omo funciona o Jutzado de Pequenas Car
Por: Vinicius Carneiro

A finalidade principal
dessa coluna, 6 orientar

quest6es de familia, nem

E muito importante

quest6es em que incapazes

todos aqueles que se dirijam
ao F6rum, e por conse

aos brasileiros de que sejam parte, ou ainda,
forma podem se dirigir ao quest6es especfficas des JuizadoEspecial Cfvel,

ou

como mais comumente
conhecido "Pequenas

Causastt, para que

,possam, sempre que
sofrerem uma lesdo,
buscar seus direitos

critas naIri. Assim, tudo o
que for relativo a cobranga
de dividas, danos causados
em acidentes de vefculos,
indenizagOes em razdo. de
ato danoso de uma pessoa

como contra a outra, inclusive

cidaddos e principalmente, danos morais, s6o exemplos

fazer valer o senso de de ag6es que podem ser
justigaeeliminaraid6iade levadas ao Juizado. Outro
impunidade, que muitas tipo muito comum de
vezes impera em nossa problema e que pode ser

sociedadeatual.

levado ao "pequenas cau Em primeiro lugar, antes sas" s6o aqueles relativos a
de qualquerprovid6ncia, 6 relag6es de consumo, entre
importante sempre con - lojas e consumidores.
sultar um advogado. Ele 6 A rinica restrigdo de acesso
o profissional que est6 ao Jtdzado Especial C(vel
habilitado tecnicamente a esta no valor da causa e nas
auxiliar a todos aqueles partes que podem acion6queprecisamdalustiga,e lo: o limite 6 de at6, 40
amelhorforma deutrlizil- (quarenta) saldrios mini la. Para as pessoas que n6o mos, e a parte requerente
t€mcondig6es financeiras ndo pode ser pessoa
de pagar uma consulta ou juridica, ou seja, somente
mesmo contratar um pessoas fisicas podem ser
profissional "particular", a autoras nos Juizados
OAB de sua cidade possui Especiais. Existem algumas
um crit6rio de selegdo e exceg6es,masqueparaeste
indicagdo de advogados caso n6o sdo relevantes no
para atenddr a populagdo momento.
maiscarente,semqualquer Dessa forma, toda pessoa
custo.Praticamente todas quetenhaumproblemacom
as discussdes que envol - uma outra pessoa ou uma
vemos chamados "direitos empresa, pode dirigir-se ate
patrimoniais disponfveis" o Juizado Especial Cfvel, no
podem ser levadas ao .F6rum de sua cidade, le juizadoEspecialCfvelpara vando consigo os docu que sejam resolvidas sem mentos e outras provas que
qualquer custo inicial as entender importantes para
partes, al6m da maior dar inicio ao processo. E
rapidez e agilidade na aqui comeEa o principal
solqElo,dg problema. ppnto que poderd definir o
Di reitos patri mon iais : sucesso ou o fracasso de um
disponfveis sdo aqueles _ 'processo no Juizado
direitos que nlo 6r-rvolvem Elpebizil.'Vejhmos.

que

qiiOncia ao Judiciitrio,
tenham

a consciOncia de que

estdo dando infcio a um
processo j udici al. No
jui?^1?, este processo 6,
mais simplificado e mais
c€lere, mas as conse
qUOncias da abertura de um

processo slo s6riES, e
merecem atenglo tanto
daqueles que recoffem atd
o Juizado paru pedir algo,
como e principalmente para
aqueles que slo acionados
ou os "rdus" no processo.
Muitas vezes vemos
pessoas que s6o proces
sadas e que, &o receberem
as citag6es do Juizado,pelo

correio ou por Oficial de
Jus tiga, si mplesmente a
ignoram e sequer v6o ao
F6rum ao menos saber o
que se passa. Isso, ?o final
do processo, pode gerar
graves conseqtiOnci as e
surpreender o processado
de tal forma que ele se veja
as voltas com uma penhora
de seus bens, al6,m de ter
perdido a possibilidade de
se defender das alegag6es
de quem o processou.
Primeiramente, a docu
mentagao paraa abertura do
processo. O procedimento
6 muito simples no Jui zado,
e nio requer nenhuma
formalidade. Contudo, isso
n6o quer drzer que todos
possam che gar sim

plesmente "contando" o
que aconteceu, sem apre
sentar ao menos alguma
identificaglo pessoal e uma
prova (um papel, um
documento, uma foto, um

sas

traz danos efeti vos tanto
para as partes, quanto para

o pr6prio Judi ciilrio e a
sociedade, que n6o pode
fomentar esse tipo de
" artt ffcio" para pressOes
pessoais.

Isso prejudica tamb6m,

outras pessoas que
orgamento, um compro
vante etc.). Todo pedido
que se faz a Justiga tem que
ser instrufdo, &o menos,
com indfcios mfnimos de
que aquilo que se pede e
aquilo a que se tem direito.
Dessa forma, al6m de

causa ao autor, mas tambdm

ao rdu. E esse risco as
pessoas esquecem de
analisar quando est6o diante
do conciliador.

A Lei dtz que, nas causas
de valor at6 20 sal6rios
mfnimos, ndo 6 necessdria
a presenga do advogado.
Para valores maiores, 6
obrig at6rra a presenga do

facilit ar aidenti ficagilo tanto
do autor Quanto do r6u, isso
agrltzae muito o processo,
pois, 6 grande o numero de
casos em que o autor deixa

advogado paraacompanhar
as partes na audiOncia de

de receber o que lhe 'e
'devido, simplesmente
porque n6o indicou e ndo
sabe onde encontrar o
devedor para a citagdo

Dessa forma, se as partes
estiverem discutindo algo
no valor de R$ 1.000,00,
n6o precishm de advogado

inicial.

que as acompanhe,

Assim, ern posse dos

poderio compor um acordo
na presenga do conciliador,
que entreg ard a cada uma,

documentos que indiquem
seu direito alem dos
documentos pessoais, basta
a pessoa se dirigir ao
cart6no do Jutzado e, ap6s
identificar-se, relatar ver
balmente ou por,escrito, os
fatos e os fundamentos do
seu direito, al6m de indicar
o que quer exa -tamente
com o processo, al6,m do
valor da causa.
Devidamente identificadas as partes, o que querem
e de quant o 6 esse pedido,
ser6 marcada audiOncia de
tentativa de conciliagZo.
Essa audiOncia 6 de extrema
importfrncia, j6 que, nela, as
partes poderio resolver o

processo sem que sej a
necessdiia-, uma sentenga
condenat6ria, que muitas
vezes pode,dar ganho de

tentativa de conciliagio.

e

copia do termo. de audi€ncia
onde constarf a obrigagdo

assumida por cada uma
delas.

Feito o acordo, suspendese o processo at6,o integral

cumprimento. Caso uma
das partes n6o cumpra o
que foi combinado, aquele
termo valerd como tftulo
executivo extrajudici al, e a
parte que n6o for a culp ada

pelo descumprimento,

poder6 executd-la direto no
mesmo juizado.

ContUdo, 6 muito comum
presenciarmos di scussOes
em processos do j uizado e
que possuem mai s um
fundg "yingativo" . dq
efetivamente jurfdico. E
isso deve ser evitado, pois

procurem o Jui zado para
resolverem problemas

reais, enquanto algumas
preferem, por qualquer
razdo, "entrar com um
processo", o que de fato
n6o 6 correto. O Judici 6mo

serve para proteger

os

direitos daqueles

ue

q

vamente foram
lesados, e n6o para

efeti

estimular ou dar guarida a

discussOes de cunho
familiar, briga de amigos,
disputas pessoais ou mero

instrumento de press6o
paraque uma pessoa tenha
"medo" da outra.
O mais importante de
tudo , para fin ahzar 6, o
seguinte: as pessoas acham
que, por ser um Juizado
onde n6o existem custas
iniciais e que n6o irlo ter
despesas com advogado,

devem utiliz6-lo par
qualquer discussdo mfnima
suas

que acontega em

vidas. Contudo, nlo
podem esquecer que a
pessoa que esti ver n a
qualidade de conciliador
iar6, nada mais, do que
tentar resolv er acausa com

uma boa conversa, e nho
ir6 tomar o lado pessoal do

problema paraele.
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