativo o elenco das causas previstas na o art. 3º da Lei 9.099/1995.

ENUNCIADO 31 – É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

ENUNCIADO 32 – Substituído pelo Enunciado 139 (XXVIII FONAJE – Salvador/BA).

ENUNCIADO 33 – É dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas
demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação.

ENUNCIADO 34 – Cancelado.

ENUNCIADO 35 – Finda a instrução, não são obrigatórios os debates orais.

ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se
aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.

ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, §
2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que
couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 38 – A análise do art. 52, IV, da Lei 9.099/1995, determina que, desde logo, expeça-se o mandado de penhora,
depósito, avaliação e intimação, inclusive da eventual audiência de conciliação designada, considerando-se o executado
intimado com a simples entrega de cópia do referido mandado em seu endereço, devendo, nesse caso, ser certificado
circunstanciadamente.

ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto
do pedido.

ENUNCIADO 40 – O conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia, exceto perante
o próprio Juizado Especial em que atue ou se pertencer aos quadros do Poder Judiciário.

ENUNCIADO 41 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço do advogado é eficaz para efeito de intimação,
desde que identificado o seu recebedor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 42 – Substituído pelo Enunciado 99 (XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 43 – Na execução do título judicial definitivo, ainda que não localizado o executado, admite-se a penhora de seus
bens, dispensado o arresto. A intimação de penhora observará ao disposto no artigo 19, § 2º, da Lei 9.099/1995.
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ENUNCIADO 44 – No âmbito dos Juizados Especiais, não são devidas despesas para efeito do cumprimento de diligências,
inclusive, quando da expedição de cartas precatórias.

ENUNCIADO 45 – Substituído pelo Enunciado 75.

ENUNCIADO 46 – A fundamentação da sentença ou do acórdão poderá ser feita oralmente, com gravação por qualquer
meio, eletrônico ou digital, consignando-se apenas o dispositivo na ata (nova redação – XIV Encontro – São Luis/MA).

ENUNCIADO 47 – Substituído pelo Enunciado 135 (XXVII FONAJE – Palmas/TO).

ENUNCIADO 48 – O disposto no parágrafo 1º do art. 9º da lei 9.099/1995 é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 49 – Cancelado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 50 – Para efeito de alçada, em sede de Juizados Especiais, tomar-se-á como base o salário mínimo nacional.

ENUNCIADO 51 – 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 a parte
habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 52 – Os embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

ENUNCIADO 53 – Deverá constar da citação a advertência, em termos claros, da possibilidade de inversão do ônus da prova.

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em
face do direito material.

ENUNCIADO 55 – Substituído pelo Enunciado 76.

ENUNCIADO 56 – Cancelado.

ENUNCIADO 57 – Cancelado.

ENUNCIADO 58 (Substitui o Enunciado 2) – As causas cíveis enumeradas no art. 275 II, do CPC admitem condenação superior
a 40 salários mínimos e sua respectiva execução, no próprio Juizado.

ENUNCIADO 59 – Admite-se o pagamento do débito por meio de desconto em folha de pagamento, após anuência expressa
do devedor e em percentual que reconheça não afetar sua subsistência e a de sua família, atendendo sua comodidade e
conveniência pessoal.

ENUNCIADO 60 – É cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na fase de execução. (nova
redação – XIII Encontro – Campo Grande/MS).

ENUNCIADO 61 – Cancelado (XIII Encontro – Campo Grande/MS).

ENUNCIADO 62 – Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus
impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.

ENUNCIADO 63 – Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso
Extraordinário.

ENUNCIADO 64 – Cancelado (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

ENUNCIADO 65 – Cancelado (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

ENUNCIADO 66 – Cancelado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 67 – Substituído pelo Enunciado 91.
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ENUNCIADO 68 – Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível quando as ações puderem submeter-se à
sistemática da Lei 9099/1995.

ENUNCIADO 69 – As ações envolvendo danos morais não constituem, por si só, matéria complexa.

ENUNCIADO 70 – As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da
competência dos Juizados Especiais, exceto quando exigirem perícia contábil (nova redação – XXX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 71 – É cabível a designação de audiência de conciliação em execução de título judicial.

ENUNCIADO 72 – Substituído pelo Enunciado 148 (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 73 – As causas de competência dos Juizados Especiais em que forem comuns o objeto ou a causa de pedir
poderão ser reunidas para efeito de instrução, se necessária, e julgamento.

ENUNCIADO 74 – A prerrogativa de foro na esfera penal não afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de
título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo
da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para
a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao
Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.

ENUNCIADO 77 – O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo,
inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF).

ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando,
pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF).

ENUNCIADO 79 – Designar-se-á hasta pública única, se o bem penhorado não atingir valor superior a sessenta salários
mínimos (nova redação – XXI Encontro- Vitória/ES)

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua
respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei
9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

ENUNCIADO 81 – A arrematação e a adjudicação podem ser impugnadas, no prazo de cinco dias do ato, por simples pedido
(nova redação – XXI Encontro- Vitória/ES).

ENUNCIADO 82 – Nas ações derivadas de acidentes de trânsito a demanda poderá ser ajuizada contra a seguradora, isolada
ou conjuntamente com os demais coobrigados (XIII Encontro – Campo Grande/MS).

ENUNCIADO 83 – Cancelado (XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 84 – Compete ao Presidente da Turma Recursal o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, salvo
disposição em contrário (nova redação – XXII Encontro – Manaus/AM).

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São
Luis/MA).

ENUNCIADO 86 – Os prazos processuais nos procedimentos sujeitos ao rito especial dos Juizados Especiais não se suspendem
e nem se interrompem (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 87 – A Lei 10.259/2001 não altera o limite da alçada previsto no artigo 3°, inciso I, da Lei 9099/1995 (XV Encontro –
Florianópolis/SC).
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ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro –
Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI
Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem
resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de
litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 91 (Substitui o Enunciado 67) – O conflito de competência entre juízes de Juizados Especiais vinculados à mesma
Turma Recursal será decidido por esta. Inexistindo tal vinculação, será decidido pela Turma Recursal para a qual for
distribuído (nova redação – XXII Encontro – Manaus/AM).

ENUNCIADO 92 – Nos termos do art. 46 da Lei nº 9099/1995, é dispensável o relatório nos julgamentos proferidos pelas Turmas
Recursais (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

ENUNCIADO 93 – Substituído pelo Enunciado 140 (XXVIII FONAJE – Salvador/BA).

ENUNCIADO 94 – É cabível, em Juizados Especiais Cíveis, a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o
autor pretenda o parcelamento de dívida, observado o valor de alçada, exceto quando exigir perícia contábil (nova redação
– XXX FONAJE – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 95 – Finda a audiência de instrução, conduzida por Juiz Leigo, deverá ser apresentada a proposta de sentença ao
Juiz Togado em até dez dias, intimadas as partes no próprio termo da audiência para a data da leitura da sentença (XVIII
Encontro – Goiânia/GO).

ENUNCIADO 96 – A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-
razões (XVIII Encontro – Goiânia/GO).

ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor
desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo,
portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 98 (Substitui o Enunciado 17) – É vedada a acumulação SIMULTÂNEA das condições de preposto e advogado na
mesma pessoa (art. 35, I e 36, II da Lei 8906/1994 combinado com o art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB) (XIX
Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 99 (Substitui o Enunciado 42) – O preposto que comparece sem carta de preposição, obriga-se a apresentá-la
no prazo que for assinado, para validade de eventual acordo, sob as penas dos artigos 20 e 51, I, da Lei nº 9099/1995,
conforme o caso (XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 100 – A penhora de valores depositados em banco poderá ser feita independentemente de a agência situar-se
no Juízo da execução (XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 101 – O art. 332 do CPC/2015 aplica-se ao Sistema dos Juizados Especiais; e o disposto no respectivo inc. IV
também abrange os enunciados e súmulas de seus órgãos colegiados (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-
MG).

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das
Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma
Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

ENUNCIADO 103 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a
decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado,
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cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

ENUNCIADO 104 – Substituído pelo Enunciado 142 (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 105 – Cancelado (XXXIII Encontro – Cuiabá/MT).

ENUNCIADO 106 – Havendo dificuldade de pagamento direto ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a
multa de 10%, deverá efetuar depósito perante o juízo singular de origem, ainda que os autos estejam na instância recursal
(XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 107 – Nos acidentes ocorridos antes da MP 340/06, convertida na Lei nº 11.482/07, o valor devido do seguro
obrigatório é de 40 (quarenta) salários mínimos, não sendo possível modificá-lo por Resolução do CNSP e/ou Susep (nova
redação – XXVI Encontro – Fortaleza/CE).

ENUNCIADO 108 – A mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral
(XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 109 – Cancelado (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 110 – Substituído pelo Enunciado 141 (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 111 – O condomínio, se admitido como autor, deve ser representado em audiência pelo síndico, ressalvado o
disposto no § 2° do art. 1.348 do Código Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 112 – A intimação da penhora e avaliação realizada na pessoa do executado dispensa a intimação do advogado.
Sempre que possível o oficial de Justiça deve proceder a intimação do executado no mesmo momento da constrição judicial
(art.º 475, § 1º CPC) (XX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 113 – As turmas recursais reunidas poderão, mediante decisão de dois terços dos seus membros, salvo disposição
regimental em contrário, aprovar súmulas (XIX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro –
São Paulo/SP).

ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á
o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do
benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção
relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título
judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 118 – Quando manifestamente inadmissível ou infundado o recurso interposto, a turma recursal ou o relator em
decisão monocrática condenará o recorrente a pagar multa de 1% e indenizar o recorrido no percentual de até 20% do valor
da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (XXI Encontro –
Vitória/ES).

ENUNCIADO 119 – Substituído pelo Enunciado 147 (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 120 – A multa derivada de descumprimento de antecipação de tutela é passível de execução mesmo antes do
trânsito em julgado da sentença (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX,
da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES).
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ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso
inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 123 – O art. 191 do CPC não se aplica aos processos cíveis que tramitam perante o Juizado Especial (XXI Encontro –
Vitória/ES).

ENUNCIADO 124 – Das decisões proferidas pelas Turmas Recursais em mandado de segurança não cabe recurso ordinário
(XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do
art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso
extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 126 – Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado
até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro –
Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 127 – O cadastro de que trata o art. 1.°, § 2.°, III, “b”, da Lei nº. 11.419/2006 deverá ser presencial e não poderá se dar
mediante procuração, ainda que por instrumento público e com poderes especiais (XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 128 – Além dos casos de segredo de justiça e sigilo judicial, os documentos digitalizados em processo eletrônico
somente serão disponibilizados aos sujeitos processuais, vedado o acesso a consulta pública fora da secretaria do juízado
(XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 129 – Nos juizados especiais que atuem com processo eletrônico, ultimado o processo de conhecimento em meio
físico, a execução dar-se-á de forma eletrônica, digitalizando as peças necessárias (XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 130 – Os documentos digitais que impliquem efeitos no meio não digital, uma vez materializados, terão a
autenticidade certificada pelo Diretor de Secretaria ou Escrivão (XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 131 – As empresas públicas e sociedades de economia mista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
podem ser demandadas nos Juizados Especiais (XXV Encontro – São Luís/MA).

ENUNCIADO 132 – Substituído pelo Enunciado 144 (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 133 – O valor de alçada de 60 salários mínimos previsto no artigo 2º da Lei 12.153/09, não se aplica aos Juizados
Especiais Cíveis, cujo limite permanece em 40 salários mínimos (XXVII Encontro – Palmas/TO).

ENUNCIADO 134 – As inovações introduzidas pelo artigo 5º da Lei 12.153/09 não são aplicáveis aos Juizados Especiais Cíveis (Lei
9.099/95) (XXVII Encontro – Palmas/TO).

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos
juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao
negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO).

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas,
honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo
Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).

ENUNCIADO 137 – Enunciado renumerado como nº 8 da Fazenda Pública (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

ENUNCIADO 138 – Enunciado renumerado como nº 9 da Fazenda Pública (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às
demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as
demandas individuais de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e
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tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão peças ao
Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

ENUNCIADO 140 (Substitui o Enunciado 93) – O bloqueio on-line de numerário será considerado para todos os efeitos como
penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser
representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) – Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de
quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual
cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 144 (Substitui o Enunciado 132) – A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora
deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as
condições econômicas do devedor (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de audiência de conciliação na execução fundada em título
extrajudicial (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 146 – A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando
as entidades descritas no art. 8º, § 1º, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos
Juizados Especiais (art. 3º, § 4º, VIII, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006) (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 147 (Substitui o Enunciado 119) – A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo
juiz (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 148 (Substitui o Enunciado 72) – Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais
Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 149 – Enunciado renumerado como nº 2 da Fazenda Pública (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 150 – Enunciado renumerado como nº 3 da Fazenda Pública (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 151 – Cancelado (XXIX FONAJE – Bonito/MS).

ENUNCIADO 152 – Enunciado renumerado como nº 5 da Fazenda Pública (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 153 – Enunciado renumerado como nº 6 da Fazenda Pública (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 154 – Enunciado renumerado como nº 1 da Fazenda Pública (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 155 – Admitem-se embargos de terceiro, no sistema dos juizados, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo
primeiro do art. 8 da lei 9.099/95 (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo,
valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 157 –Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e
julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa (nova redação – XXXIX Encontro –
Maceió-AL).

ENUNCIADO 158 – Cancelado (XXXIII Encontro – Cuiabá/MT).

ENUNCIADO 159 – Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas
as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso (XXX Encontro –
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São Paulo/SP).

ENUNCIADO 160 – Nas hipóteses do artigo 515, § 3º, do CPC, e quando reconhecida a prescrição na sentença, a turma recursal,
dando provimento ao recurso, poderá julgar de imediato o mérito, independentemente de requerimento expresso do
recorrente.

ENUNCIADO 161 – Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados
Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º
da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 162 – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa
previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 163 – Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts.
303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 164 – O art. 229, caput, do CPC/2015 não se aplica ao Sistema de Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo
Horizonte-MG).

ENUNCIADO 165 – Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua (XXXIX Encontro – Maceió-
AL).

ENUNCIADO 166 – Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX
Encontro – Maceió-AL).

ENUNCIADO 167 – Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico quando o réu for
revel – art. 346 do CPC (XL Encontro – Brasília-DF).

ENUNCIADO 168 – Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015

(XL Encontro – Brasília-DF).

ENUNCIADO 169 – O disposto nos §§  1.º e 5.º do art. 272 do CPC/2015 não se aplica aos Juizados Especiais (XLI Encontro – Porto
Velho-RO).

ENUNCIADO 170 – No Sistema dos Juizados Especiais, não se aplica o disposto no inc. V do art. 292 do CPC/2015
especificamente quanto ao pedido de dano moral; caso o autor opte por atribuir um valor específico, este deverá ser
computado conjuntamente com o valor da pretensão do dano material para efeito de alçada e pagamento de custas  (XLI
Encontro – Porto Velho-RO).

ENUNCIADO 171 – Na Justiça Itinerante podem ser flexibilizadas as regras procedimentais, ante as contingências fáticas da
região atendida, observando-se sempre as garantias do contraditório e do devido processo legal (43.° Encontro – Macapá –
AP).

Aperfeiçoando a
função jurisdicional.

Redes Sociais

 Youtube

 Instagram

  Facebook

Telefones

 (69) 9xxx xxxx

Endereço

 Rua xxx, Bairro xx,
Porto Velho, Rondônia.
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ENUNCIADOS CRIMINAIS
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ENUNCIADO 1 – A ausência injustificada do autor do fato à audiência preliminar implicará em vista dos autos ao Ministério
Público para o procedimento cabível.

ENUNCIADO 2 – O Ministério Público, oferecida a representação em Juízo, poderá propor diretamente a transação penal,
independentemente do comparecimento da vítima à audiência preliminar (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 3 – Cancelado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 4 – Substituído pelo Enunciado 38.

ENUNCIADO 5 – Substituído pelo Enunciado 46.

ENUNCIADO 6 – Substituído pelo Enunciado 86 (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 7 – Cancelado.

ENUNCIADO 8 – A multa deve ser fixada em dias-multa, tendo em vista o art. 92 da Lei 9.099/95, que determina a aplicação
subsidiária dos Códigos Penal e de Processo Penal.

ENUNCIADO 9 – A intimação do autor do fato para a audiência preliminar deve conter a advertência da necessidade de
acompanhamento de advogado e de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

ENUNCIADO 10 – Havendo conexão entre crimes da competência do Juizado Especial e do Juízo Penal Comum, prevalece a
competência deste.

ENUNCIADO 11 – Substituído pelo Enunciado 80 (XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 12 – Substituído pelo Enunciado 64 (XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 13 – É cabível o encaminhamento de proposta de transação por carta precatória (nova redação – XXI Encontro –
Vitória/ES).

ENUNCIADO 14 – Substituído pelo Enunciado 79 (XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 15 – Substituído pelo Enunciado 87 (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 16 – Nas hipóteses em que a condenação anterior não gera reincidência, é cabível a suspensão condicional do
processo.

ENUNCIADO 17 – É cabível, quando necessário, interrogatório por carta precatória, por não ferir os princípios que regem a Lei
9.099/95 (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 18 – Na hipótese de fato complexo, as peças de informação deverão ser encaminhadas à Delegacia Policial para
as diligências necessárias. Retornando ao Juizado e sendo o caso do artigo 77, parágrafo 2.º, da Lei n. 9.099/95, as peças
serão encaminhadas ao Juízo Comum.

ENUNCIADO 19 – Substituído pelo Enunciado 48 (XII Encontro – Maceió/AL).

ENUNCIADO 20 – A proposta de transação de pena restritiva de direitos é cabível, mesmo quando o tipo em abstrato só
comporta pena de multa.

Home Institucional Fotos Produções Informações Evento
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ENUNCIADO 21 – Cancelado.

ENUNCIADO 22 – Na vigência do sursis, decorrente de condenação por contravenção penal, não perderá o autor do fato o
direito à suspensão condicional do processo por prática de crime posterior.

ENUNCIADO 23 – Cancelado.

ENUNCIADO 24 – Substituído pelo Enunciado 54.

ENUNCIADO 25 – O início do prazo para o exercício da representação do ofendido começa a contar do dia do conhecimento
da autoria do fato, observado o disposto no Código de Processo Penal ou legislação específica. Qualquer manifestação da
vítima que denote intenção de representar vale como tal para os fins do art. 88 da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 26 – Cancelado.

ENUNCIADO 27 – Em regra não devem ser expedidos ofícios para órgãos públicos, objetivando a localização de partes e
testemunhas nos Juizados Criminais.

ENUNCIADO 28 – Cancelado (XVII Encontro – Curitiba/PR).

ENUNCIADO 29 – Substituído pelo Enunciado 88 (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 30 – Cancelado.

ENUNCIADO 31 – O conciliador ou juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia, exceto perante
o próprio Juizado Especial em que atue ou se pertencer aos quadros do Poder Judiciário.

ENUNCIADO 32 – O Juiz ordenará a intimação da vítima para a audiência de suspensão do processo como forma de facilitar
a reparação do dano, nos termos do art. 89, parágrafo 1º, da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 33 – Aplica-se, por analogia, o artigo 49 do Código de Processo Penal no caso da vítima não representar contra
um dos autores do fato.

ENUNCIADO 34 – Atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Militar.

ENUNCIADO 35 – Substituído pelo Enunciado 113 (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 36 – Substituído pelo Enunciado 89 (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 37 – O acordo civil de que trata o art. 74 da Lei nº 9.099/1995 poderá versar sobre qualquer valor ou matéria (nova
redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 38 – Cancelado (XXXIII Encontro – Cuiabá/MT).

ENUNCIADO 39 – Cancelado (XXXIII Encontro – Cuiabá/MT).

ENUNCIADO 40 – Cancelado (XXXIII Encontro – Cuiabá/MT).

ENUNCIADO 41 – Cancelado.

ENUNCIADO 42 – A oitiva informal dos envolvidos e de testemunhas, colhida no âmbito do Juizado Especial Criminal, poderá
ser utilizada como peça de informação para o procedimento.

ENUNCIADO 43 – O acordo em que o objeto for obrigação de fazer ou não fazer deverá conter cláusula penal em valor certo,
para facilitar a execução cível.

ENUNCIADO 44 – No caso de transação penal homologada e não cumprida, o decurso do prazo prescricional provoca a
declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. (nova redação – XXXVII – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 45 – Cancelado.

36



ENUNCIADO 46 – Cancelado.

ENUNCIADO 47 – Substituído pelo Enunciado 71 (XV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 48 – O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais.

ENUNCIADO 49 – Substituído pelo Enunciado 90 (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 50 – Cancelado (XI Encontro – Brasília-DF).

ENUNCIADO 51 – A remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 (ENUNCIADO
64), exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá com localização do acusado (nova
redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 52 – A remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 77, parágrafo 2º, da Lei 9099/95 (ENUNCIADO 18),
exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá ainda que afastada a complexidade.

ENUNCIADO 53 – No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do
processo, deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9099/95.

ENUNCIADO 54 – Cancelado (43.°Encontro – Macapá-AP).

ENUNCIADO 55 – Cancelado (XI Encontro – Brasília-DF).

ENUNCIADO 56 – Cancelado (XXXVI Encontro – Belém/PA).

ENUNCIADO 57 – Substituído pelo Enunciado 79 (XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 58 – A transação penal poderá conter cláusula de renúncia á propriedade do objeto apreendido (XIII Encontro –
Campo Grande/MS).

ENUNCIADO 59 – O juiz decidirá sobre a destinação dos objetos apreendidos e não reclamados no prazo do art. 123 do CPP
(XIII Encontro – Campo Grande/MS).

ENUNCIADO 60 – Exceção da verdade e questões incidentais não afastam a competência dos Juizados Especiais, se a
hipótese não for complexa (XIII Encontro – Campo Grande/MS).

ENUNCIADO 61 – Substituído pelo Enunciado 122 (XXXIII Encontro – Cuiabá/MT).

ENUNCIADO 62 – O Conselho da Comunidade poderá ser beneficiário da prestação pecuniária e deverá aplicá-la em prol da
execução penal e de programas sociais, em especial daqueles que visem a prevenção da criminalidade (XIV Encontro – São
Luis/MA).

ENUNCIADO 63 – As entidades beneficiárias de prestação pecuniária, em contrapartida, deverão dar suporte à execução de
penas e medidas alternativas (XIV Encontro – São Luis/MA).

ENUNCIADO 64 – Verificada a impossibilidade de citação pessoal, ainda que a certidão do Oficial de Justiça seja anterior à
denúncia, os autos serão remetidos ao juízo comum após o oferecimento desta (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 65 – Substituído pelo Enuciado 109 (XXV Encontro – São Luís).

ENUNCIADO 66 – É direito do réu assistir à inquirição das testemunhas, antes de seu interrogatório, ressalvado o disposto no
artigo 217 do Código de Processo Penal. No caso excepcional de o interrogatório ser realizado por precatória, ela deverá ser
instruída com cópia de todos os depoimentos, de que terá ciência o réu (XV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 67 – A possibilidade de aplicação de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículos automotores por até cinco anos (art. 293 da Lei nº 9.503/97), perda do cargo, inabilitação para exercício de
cargo, função pública ou mandato eletivo ou outra sanção diversa da privação da liberdade, não afasta a competência do
Juizado Especial Criminal (XV Encontro – Florianópolis/SC).
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ENUNCIADO 68 – É cabível a substituição de uma modalidade de pena restritiva de direitos por outra, aplicada em sede de
transação penal, pelo juízo do conhecimento, a requerimento do interessado, ouvido o Ministério Público (XV Encontro –
Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 69 – Substituído pelo Enunciado 74 (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

ENUNCIADO 70 – O conciliador ou o juiz leigo podem presidir audiências preliminares nos Juizados Especiais Criminais,
propondo conciliação e encaminhamento da proposta de transação (XV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 71 (Substitui o Enunciado 47) – A expressão conciliação prevista no artigo 73 da Lei 9099/95 abrange o acordo
civil e a transação penal, podendo a proposta do Ministério Público ser encaminhada pelo conciliador ou pelo juiz leigo, nos
termos do artigo 76, § 3º, da mesma Lei (XV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 72 – A proposta de transação penal e a sentença homologatória devem conter obrigatoriamente o tipo
infracional imputado ao autor do fato, independentemente da capitulação ofertada no termo circunstanciado (XVI Encontro
– Rio de Janeiro/RJ).

ENUNCIADO 73 – O juiz pode deixar de homologar 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 queixa (XVI Encontro – Rio de
Janeiro/RJ).

ENUNCIADO 74 (Substitui o enunciado 69) – A prescrição e a decadência não impedem a homologação da composição civil
(XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).

ENUNCIADO 75 – É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela projeção da pena a ser
aplicada ao caso concreto (XVII Encontro – Curitiba/PR).

ENUNCIADO 76 – A ação penal relativa à contravenção de vias de fato dependerá de representação (XVII Encontro –
Curitiba/PR).

ENUNCIADO 77 – O juiz pode alterar a destinação das medidas penais indicadas na proposta de transação penal (XVIII
Encontro – Goiânia/GO).

ENUNCIADO 78 – Substituído pelo Enunciado 80 (XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 79 – Cancelado (XXXVI Encontro – Belém/PA).

ENUNCIADO 80 – Cancelado (XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 81 – O relator, nas Turmas Recursais Criminais, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, prejudicado, ou julgar extinta a punibilidade, cabendo recurso interno para a Turma Recursal,
no prazo de cinco dias (XIX Encontro – Aracaju/SE).

ENUNCIADO 82 – O autor do fato previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 deverá ser encaminhado à autoridade policial para as
providências do art. 48, §2º da mesma Lei (XX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 83 – Ao ser aplicada a pena de advertência, prevista no art. 28, I, da Lei nº 11.343/06, sempre que possível deverá o
juiz se fazer acompanhar de profissional habilitado na questão sobre drogas (XX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 84 – Cancelado (XXXVII Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 85 – Aceita a transação penal, o autor do fato previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 deve ser advertido
expressamente para os efeitos previstos no parágrafo 6º do referido dispositivo legal (XX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 86 (Substitui o Enunciado 6) – Em caso de não oferecimento de proposta de transação penal ou de suspensão
condicional do processo pelo Ministério Público, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 28 do CPP (XXI Encontro –
Vitória/ES).
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ENUNCIADO 87 (Substitui o Enunciado 15) – O Juizado Especial Criminal é competente para a execução das penas ou medidas
aplicadas em transação penal, salvo quando houver central ou vara de penas e medidas alternativas com competência
específica (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 88 – Cancelado (XXXIII Encontro – Cuiabá/MT).

ENUNCIADO 89 (Substitui o Enunciado 36) – Havendo possibilidade de solução de litígio de qualquer valor ou matéria
subjacente à questão penal, o acordo poderá ser reduzido a termo no Juizado Especial Criminal e encaminhado ao juízo
competente (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 90 Substituído pelo Enunciado 112 (XXVII Encontro – Palmas/TO).

ENUNCIADO 91 – É possível a redução da medida proposta, autorizada no art. 76, § 1º da Lei nº 9099/1995, pelo juiz deprecado
(XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 92 – É possível a adequação da proposta de transação penal ou das condições da suspensão do processo no
juízo deprecado ou no juízo da execução, observadas as circunstâncias pessoais do beneficiário (nova redação – XXII
Encontro – Manaus/AM).

ENUNCIADO 93 – É cabível a expedição de precatória para citação, apresentação de defesa preliminar e proposta de
suspensão do processo no juízo deprecado. Aceitas as condições, o juízo deprecado comunicará ao deprecante o qual,
recebendo a denúncia, deferirá a suspensão, a ser cumprida no juízo deprecado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 94 – A Lei nº 11.343/2006 não descriminalizou a conduta de posse ilegal de drogas para uso próprio (XXI Encontro –
Vitória/ES).

ENUNCIADO 95 – A abordagem individualizada multidisciplinar deve orientar a escolha da pena ou medida dentre as
previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não havendo gradação no rol (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 96 – O prazo prescricional previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/2006 aplica-se retroativamente aos crimes
praticados na vigência da lei anterior (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 97 – É possível a decretação, como efeito secundário da sentença condenatória, da perda dos veículos utilizados
na prática de crime ambiental da competência dos Juizados Especiais Criminais (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO 98 – Os crimes previstos nos artigos 309 e 310 da Lei nº 9503/1997 são de perigo concreto (XXI Encontro –
Vitória/ES Revogação aprovada, por unanimidade, no  XLI Encontro – Porto Velho-RO, em razão da Súmula 575 do STJ ).

ENUNCIADO 99 – Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou de composição
civil, deixa de existir justa causa para ação penal (nova redação – XXIII Encontro – Boa Vista/RR).

ENUNCIADO 100 – A procuração que instrui a ação penal privada, no Juizado Especial Criminal, deve atender aos requisitos do
art. 44 do CPP (XXII Encontro – Manaus/AM).

ENUNCIADO 101 – É irrecorrível a decisão que defere o arquivamento de termo circunstanciado a requerimento do Ministério
Público, devendo o relator proceder na forma do ENUNCIADO 81 (XXII Encontro – Manaus/AM).

ENUNCIADO 102 – As penas restritivas de direito aplicadas em transação penal são fungíveis entre si (XXIII Encontro – Boa
Vista/RR).

ENUNCIADO 103 – A execução administrativa da pena de multa aplicada na sentença condenatória poderá ser feita de ofício
pela Secretaria do Juizado ou Central de Penas (XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 104 – A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da punibilidade se embasar na
declaração prévia de desinteresse na persecução penal (XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 105 – É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade (XXIV
Encontro – Florianópolis/SC).
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ENUNCIADO 106 – A audiência preliminar será sempre individual (XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

ENUNCIADO 107 – A advertência de que trata o art. 28, I da Lei n.º 11.343/06, uma vez aceita em transação penal pode ser
ministrada a mais de um autor do fato ao mesmo tempo, por profissional habilitado, em ato designado para data posterior à
audiência preliminar (XXIV Encontro – Florianópolis/SC)ENUNCIADO 108 – O Art. 396 do CPP não se aplica no Juizado Especial
Criminal regido por lei especial (Lei nº. 9.099/95) que estabelece regra própria (XXV Encontro – São Luís/MA).

ENUNCIADO 109 – Substitui o Enunciado 65 – Nas hipóteses do artigo 363, § 1º e § 4º do Código de Processo Penal, aplica-se o
parágrafo único do artigo 66 da Lei nº 9.099/95 (XXV Encontro – São Luís/MA).

ENUNCIADO 110 – No Juizado Especial Criminal é cabível a citação com hora certa (XXV Encontro – São Luís/MA).

ENUNCIADO 111 – O princípio da ampla defesa deve ser assegurado também na fase da transação penal (XXVII Encontro –
Palmas/TO).

ENUNCIADO 112 (Substitui o Enunciado 90) – Na ação penal de iniciativa privada, cabem transação penal e a suspensão
condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público (XXVII Encontro – Palmas/TO).

ENUNCIADO 113 (Substitui o Enunciado 35) – Até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do
autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação (XXVIII Encontro –
Salvador/BA).

ENUNCIADO 114 – A Transação Penal poderá ser proposta até o final da instrução processual (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 115 – A restrição de nova transação do art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, não se aplica ao crime do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 116 – Na Transação Penal deverão ser observados os princípios da justiça restaurativa, da proporcionalidade, da
dignidade, visando a efetividade e adequação (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 117 – A ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à
representação (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

ENUNCIADO 118 – Somente a reincidência especifica autoriza a exasperação da pena de que trata o parágrafo quarto do
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 119 – É possível a mediação no âmbito do Juizado Especial Criminal (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 120 – O concurso de infrações de menor potencial ofensivo não afasta a competência do Juizado Especial
Criminal, ainda que o somatório das penas, em abstrato, ultrapasse dois anos (XXIX Encontro – Bonito/MS). Cancelado à
unanimidade (44.° Encontro – Rio de Janeiro RJ)

ENUNCIADO 121 – As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e suas consequências, à exceção da fiança, são
aplicáveis às infrações penais de menor potencial ofensivo para as quais a lei cominar em tese pena privativa da liberdade
(XXX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 122 (Substitui o Enunciado 61) – O processamento de medidas despenalizadoras previstas no artigo 94 da Lei
10.741/03, relativamente aos crimes cuja pena máxima não supere 02 anos, compete ao Juizado Especial Criminal (XXXIII
Encontro – Cuiabá/MT).

ENUNCIADO 123 – O mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das
condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente (XXXIII Encontro –
Cuiabá/MT).

ENUNCIADO 124 – A reincidência decorrente de sentença condenatória e a existência de transação penal anterior, ainda que
por crime de outra natureza ou contravenção, não impedem a aplicação das medidas despenalizadoras do artigo 28 da Lei
11.343/06 em sede de transação penal (XXXIII Encontro – Cuiabá/MT).
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ENUNCIADO 125 – É cabível, no Juizado Especial Criminal, a intimação por edital da sentença penal condenatória, quando não
localizado o réu (XXXVI Encontro – Belém/PA)

ENUNCIADO 126 -A condenação por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06 não enseja registro para efeitos de antecedentes
criminais e reincidência. (XXXVII ENCONTRO – FLORIANÓPOLIS/SC).

ENUNCIADO 127 – A fundamentação da sentença ou do acórdão criminal poderá ser feita oralmente, em sessão, audiência ou
gabinete, com gravação por qualquer meio eletrônico ou digital, consignando-se por escrito apenas a dosimetria da pena e
o dispositivo’ (XL Encontro – Brasília-DF).

ENUNCIADO 128 – Em se tratando de contravenção penal, o prazo de suspensão condicional do processo, na forma do art. 11
do Decreto-Lei 3.688/1941, será de 1 a 3 anos  (XLII Encontro – Curitiba-PR).

ENUNCIADO 129 – Serão válidas as intimações por telefone, e-mail, whatsapp ou outro aplicativo de envio de mensagens
eletrônicas, sem prejuízo das formas convencionais estabelecidas em lei, sempre quando precedida de adesão expressa ao
sistema por parte do interessado, em qualquer fase da investigação ou mesmo do procedimento (43.° Encontro – Macapá-
AP).

Aperfeiçoando a
função jurisdicional.

Redes Sociais

 Youtube

 Instagram

  Facebook

Telefones

 (69) 9xxx xxxx

Endereço

 Rua xxx, Bairro xx,
Porto Velho, Rondônia.
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ENUNCIADOS DA FAZENDA PÚBLICA
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ENUNCIADO 01 – Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais
Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 02 – É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de
fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 03 – Não há prazo diferenciado para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
(XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 04 – Cancelado (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 05 – É de 10 dias o prazo de recurso contra decisão que deferir tutela antecipada em face da Fazenda Pública
(nova redação – XXX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 06 – Vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida
de acordo com o § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil, de forma equitativa pelo juiz (XXIX Encontro – Bonito/MS).

ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD,
ressalvada a hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP).

ENUNCIADO 08 – De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de
Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração
Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação
contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

ENUNCIADO 09 – Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as
ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda
Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/09
(XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

ENUNCIADO 10 – É admitido no juizado da Fazenda Pública o julgamento em lote/lista, quando a material for exclusivamente
de direito e repetitivo (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a
ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

ENUNCIADO 12 – Na hipótese de realização de exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09, em persistindo dúvida técnica,
poderá o juiz extinguir o processo pela complexidade da causa (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 13 – A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua,
observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7º da Lei 12.153/09
(XXXIX Encontro – Maceió-AL).

ENUNCIADO 14 – A obrigação de assistência por advogado, nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, nos termos
do art. 9.°, caput,   da Lei 9.099/1995, aplica-se ao Juizado Especial da Fazenda Pública (44.° Encontro – Rio de Janeiro – RJ).
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PROPOSIÇÕES

Sala Temática – Cível:

1.  Fabíola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui,  2ª Juíza da 4ª
Turma Recursal (TJGO):

Proposta 1: Astreintes: Enunciado x. O art. 537 do Código de Processo
Civil é integralmente compatível com a Lei 9.099/95 (art. 55, V) e FONAJE
(enunciados 22, 120 e 144), devendo ser aplicado aos processos que tramitam
nos Juizados Especiais, sendo, portanto, devida a astreintes ao Exequente da
causa no montante alcançado até o dia anterior ao cumprimento da obrigação
imposta;  ou  eventualmente  até  o  dia  anterior  à  decisão  que  modificar  a
periodicidade e/ou valor diário, ou a exclusão da multa diária; ou ainda até o
dia anterior à decisão que converter a obrigação em perdas e danos, tendo tais
decisões efeito ex nunc.  A multa diária sofrerá apenas correção monetária,
sendo vedado juros. 

Para debate: “É preciso notar, porém, que a modificação do valor (ou da
periodicidade) da multa se dará, necessariamente, ex nunc. A multa já vencida é
devida  pelo  executado  ao  exequente  e,  por  já  estar  vencida,  integrou-se  ao
patrimônio do exequente. Ao exercer a função jurisdicional, o Estado não cria
direitos (nem para uma das partes, nem para a outra), não podendo, portanto,
retirar  do  patrimônio  de  quem  que  seja  direito  que  a  ele  já  se  encontra
incorporado.  É,  porém,  perfeitamente  possível,  em razão de  modificação de
circunstâncias... que o juiz modifique o valor da multa a ser paga a partir da
nova  decisão.”  (Alexandre  Freitas  Câmara  in  Juizados  Especiais  Cíveis
Estaduais, Federais e da Fazenda Pública – Uma Abordagem Crítica, 7ª Edição.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, pág. 164). 
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2.  Fabíola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui,  2ª Juíza da 4ª
Turma Recursal (TJGO):

Proposta 2: Microempresas e EPP’s (Enunciado 135): Enunciado x. Nas
ações  propostas  por  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  em que
tenha  por  natureza  a  execução,  locupletamento/enriquecimento  ilícito  ou
cobrança,  é  indispensável  que  estejam  acompanhadas  do  documento  fiscal
referente ao negócio jurídico objeto da demanda. 

3. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, 3º Juiz Auxiliar da CGJ e
Titular do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia (TJGO):

Proposta de moção:  Instar os Tribunais a manter a figura do cargo de
conciliador nos Juizados Especiais, estruturando-se os CEJUSCs para atuar,
como regra, na fase pré-processual e, em caráter excepcional, na fase judicial,
quando o Juiz do Juizado Especial entender essencial esse apoio externo. 

Justificativa: A figura do conciliador, como cargo do Juizado Especial,
tornou-se essencial à celeridade, à eficiência e à própria estrutura dos Juizados
Especiais. A realização da tentativa de conciliação longe da sede do Juizado
Especial, sem a coordenação do Juiz titular ou responsável, desnatura o rito e o
espírito da Lei 9.099- 1995. Inclusive, o art. 7º da Lei 9.099-1995 prevê a figura
do  conciliador  como  auxiliar  da  justiça,  integrante  do  Sistema  de  Juizados
Especiais.  Além disso,  a  audiência  de  tentativa  de  conciliação nos  Juizados
Especiais  não  se  resume  a  este  ato,  abarcando,  quando  não  há  acordo,  a
verificação  da  regularidade  da  documentação,  a  orientação  das  partes,  a
preparação da eventual instrução, a consulta sobre a existência de prova oral a
produzir, bem como de vários outros atos essenciais ao espírito e à pessoalidade
do Juizado Especial.
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PROPOSIÇÕES

Sala Temática – Criminal:

1.  Pedro  Piazzalunga  Cesário  Pereira,  Juizado  Especial  Cível  e
Criminal da Comarca de Mineiros (TJGO):

1.1 É válida a prática de diligências solicitadas pela autoridade judicial
e  realizada  por  agentes  da  Polícia  Militar  em  procedimento  ou  processo
instaurado a partir de Termo Circunstanciado e Ocorrência.

Justificativa:  a  Polícia  Militar  tem  demonstrado  grande  eficiência  e
celeridade,  bem como entregado trabalhos  de  elevada  qualidade  técnica,  no
âmbito dos Juizados Especiais Criminais, no qual prepondera a informalidade.
No caso, a formalização de um enunciado atestando a validade das diligências
praticas  pela  Polícia  Militar  não  violaria  nenhum  direito  ou  garantia
fundamental  das  pessoas,  assim  como  contribuiria  para  que  tais  diligências
fossem concluídas de forma mais célere,  seja pelo aumento de mão de obra
disponível,  mas  também  pela  circunstância  de  que,  muitas  das  vezes  o
procedimento sobre o qual a diligência será praticada teve origem na atuação da
própria Polícia Militar.

1.2  É  válida  a  prova  colhida  por  agentes  da  Polícia  Militar,  em
atendimento a solicitação judicial proferida nos procedimentos e processos em
curso no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

Justificativa: atualmente não há mais dúvidas de que a Polícia Militar
pode lavrar termos circunstanciados de ocorrência, porém ainda se discute se
ela pode praticar diligências para fins de colheita de provas. Inicialmente se
imaginava  que  esta  atribuição  seria  exclusiva  da  Polícia  Civil.  Contudo,  a
Polícia Civil, não raras as vezes, tem demonstrado dificuldade e resistência para
colher provas em procedimentos instaurados pela Polícia Militar, atrasando e
tornando burocrática a instrução de processos cujo prazo prescricional é exíguo.
Portanto, como a Polícia Militar pode colher provas quando da lavratura dos
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TCO's,  nada  impede  que  complemente-os  com  a  sua  atuação  posterior  na
colheita de provas a pedido do Poder Judiciário.

2. Rodrigo Victor Foureaux Soares, Comarca de Formosa (TJGO):
2.1 Enunciado XX – É lícita a lavratura do termo circunstanciado de

ocorrência pela Polícia Militar, independentemente, das peculiaridades locais.
Justificativa: O Supremo Tribunal Federal em julgamento concluído em

26/06/2020, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3807, de relatoria da
Ministra Cármen Lúcia, decidiu por 10 votos a 01, vencido o Ministro Marco
Aurélio,  que  o  termo  circunstanciado  de  ocorrência  embora  substitua  o
inquérito policial  como principal  peça informativa dos processos penais que
tramitam nos juizados especiais, não é procedimento investigativo, mas sim um
boletim de ocorrência mais detalhado. 

Considerando-se  que  O  TERMO  CIRCUNSTANCIADO  NÃO  É
PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO,  mas peça informativa com
descrição detalhada do fato e as declarações do condutor do flagrante e
do autor  do  fato,  deve-se  reconhecer  que  A POSSIBILIDADE DE
SUA LAVRATURA PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO NÃO OFENDE
OS §§ 1º E 4º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO, nem interfere na
imparcialidade  do  julgador.  (Trecho  do  voto  da  Ministra  Cármen
Lúcia).

Dessa  forma,  o  Supremo  Tribunal  Federal  pacificou  que  o  termo
circunstanciado de ocorrência  não é procedimento investigativo e pode ser
lavrado por autoridade diversa do Delegado de Polícia e que isso não ofende
o art.  144,  §§ 1º  e  4º  da  Constituição Federal,  que trata  das  atribuições  da
Polícia Federal e Polícia Civil.

A lavratura do TCO pela Polícia Militar é uma realidade em 12 estados1

e os dados demonstram que os resultados têm sido positivos, resultando, dentre
diversos outros pontos, na economia de milhões para os cofres públicos e na
agilidade no atendimento das ocorrências.

Portanto,  propõe-se a revogação do enunciado n.  34 do FONAJE e a
aprovação do enunciado proposto, pois o enunciado 34 condiciona a lavratura
do TCO à observância das peculiaridades locais. 

ENUNCIADO  34  –  Atendidas  as  peculiaridades  locais,  o  termo
circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Militar.

1 Ofício nº 024/2020 – CNCG. São os estados do: Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande 
do Sul, Ronônia, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal.  
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2.2  Enunciado  XX  –  As  diligências  complementares  decorrentes  da
lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar podem
ser requisitadas à Polícia Militar ou à Polícia Civil.

Justificativa: O Supremo Tribunal Federal em julgamento concluído em
26/06/2020, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3807, de relatoria da
Ministra Cármen Lúcia, decidiu por 10 votos a 01, vencido o Ministro Marco
Aurélio,  que  o  termo  circunstanciado  de  ocorrência  embora  substitua  o
inquérito policial  como principal  peça informativa dos processos penais que
tramitam nos juizados especiais, não é procedimento investigativo, mas sim um
boletim de ocorrência mais detalhado. 

Considerando-se  que  O  TERMO  CIRCUNSTANCIADO  NÃO  É
PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO,  mas peça informativa com
descrição detalhada do fato e as declarações do condutor do flagrante e
do autor  do  fato,  deve-se  reconhecer  que  A POSSIBILIDADE DE
SUA LAVRATURA PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO NÃO OFENDE
OS §§ 1º E 4º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO, nem interfere na
imparcialidade  do  julgador.  (Trecho  do  voto  da  Ministra  Cármen
Lúcia).

Dessa  forma,  o  Supremo  Tribunal  Federal  pacificou  que  o  termo
circunstanciado de ocorrência  não é procedimento investigativo e pode ser
lavrado por autoridade diversa do Delegado de Polícia e que isso não ofende
o art.  144,  §§ 1º  e  4º  da  Constituição Federal,  que trata  das  atribuições  da
Polícia Federal e Polícia Civil.

A lavratura do TCO pela Polícia Militar é uma realidade em 12 estados2

e os dados demonstram que os resultados têm sido positivos, resultando, dentre
diversos outros pontos, na economia de milhões para os cofres públicos e na
agilidade no atendimento das ocorrências.

Há  notícias  de  resistência  por  parte  de  delegados  em  realizarem  as
diligências  complementares  quando o  TCO for  lavrado pela  Polícia  Militar,
inclusive, em Goiás, a Portaria n. 447/20193 define que os delegados de polícia
deverão oficiar  o Conselho Nacional  de  Justiça ou o Conselho Nacional  do
Ministério Público quando os juízes e promotores determinarem a realização de
diligências complementares no bojo de Termo Circunstanciado de Ocorrência
registrado pela Polícia Militar  ou pela Polícia Rodoviária Federal.

Como o STF pacificou que o TCO não é instrumento investigativo, mas
mera peça informativa com descrição detalhada do fato, não há óbices para que
a Polícia Militar, quando necessário, realize as diligências complementares.

2 Ofício nº 024/2020 – CNCG. São os estados do: Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande 
do Sul, Ronônia, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal.  
3 Em 13 de maio de 2020, a Portaria n. 447/2019 foi suspensa em razão de uma liminar concedida no

Processo  n.  5214316.66,  ajuizado  pela  Associação Goiana  do Ministério  Público e  Associação dos
Magistrados do Estado de Goiás.
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PROPOSIÇÕES

Sala Temática – Fazenda Pública:

1. Roberto Bueno Olinto Neto, JEFaz Goiânia (TJGO):
1.1  Enunciado nº  1  –  Na  ação que  questiona  infração de  trânsito,  o

Detran só pode figurar no polo passivo se for o órgão autuador ou se tratar da
clonagem de veículo.

1.2 Enunciado nº 2 – Sendo a ação proposta contra autarquia,  que detém
personalidade  jurídica,  patrimônio  e  receita  próprios,  o  ente  federado que  a
instituiu não é parte legítima para figurar no polo passivo.

1.3 Enunciado nº 3 – A simples recusa em submeter-se a verificação de
embriaguez prevista  no artigo 165-A do CTB é suficiente para configurar a
infração de trânsito e não implica em autoincriminação.

1.4  Enunciado nº 4 – Incabível o dano moral quando o agente público
age no estrito cumprimento do dever legal obedecendo a legislação vigente.
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PROPOSIÇÕES

Sala Temática – Gestão:

1. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, 3º Juiz Auxiliar da CGJ e
titular do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia (TJGO):

1.1 Proposta de moção: Instar os Juízes,  Assistentes e Servidores dos
Juizados  Especiais  a  interpretar  e  trabalhar  o  Juizado  Especial  como  uma
“Unidade  Judiciária  Horizontalizada”,  composta  pelo  Gabinete  e  Secretaria,
trabalhando em conjunto e em igualdade de condições, sob a gestão única do
Magistrado titular ou responsável.

Justificativa:  Há muitos  anos  o  CNJ vem salientando que  a  Unidade
Judiciária envolve a soma indissolúvel do Gabinete e da Secretaria, sob a gestão
do  magistrado.  A  inexistência  de  hostilidade  ou  de  superioridade  entre
assistentes e analistas que atuam na secretaria geram um ambiente saudável,
cooperativo  e  que  enseja  a  celeridade  de  tramitação  exigida  pela  Lei
9.099/1995. Só com a união e a cooperação permanente desses dois ambientes,
sob a coordenação e gestão direta  do Juiz,  são capazes de criar  o ambiente
necessário atingimento do espírito do Rito Sumaríssimo. 

2. Murilo Vieria de Faria, 4º Juizado Especial Cível da Comarca de
Goiânia (TJGO):

2.1  Boas  práticas:  Trabalho  integrado  da  equipe  do  juizado,  com
cooperação  entre  cartório/gabinete/conciliação  para  um  entrega  rápida  da
prestação jurisdicional com qualidade e eficiência.

2.2  Boas  práticas:  Criação  de  banco  de  dados  de  decisões/sentenças
(pasta compartilhada), com adaptação e evolução constante para manutenção do
padrão da qualidade das decisões, acompanhamento da jurisprudência e evitar
decisões conflitantes.

2.3 Boas práticas: Criação da certidão de “check list”, para sistema de
revisão e controle de qualidade.
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2.4 Boas práticas:  Realização de  reuniões semanais  de  trabalho,  para
integração  da  equipe,  oitiva  de  sugestões  e  reclamações  e  humanização  do
ambiente de trabalho.

2.5 Boas práticas: Realização de mutirões de audiência de conciliação,
instrução  e  ainda  de  decisões  e  sentenças,  sempre  que  necessário  para
manutenção do serviço dentro do prazo razoável.

2.6 Artigo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E SUA EFETIVIDADE 
A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 98 criou a previsão para a

criação dos Juizados Especiais, com competência para julgamento de causas de
menor complexidade. 

Percebe-se que o Legislador Constituinte estabeleceu a necessidade de
uma  Justiça  Especial  para  julgamento  dos  casos  que  não  envolvam grande
complexidade, complicação considerável ou enorme enredamento. 

Já em 1995, foi instituída a Lei nº 9099, regulamentando o dispositivo
constitucional,  grande  avanço  para  a  Justiça  Brasileira  e  uma  esperança  de
tratamento desburocratizado para causas ditas simples. 

Bem, se não é a solução para todos os problemas, os Juizados Especiais
Cíveis tem contribuído assustadoramente para atacar a demanda reprimida, dar
acesso  à  Justiça  em  causas  simples  e  acesso  à  Justiça  até  mesmo  sem  a
representação de membro da OAB, para causas de até 20 salários mínimos. 

Temos de observar que os Juizados somente podem contribuir no ataque
as  causas  de  menor  complexidade  se  continuar  utilizando  seus  princípios,
previstos da Lei nº 9099. 

O artigo 2º da Lei nº 9.099 diz textualmente: 

“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.” 

Ora, mais claro impossível. 
Assim, não se pode aplicar aos Juizados Especiais o Código de Processo

Civil  por  ser  incompatível  com  o  sistema  dos  Juizados  com  exceção  de
situações excepcionais e de forma subsidiária. 

Falando especificadamente da execução cível no âmbito dos Juizados
Cíveis, devemos observar que a Lei nº 9.099 não foi omissa quando o devedor
não possui bens. 

O parágrafo 4º do artigo 53 da Lei dos Juizados diz: 

“§4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será
imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”
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 Bem, de fácil  interpretação, a Lei é expressa em afirmar que não se
pode eternizar o processo em caso de inexistência de bens penhoráveis. 

A medida é salutar, já que impede o assoberbamento de atos processuais
inúteis  e  que  podem  comprometer  o  funcionamento  de  todo  sistema  dos
Juizados Especiais. 

Nesse  mesmo  sentido,  não  se  pode  deferir  busca  de  bens  de  forma
indefinida,  já que primeiro cabe ao autor a indicação de bens penhoráveis e
segundo porque não encontrado bens penhoráveis o processo deve ser extinto
por expressa determinação legal. 

Mas a jurisprudência fez excelente trabalho e apontou solução adequada
para a situação. Os enunciados 75 e 76 dizem: 

“ENUNCIADO 75- A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/95, também se aplica
às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do
seu crédito, como título para futura execução,  sem prejuízo da manutenção do
nome do executado no Cartório Distribuidor.” 

“ENUNCIADO 76- No processo de execução, esgotados os meios de defesa e
inexistindo  bens  para  a  garantia  do  débito,  expede-se  a  pedido  o  exequente
certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito- SPC e
SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

As medidas acima garantem o crédito do exequente, criando restrição
gravosa ao devedor, mas ao mesmo tempo respeita o texto da Lei. 

Também com a aplicação dos enunciados, permite-se que os Juizados
continuem  a  ter  efetividade,  pois  caso  contrário,  ficariam  as  Unidades
Judiciárias atoladas em atos,  ofícios e andamentos processuais sem previsão
legal e sem resultado aos credores. 

Nunca é demais lembrar, que os Juizados Especiais são uma opção do
autor e não uma imposição do Legislador. 

Caso o autor  deseje  que sua causa  seja  processado pelos trâmites  da
Justiça Comum, não existe impedimento algum. 

Mesmo a necessidade de pagamento de custas pode ser superada com o
benefício  da  assistência  judiciária  caso,  o  autor  necessite  e  faça  a  devida
comprovação conforme exigência constitucional. 

Concluindo,  para  a  efetividade  dos  Juizados  Cíveis,  precisamos
continuar cumprindo a Lei nº 9.009 de 1995, com suas alterações, bem como
devemos ficar atentos também na sua interpretação teleológica. 

Continuo acreditando na Justiça, bem como na sua evolução constante,
mas a Lei nº 9.099 ainda é instrumento extremante eficaz para tratamento de
causas de menor complexidade e já sofreu modificações importantes como a
autorização para audiências virtuais dada pela Lei nº 13,994 de 2020. 
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Assim, para a efetividade dos Juizados Especiais devemos sempre ficar
atentos para estimular avanços da desburocratização e ao mesmo tempo sempre
respeitar os princípios dos Juizados Especiais já citados acima, que ainda hoje
se mostram adequados, razoáveis e visionários. 
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	Evento on-line realizado pela ferramenta “Zoom Meetings” e com transmissão pelo Youtube.
	Programação
	Sala Temática – Cível:
	1. Fabíola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui, 2ª Juíza da 4ª Turma Recursal (TJGO):
	Proposta 1: Astreintes: Enunciado x. O art. 537 do Código de Processo Civil é integralmente compatível com a Lei 9.099/95 (art. 55, V) e FONAJE (enunciados 22, 120 e 144), devendo ser aplicado aos processos que tramitam nos Juizados Especiais, sendo, portanto, devida a astreintes ao Exequente da causa no montante alcançado até o dia anterior ao cumprimento da obrigação imposta; ou eventualmente até o dia anterior à decisão que modificar a periodicidade e/ou valor diário, ou a exclusão da multa diária; ou ainda até o dia anterior à decisão que converter a obrigação em perdas e danos, tendo tais decisões efeito ex nunc. A multa diária sofrerá apenas correção monetária, sendo vedado juros.
	Para debate: “É preciso notar, porém, que a modificação do valor (ou da periodicidade) da multa se dará, necessariamente, ex nunc. A multa já vencida é devida pelo executado ao exequente e, por já estar vencida, integrou-se ao patrimônio do exequente. Ao exercer a função jurisdicional, o Estado não cria direitos (nem para uma das partes, nem para a outra), não podendo, portanto, retirar do patrimônio de quem que seja direito que a ele já se encontra incorporado. É, porém, perfeitamente possível, em razão de modificação de circunstâncias... que o juiz modifique o valor da multa a ser paga a partir da nova decisão.” (Alexandre Freitas Câmara in Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Federais e da Fazenda Pública – Uma Abordagem Crítica, 7ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, pág. 164).
	2. Fabíola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui, 2ª Juíza da 4ª Turma Recursal (TJGO):
	Proposta 2: Microempresas e EPP’s (Enunciado 135): Enunciado x. Nas ações propostas por microempresas e empresas de pequeno porte, em que tenha por natureza a execução, locupletamento/enriquecimento ilícito ou cobrança, é indispensável que estejam acompanhadas do documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.
	3. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, 3º Juiz Auxiliar da CGJ e Titular do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia (TJGO):
	Proposta de moção: Instar os Tribunais a manter a figura do cargo de conciliador nos Juizados Especiais, estruturando-se os CEJUSCs para atuar, como regra, na fase pré-processual e, em caráter excepcional, na fase judicial, quando o Juiz do Juizado Especial entender essencial esse apoio externo.
	Justificativa: A figura do conciliador, como cargo do Juizado Especial, tornou-se essencial à celeridade, à eficiência e à própria estrutura dos Juizados Especiais. A realização da tentativa de conciliação longe da sede do Juizado Especial, sem a coordenação do Juiz titular ou responsável, desnatura o rito e o espírito da Lei 9.099- 1995. Inclusive, o art. 7º da Lei 9.099-1995 prevê a figura do conciliador como auxiliar da justiça, integrante do Sistema de Juizados Especiais. Além disso, a audiência de tentativa de conciliação nos Juizados Especiais não se resume a este ato, abarcando, quando não há acordo, a verificação da regularidade da documentação, a orientação das partes, a preparação da eventual instrução, a consulta sobre a existência de prova oral a produzir, bem como de vários outros atos essenciais ao espírito e à pessoalidade do Juizado Especial.
	PROPOSIÇÕES
	Sala Temática – Criminal:
	1. Pedro Piazzalunga Cesário Pereira, Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mineiros (TJGO):
	1.1 É válida a prática de diligências solicitadas pela autoridade judicial e realizada por agentes da Polícia Militar em procedimento ou processo instaurado a partir de Termo Circunstanciado e Ocorrência.
	Justificativa: a Polícia Militar tem demonstrado grande eficiência e celeridade, bem como entregado trabalhos de elevada qualidade técnica, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, no qual prepondera a informalidade. No caso, a formalização de um enunciado atestando a validade das diligências praticas pela Polícia Militar não violaria nenhum direito ou garantia fundamental das pessoas, assim como contribuiria para que tais diligências fossem concluídas de forma mais célere, seja pelo aumento de mão de obra disponível, mas também pela circunstância de que, muitas das vezes o procedimento sobre o qual a diligência será praticada teve origem na atuação da própria Polícia Militar.
	1.2 É válida a prova colhida por agentes da Polícia Militar, em atendimento a solicitação judicial proferida nos procedimentos e processos em curso no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.
	Justificativa: atualmente não há mais dúvidas de que a Polícia Militar pode lavrar termos circunstanciados de ocorrência, porém ainda se discute se ela pode praticar diligências para fins de colheita de provas. Inicialmente se imaginava que esta atribuição seria exclusiva da Polícia Civil. Contudo, a Polícia Civil, não raras as vezes, tem demonstrado dificuldade e resistência para colher provas em procedimentos instaurados pela Polícia Militar, atrasando e tornando burocrática a instrução de processos cujo prazo prescricional é exíguo. Portanto, como a Polícia Militar pode colher provas quando da lavratura dos TCO's, nada impede que complemente-os com a sua atuação posterior na colheita de provas a pedido do Poder Judiciário.
	2. Rodrigo Victor Foureaux Soares, Comarca de Formosa (TJGO):
	2.1 Enunciado XX – É lícita a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar, independentemente, das peculiaridades locais.
	Justificativa: O Supremo Tribunal Federal em julgamento concluído em 26/06/2020, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3807, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu por 10 votos a 01, vencido o Ministro Marco Aurélio, que o termo circunstanciado de ocorrência embora substitua o inquérito policial como principal peça informativa dos processos penais que tramitam nos juizados especiais, não é procedimento investigativo, mas sim um boletim de ocorrência mais detalhado.
	Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal pacificou que o termo circunstanciado de ocorrência não é procedimento investigativo e pode ser lavrado por autoridade diversa do Delegado de Polícia e que isso não ofende o art. 144, §§ 1º e 4º da Constituição Federal, que trata das atribuições da Polícia Federal e Polícia Civil.
	A lavratura do TCO pela Polícia Militar é uma realidade em 12 estados e os dados demonstram que os resultados têm sido positivos, resultando, dentre diversos outros pontos, na economia de milhões para os cofres públicos e na agilidade no atendimento das ocorrências.
	Portanto, propõe-se a revogação do enunciado n. 34 do FONAJE e a aprovação do enunciado proposto, pois o enunciado 34 condiciona a lavratura do TCO à observância das peculiaridades locais.
	ENUNCIADO 34 – Atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Militar.
	2.2 Enunciado XX – As diligências complementares decorrentes da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar podem ser requisitadas à Polícia Militar ou à Polícia Civil.
	Justificativa: O Supremo Tribunal Federal em julgamento concluído em 26/06/2020, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3807, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu por 10 votos a 01, vencido o Ministro Marco Aurélio, que o termo circunstanciado de ocorrência embora substitua o inquérito policial como principal peça informativa dos processos penais que tramitam nos juizados especiais, não é procedimento investigativo, mas sim um boletim de ocorrência mais detalhado.
	Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal pacificou que o termo circunstanciado de ocorrência não é procedimento investigativo e pode ser lavrado por autoridade diversa do Delegado de Polícia e que isso não ofende o art. 144, §§ 1º e 4º da Constituição Federal, que trata das atribuições da Polícia Federal e Polícia Civil.
	A lavratura do TCO pela Polícia Militar é uma realidade em 12 estados e os dados demonstram que os resultados têm sido positivos, resultando, dentre diversos outros pontos, na economia de milhões para os cofres públicos e na agilidade no atendimento das ocorrências.
	Há notícias de resistência por parte de delegados em realizarem as diligências complementares quando o TCO for lavrado pela Polícia Militar, inclusive, em Goiás, a Portaria n. 447/2019 define que os delegados de polícia deverão oficiar o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público quando os juízes e promotores determinarem a realização de diligências complementares no bojo de Termo Circunstanciado de Ocorrência registrado pela Polícia Militar ou pela Polícia Rodoviária Federal.
	Como o STF pacificou que o TCO não é instrumento investigativo, mas mera peça informativa com descrição detalhada do fato, não há óbices para que a Polícia Militar, quando necessário, realize as diligências complementares.
	PROPOSIÇÕES
	Sala Temática – Fazenda Pública:
	1. Roberto Bueno Olinto Neto, JEFaz Goiânia (TJGO):
	1.1 Enunciado nº 1 – Na ação que questiona infração de trânsito, o Detran só pode figurar no polo passivo se for o órgão autuador ou se tratar da clonagem de veículo.
	1.2 Enunciado nº 2 – Sendo a ação proposta contra autarquia, que detém personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, o ente federado que a instituiu não é parte legítima para figurar no polo passivo.
	1.3 Enunciado nº 3 – A simples recusa em submeter-se a verificação de embriaguez prevista no artigo 165-A do CTB é suficiente para configurar a infração de trânsito e não implica em autoincriminação.
	1.4 Enunciado nº 4 – Incabível o dano moral quando o agente público age no estrito cumprimento do dever legal obedecendo a legislação vigente.
	PROPOSIÇÕES
	Sala Temática – Gestão:
	1. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, 3º Juiz Auxiliar da CGJ e titular do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia (TJGO):
	1.1 Proposta de moção: Instar os Juízes, Assistentes e Servidores dos Juizados Especiais a interpretar e trabalhar o Juizado Especial como uma “Unidade Judiciária Horizontalizada”, composta pelo Gabinete e Secretaria, trabalhando em conjunto e em igualdade de condições, sob a gestão única do Magistrado titular ou responsável.
	Justificativa: Há muitos anos o CNJ vem salientando que a Unidade Judiciária envolve a soma indissolúvel do Gabinete e da Secretaria, sob a gestão do magistrado. A inexistência de hostilidade ou de superioridade entre assistentes e analistas que atuam na secretaria geram um ambiente saudável, cooperativo e que enseja a celeridade de tramitação exigida pela Lei 9.099/1995. Só com a união e a cooperação permanente desses dois ambientes, sob a coordenação e gestão direta do Juiz, são capazes de criar o ambiente necessário atingimento do espírito do Rito Sumaríssimo.
	2. Murilo Vieria de Faria, 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia (TJGO):
	2.1 Boas práticas: Trabalho integrado da equipe do juizado, com cooperação entre cartório/gabinete/conciliação para um entrega rápida da prestação jurisdicional com qualidade e eficiência.
	2.2 Boas práticas: Criação de banco de dados de decisões/sentenças (pasta compartilhada), com adaptação e evolução constante para manutenção do padrão da qualidade das decisões, acompanhamento da jurisprudência e evitar decisões conflitantes.
	2.3 Boas práticas: Criação da certidão de “check list”, para sistema de revisão e controle de qualidade.
	2.4 Boas práticas: Realização de reuniões semanais de trabalho, para integração da equipe, oitiva de sugestões e reclamações e humanização do ambiente de trabalho.
	2.5 Boas práticas: Realização de mutirões de audiência de conciliação, instrução e ainda de decisões e sentenças, sempre que necessário para manutenção do serviço dentro do prazo razoável.
	2.6 Artigo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E SUA EFETIVIDADE
	A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 98 criou a previsão para a criação dos Juizados Especiais, com competência para julgamento de causas de menor complexidade.
	Percebe-se que o Legislador Constituinte estabeleceu a necessidade de uma Justiça Especial para julgamento dos casos que não envolvam grande complexidade, complicação considerável ou enorme enredamento.
	Já em 1995, foi instituída a Lei nº 9099, regulamentando o dispositivo constitucional, grande avanço para a Justiça Brasileira e uma esperança de tratamento desburocratizado para causas ditas simples.
	Bem, se não é a solução para todos os problemas, os Juizados Especiais Cíveis tem contribuído assustadoramente para atacar a demanda reprimida, dar acesso à Justiça em causas simples e acesso à Justiça até mesmo sem a representação de membro da OAB, para causas de até 20 salários mínimos.
	Temos de observar que os Juizados somente podem contribuir no ataque as causas de menor complexidade se continuar utilizando seus princípios, previstos da Lei nº 9099.
	O artigo 2º da Lei nº 9.099 diz textualmente:
	“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.”
	Ora, mais claro impossível.
	Assim, não se pode aplicar aos Juizados Especiais o Código de Processo Civil por ser incompatível com o sistema dos Juizados com exceção de situações excepcionais e de forma subsidiária.
	Falando especificadamente da execução cível no âmbito dos Juizados Cíveis, devemos observar que a Lei nº 9.099 não foi omissa quando o devedor não possui bens.
	O parágrafo 4º do artigo 53 da Lei dos Juizados diz:
	“§4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”
	Bem, de fácil interpretação, a Lei é expressa em afirmar que não se pode eternizar o processo em caso de inexistência de bens penhoráveis.
	A medida é salutar, já que impede o assoberbamento de atos processuais inúteis e que podem comprometer o funcionamento de todo sistema dos Juizados Especiais.
	Nesse mesmo sentido, não se pode deferir busca de bens de forma indefinida, já que primeiro cabe ao autor a indicação de bens penhoráveis e segundo porque não encontrado bens penhoráveis o processo deve ser extinto por expressa determinação legal.
	Mas a jurisprudência fez excelente trabalho e apontou solução adequada para a situação. Os enunciados 75 e 76 dizem:
	“ENUNCIADO 75- A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/95, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.”
	“ENUNCIADO 76- No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido o exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito- SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.”
	As medidas acima garantem o crédito do exequente, criando restrição gravosa ao devedor, mas ao mesmo tempo respeita o texto da Lei.
	Também com a aplicação dos enunciados, permite-se que os Juizados continuem a ter efetividade, pois caso contrário, ficariam as Unidades Judiciárias atoladas em atos, ofícios e andamentos processuais sem previsão legal e sem resultado aos credores.
	Nunca é demais lembrar, que os Juizados Especiais são uma opção do autor e não uma imposição do Legislador.
	Caso o autor deseje que sua causa seja processado pelos trâmites da Justiça Comum, não existe impedimento algum.
	Mesmo a necessidade de pagamento de custas pode ser superada com o benefício da assistência judiciária caso, o autor necessite e faça a devida comprovação conforme exigência constitucional.
	Concluindo, para a efetividade dos Juizados Cíveis, precisamos continuar cumprindo a Lei nº 9.009 de 1995, com suas alterações, bem como devemos ficar atentos também na sua interpretação teleológica.
	Continuo acreditando na Justiça, bem como na sua evolução constante, mas a Lei nº 9.099 ainda é instrumento extremante eficaz para tratamento de causas de menor complexidade e já sofreu modificações importantes como a autorização para audiências virtuais dada pela Lei nº 13,994 de 2020.
	Assim, para a efetividade dos Juizados Especiais devemos sempre ficar atentos para estimular avanços da desburocratização e ao mesmo tempo sempre respeitar os princípios dos Juizados Especiais já citados acima, que ainda hoje se mostram adequados, razoáveis e visionários.

