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RESUMO

Analisa-se o processo executivo praticado nos Juizados Especiais, notadamente a inadequação

dos  meios  normalmente  utilizados,  provenientes  da  Justiça  Comum,  naqueles  orgãos

especiais.  São analisadas  as  medidas  atípicas  e  os  casos  de impenhorabilidade,  previstos,

respectivamente, nos artigos 139, IV, e 833, ambos do Código de Processo Civil. Inicialmente

será estudado o Processo Executivo, em um segundo momento os aspectos relevantes dos

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e posteriormente diversos casos concretos, com o fito

de  encontrar  o  cerne  da  questão,  para  que,  finalmente,  sejam propostas  soluções  para  as

problemáticas apontadas, com os devidos apontamentos legais, notadamente da Lei n° 13.105

de 2015,  da  Lei  n°  9.099 de  1995 e  da Constituição  Federal  de  2018.  Almeja-se,  ainda,

demonstrar  a  viabilidade dos  conflitos  sociais  por  meio da atuação estatal  proporcional  e

adequada.

Palavras-chave: Juizado Especial. Execução. Eficiência.



ABSTRACT

There  is  analysed  the  executive  process  practiced  in  the  Special  Courts,  especially  the

inadequacy of the normally used ways, originating from the Common Justice, in those special

organs. They are analysed the atypical measures and the cases of impenetrability, predicted,

respectively, in the articles 139, IV, and 833, both of the Code of Civil Process. Initially the

Executive Process will be studied, in a second moment the aspects interrelates of the Civil and

Criminal Special Courts, and subsequently several concrete cases, with the aim of 9.099 of

1995 finds the durance of the question, so that, finally, 13.105 of 2015 are proposed solutions

for the pointed problems, with the proper legal notes, especially of the Law n °, of the Law n °

and of the Federal Constitution of 2018. It is longed, still, to demonstrate the viability of the

social conflicts through the proportional and appropriate state-owned acting.

Keywords: Special Courts. Executive. Efficiency.
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1 INTRODUÇÃO

A Justiça tem como seu mandamento primacial  a busca pela solução das lides

sociais.  O  objetivo  desse  conceito  é  que  a  Jurisdição,  enquanto  terceiro  imparcial,  deve

solucionar as demandas que lhe são apresentadas tentando, ao máximo possível, a pacificação

social.  Os  indivíduos  de  nossa  sociedade,  acreditando  na  solução  pacífica,  buscam  os

mecanismos oficiais para terem atendidos, nos termos das leis, as suas pretensões.

No  final  do  século  XX,  a  prática  jurídica  apontava  que  um  grande  parte  da

população estava alheio da atuação da Justiça Brasileira. A morosidade processual, os custos

elevados,  o  engessamento  das  formas  e  complexidade  do  sistema afastavam a  população

comum, a maior e mais simples parte dos brasileiros, e as lides do seu cotidiano da tutela

jurisdicional. Dessa forma, um número elevado de conflitos, como as Ações de Danos Morais,

as  Ações  de  Reparações  Laterias  e  as  Ações  de  Desfazimento  de  Negócio  Jurídico,

permaneciam  afastadas  do  sistema  ou  chegavam  até  a  expetava  executiva  sem  a

materialização da solução da lide. 

Tendo em mente a citada problemática, o legislador extraordinário, por meio da

Constituição Federal de 1988, determinou a criação de órgãos capazes de dar o tratamento

adequado àquelas causas. A Lei n° 9.099 de 1995, atendendo à determinação constitucional,

instituiu  os  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais  para  o  processamento  e  resolução  dos

conflitos de menor complexidade e de menor valor, aquelas provenientes da população mais

simples. Os Juizados Especiais tem como princípios a oralidade, a informalidade, a economia

processual e a simplicidade, qualidades capazes de levar a tutela estatal àqueles que estavam

até então afastados da Justiça do Estado.

Os Juizados Especiais são independentes em relação aos demais órgãos da Justiça

Brasileira, contudo, mesmo tendo um conjunto de pressupostos processuais próprios, resta a

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, o que causa uma série de embaraços na

aplicação dos ditames da Lei dos Juizados Especiais. Na prática jurídica muitos institutos e

entendimentos comuns a Justiça Ordinária são levados e aplicados, sem qualquer adaptação

ou reflexão, na Justiça Especial criando uma série de distorções processuais.

O  procedimento  de  execução  é,  com  certeza,  o  maior  exemplo  da  aplicação

inadequada  de  institutos  e  de  conceitos  sem a  devida  adaptação  e  reflexão.  O  processo

executivo,  justamente  por  ser  o  meio  adequado  para  a  materialização  das  pretensões  das
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partes é o ponto mais sensível para a solução do conflito social. Afinal, é neste momento do

processo que as partes constatam, em concreto, a solução da lide. entretanto, a etapa executiva

nos  Juizados  Especiais  se  encontra  embaraçada  pela  inadequação  dos  meios  trazidos  da

doutrina e da jurisprudência comum.

A Justiça  Brasileira  enfrenta  um  momento  de  descrédito  frente  a  população.

Notadamente  nos  Juizados  Especiais,  os  credores  enfrentam situações  nas  quais  os  seus

direitos são  prejudicados pela baixa eficiência do processo de execução, trazendo para a

sociedade um sentimento de abandono por parte da Jurisdição. 

Assim, o presente trabalho visa analisar o processo de execução que é praticado

nos Juizados Especiais, apresentando problemáticas e apontando o cerne destas por meio da

análise jurisprudencial, doutrinária e legal, para, finalmente, propor medidas que adéquem os

procedimentos de execução praticados pela Justiça comum aos Juizados Especiais. Para tanto,

são abordados conceitos básicos acerca da execução e dos Juizados Especiais e, em seguida,

serão analisadas lides que demonstrem a inadequação dos meios executivos habitualmente

utilizados. Com o fito de criar uma base de conhecimento capaz de propor soluções adequadas

as situações apontadas.

Para solucionar os casos indicados será utilizada a metodologia indutiva, partindo

de pressupostos  antagônicos,  paralelos  e  semelhantes,  com o fito  de  produzir  conclusões

adequadas ao caso concreto para, posteriormente, solucionar a problemática analisada, por

meio de pesquisa bibliográfica, com o mais moderno entendimento doutrinário, legislativa,

apontando os diplomas pertinentes, e jurisprudencial, com o estudo de decisões relacionadas

aos casos analisados.

São, estudadas, principalmente, a Lei n° 13.105 de 2015, a Lei n° 9.099 de 1995 e

a Constituição Federal de 1988, bem como a adequação das medidas atípicas de coerção e a

aplicação  adequada  da  penhora  nos  Juizados  Especiais,  trazendo  proposições  que  tragam

maior efetivado ao processo executivo.
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2 PANORAMA GERAL DA EXECUÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS

No mundo jurídico existem casos nos quais as pretensões de menor valor  são

preteridas pela Jurisdição Estatal ou abandonadas pelas partes. A maior parte dessas lides são

compostas por procedimentos de pagar quantia certa que são atingidos pela ineficiência do

procedimento executivo praticados nos Juizados Especiais.

Ocorre  que  já  existem  medidas  e  fóruns  adequados  para  a  solução  dessa

problemática. O Código de Processo Civil de 2015 traz ao longo do seu diploma a intenção de

levar a todos a solução dos conflitos, sem diferenciação acerca da monta ou da complexidade.

Por outro lado, os Juizados Especiais, instituídos pela Lei n° 9.099 de 1995, tratam das ações

de menor valor, limitadas ao máximo de quarenta salários mínimos, dos conflitos de menor

complexidade.

Contudo, a aplicação do novo Código de Processo Civil nos Juizados Especiais

Cíveis não tem demonstrado uma melhora na problemática demonstrada. A inadequação dos

instrumentos de adjudicação, a inexistência de instrumentos adequados as pequenas causas, a

elasticidade  das  medidas  protetivas  ao  devedor  e  a  não  aplicação  de  medidas  legais  que

forcem os executados a cumprirem as obrigações que lhe são impostas são alguns dos fatos a

serem apontados. Assim, resta o estudo do procedimento executivo rotineiramente aplicado no

Brasil, por meio execução e dos Juizados Especiais conforme a doutrina e legislação.

2.1 A execução e o cumprimento de sentença enquanto partes do processo

O Cumprimento de Sentença e a Execução que tem como objetivo a satisfação

material  do  direito  conquistado  pela  parte  que  teve  a  sua  pretensão  atendida  pelo  juízo

executivo. Todavia, não são analisadas todas as espécies decisões que garantam direito, mas

somente as que materializem as pretensões financeiras. Nesse sentido, parte-se do pressuposto

que o devedor,  notadamente a pessoa física,  não cumpriu o dever  de pagar  e que credor

iniciou a etapa de Cumprimento de Sentença e, posteriormente, a de Execução.
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2.2 O título executivo e a pretensão do exequente

A pretensão das partes do processo é anterior ao procedimento jurisdicional. Na

realidade, as partes são acompanhados pela ansiedade de encontrar solução da demanda antes

mesmo do Estado ter conhecimento da lide.

Os exequentes chegam à etapa de cumprimento de sentença e de execução para

materializar, em muitos casos, a reparação de um direito, que foi garantida por uma Ação de

Danos Morais, de Indébito ou de Danos materiais por exemplo. O exequente busca a final,

ainda  exemplificando,  reparação  do  que  teve  de  suportar  antes  do  início  da  tutela

jurisdicional.

Quando  trata-se  dos  procedimentos  que  possuem  sentenças  com  valores

pecuniários  há  a  expectativa  da  parte  exequente  que  o  conflito  será  resolvido  ou  com a

prestação financeira  pleiteada ou com a inexistência  de tal  possibilidade.  Dessa forma,  o

Estado-Juiz, enquanto terceiro imparcial, deve dar uma solução adequada ao caso.

Dentre as possibilidades estudas, há os casos nos quais uma decisão do magistrado

forma ou um título executivo judicial ou homologa de um título executivo extrajudicial. No

primeiro caso, tratam-se das decisões que oriundas do próprio Judiciário, enquanto o segundo

caso trata de documentos ou atos cunhados fora do sistema judiciário que após homologação

adquirem força executiva.

Nas  palavras  de  Daniel  Amorion  Assumpção  Neves  (2015,  p.  1033)  o  título

executivo judicial é proveniente da atuação do magistrado, por meio de atuação jurisdicional,

enquanto  o  título  executivo  extrajudicial  é  gerado  pela  atuação  das  partes  envolvidas  na

relação jurídica anterior, ou minimamente pela atuação de uma desses nos termos do artigo

585, VII, do vigente Código de Processo Civil, que trata da certidão da dívida ativa.

O Novo Código de Processo Civil é claro ao enumerar diversos documentos que

que deverão ser considerados Título Executivos Judiciais. O artigo 515 do citado diploma

apresenta  um  rol  de  taxativo  composto  pelas  decisões  proferidas  no  processo  civil  que

reconheçam a  exigibilidade  de  obrigação de  pagar  quantia,  de  fazer,  de  não fazer  ou  de

entregar coisa, a decisão homologatória de autocomposição judicial, a decisão homologatória

de  autocomposição  extrajudicial  de  qualquer  natureza,  o  formal  e  a  certidão  de  partilha,

exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular

ou universal, o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários
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tiverem sido  aprovados  por  decisão  judicial,  a  sentença  penal  condenatória  transitada  em

julgado,  a sentença arbitral,  a  sentença estrangeira  homologada pela  Superior  Tribunal  de

Justiça e a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequátur à carta rogatória

pelo Superior Tribunal de Justiça. 

O diploma legal aponta que os documentos judiciais citados são produzidos pela

atuação da jurisdição. Contudo, há títulos judiciais que apesar de não serem produzidos no

primeiro momento por meio da atuação do Estado, como o caso das sentenças arbitrais, a

Jurisdição dá a estes a mesma condição legal.

O artigo 784, ainda do Código de Processo Civil, confere às partes a possibilidade

de produzir os próprios títulos executivos, sendo considerados como extrajudiciais. O artigo

citado do atual Código de Processo Civil determina que são títulos executivos extrajudiciais a

letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e cheque, a escritura pública ou

outro  documento  público  assinado  pelo  devedor,  o  documento  particular  assinado  pelo

devedor e por 2 (duas testemunhas) testemunhas, o instrumento de transação referendado pelo

Ministério  Público,  pela Defensoria  Pública,  pela advocacia  Pública,  pelos advogados dos

transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal,  o contrato garantido por

hipoteca, penhor ou anticrese, ou outro direito real de garantia e aquele obtido por caução, o

contrato de seguro de vida em caso de morte, o crédito decorrente de foro ou laudêmio, o

crédito  documentalmente  comprovado,  decorrente  de  aluguel  de  imóvel,  bem  como  de

encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, a certidão de dívida ativa da

Fazenda  Pública  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,

correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei,  o crédito referente às contribuições

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou

aprovadas  em assembleia  geral,  desde  de  que  documentalmente  comprovadas,  a  certidão

expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais

despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei e os

demais títulos aos quais, por disposições expressa, a lei atribuir força executiva.

O Diploma Processual  de  2015 permite  que  os  sujeitos  das  relações  jurídicas

tenham a possibilidade de gerarem os documentos que vão permitir  a  execução capaz de

garantir a sua pretensão. Os títulos executivos nos ensinamentos de Cassio Scarpinella Bueno

(2016,  p.  531)  são  compreendidos  como  documentos  que  comprovam  a  existência  de

obrigação certa, líquida e exigível e, ademais, também permite o início das etapas executivas. 
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Assim,  independente  da  origem  do  título  executivo,  aquele  que  desejar

materializar o seu direito deve estar munido de documento que inicie a tutela jurisdicional. É

importante ressaltar que a pretensão da parte não será afastada pela origem de tal documento,

somente pela legalidade de tais documentos.

Por  fim,  resta  àquele  que  deseje  ver  a  realização  do seu  direito  seguir  o  rito

determinado pelo foro em que apresenta o título. No caso dos Juizados Especiais Cíveis deve

ser observado o artigo primeiro e os relacionados a execução da Lei n° 9.099 de 1995 em

conjunto com as determinações do Cumprimento de sentença e de Execução do Código de

Processo Civil de 2015

Para  o  início  do  procedimento  de  Cumprimento  de  Sentença  é  necessário  a

intimação do devedor nos termos do parágrafo segundo do artigo 513 do Código de Processo

Civil de 2015. O executado será intimado por meio do Diário da Justiça, via carta com aviso

de recebimento, por meio eletrônico ou por edital. Contudo, o inciso terceiro do artigo 52 da

Lei dos Juizados Especiais determina que a intimação da sentença também poderá ser feita na

própria audiência em que foi proferida. 

Cassio Scarpienella Bueno (2016, p. 423) aponta que parágrafo primeiro do 513

do Código de Processo Civil demonstra que o cumprimento de Sentença tem início com a

requisição do credor  que posta  o título executivo extrajudicial.  O devedor,  todavia,  nesse

momento, terá a oportunidade de pagar o que é devido. Ressalta-se que neste momento estão

excluído o fiador, o coobrigado ou e o correspondente, é momento particular ao devedor.

Uma vez  intimado, o devedor deverá pagar a quantia determinada no prazo de

quinze dias, subsidiariamente nos termos do caput do artigo 523 do Código de Processo Civil

de  2015,  para  evitar  a  incidência  da  multa  de  dez  por  cento.  O caso  de  não pagamento

voluntário é elucidado novamente por Cassio Scarpinella Bueno (2015, p. 444) que leciona

que o diploma legal quer estimular o pagamento voluntário da quantia certa, uma vez que

deixa claro a incidência de multa de dez por cento sobre o valor do relativo a quantia certa

ensejadora da execução. Salienta-se que a multa de dez por cento, entendida como incentivo

pelo citado autor, pode ser entendido com uma medida protetiva ao direito do credor.

2.3  O início da etapa executiva

O diploma processual  prevê  a  possibilidade do prazo para o Cumprimento  de
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Sentença se esvair e o o devedor não saldar a quantia devida. Cabe ao credor a iniciativa de

pleitear a etapa executiva no processo. De acordo com Nair Elizze Guerra Araújo (2014, p.

13) pode-se concluir que a execução é um procedimento judicial que o legislador concebeu

para que o exequente pudesse exigir a prestação que não foi satisfeita de forma voluntária

pelo executado.

Cassio Scarpinella Bueno (2016, p.  444) leciona que não havendo pagamento,

inciam-se os atos executivos para busca, desconsiderando a vontade dos envolvidos para que

sejam separados do patrimônio do executado bens para a resolução do direito do exequente. O

modelo constitucional determina, nos termos do art. 5°, LIV da CF, que ninguém será privado

de seus bens sem o devido processo constitucional.

Cabe, também, ao exequente protocolar o pedido de execução nos termos legais.

O artigo 798 do vigente Código de Processo Civil determina que o exequente deve peticionar,

instruído com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado até a data

de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, a prova de que se

verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso, e a prova oportuna de que adimpliu a

contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não

for obrigado a satisfazer  a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente,

como também indicando a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um

modo puder ser realizada, os nomes completos do exequente e do executado e seus números

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e os

bens  suscetíveis  de  penhora,  sempre  que  possível.  Após  o  protocolamento  da  petição  de

execução e de conferidos os requisitos legais da possibilidade de execução, inicia-se a etapa

executiva.

Nos ensinamentos de Alexandre Freitas Câmara (2017, p. 277) a execução é a

atividade  que  tem  como  fim  a  transformação  da  realidade  das  partes,  por  meio  da

materialização da solução da lide, sendo uma atividade processual independente das etapas

anteriores.  De fato,  a  execução  é  processo  autônomo,  ademais  destoa  muito  da  etapa  de

conhecimento.  A doutrina,  apoiando-se  na  Constituição  Federal  de  1988 e  no  Código de

Processo Civil apontam diversas peculiaridades e princípios.

Daniel  Amorion  Assumpçãoo  Neves  (2015,  p.  173)  apontado  princípios

específicos a esta etapada, como o da Nulla Executio Sine Titulo, o da Patrimonialidade, o do

Desfecho Único e disponibilidade da Execução, o da Utilidade, o da Menor Onerosidade, o da
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Lealdade  e  da  Boa  Fé  Processual,  o  do  Contraditório  e  o  da  Atipicidade  dos  Meios

Executivos. Cabe, assim, aos operadores o dever de ponderação dos princípios para garantir a

sustentatabilidade  do  processo  executivo,  notadamente  acerca  do  favor  debitoris que  será

oportunamente citado em outro momento deste trabalho.

2.4 O fito do processo executivo

Para Ernane Fidelis dos Santos (2017, p. 572) o fito da execução é o cumprimento

forçoso  da  obrigação  imposta  ao  devedor.  Caso  o  devedor  dê  fim à  prestação  de  forma

voluntária, entregando a coisa devida, pagando a quantia certa, esclarecendo ou omitindo fato,

ou depositando a importância, o juiz deve findar o procedimento.

Nesse  sentido,  o  artigo  924  do  Código  de  Processo  Civil,  determina  que  o

procedimento executivo é extinto quando a inicial é indeferida, a obrigação for satisfeita, o

executado,  por  outros  meios,  quite  o  total  da dívida,  o  exequente renuncie ao  crédito  ou

quando ocorrer a prescrição intercorrente.

A doutrina  e  a  legislação  entendem  que  o  procedimento  executivo  deve  ser

encaminhado  a  resolução  da  lide,  todavia  ambas  entendem  que  a  execução  pode  ser

infrutífera.  Todavia,  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  existem diversos  fatores,  como  a

desproporcional  valorização  da  impenhorabilidade,  a  exagerada  proteção  ao  devedor,  a

imposição do princípio da menor onerosidade do devedor e a cultura de combate as decisões

judiciais, que impedem a plena solução dos conflitos. Nair Elizze Guerra Araújo (2014, p. 13)

define o último como  uma resistência injustificada e uma cultura muito forte na sociedade

brasileira  de  insubordinação  às  sentenças  desfavoráveis  e  ao  cumprimento  voluntário  de

obrigações.

Ocorre, também, que diversos devedores e operadores do direito apropriam-se de

tais  fatos  e  sabotam  os  processos  de  execução.  Essa  problemática  acaba  gerando  uma

tendência  de  inadimplemento  das  obrigações.  A mera  intenção  de  fraudar  ou  burlar  a

execução não deveria ser o suficiente para afastar a atuação da Jurisdição. Contudo, a prática

jurídica mostra que os procedimentos executivos de menor valor, notadamente os presentes

nos Juizados Especiais Cíveis, são os mais atingidos pela situação apontada. Também, que é

necessário  observar  os  preceitos  fundamentais  do  ordenamento,  como  a  dignidade  do

indivíduo e o direito à subsistência saudável, materializando o mínimo existencial, fundado na
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dignidade da pessoa humana, art. 1°, III, da Constituição Federal de 1988, que são também

mal aplicados na Prática Jurídica dos Juizados Especiais.
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3 A GÊNESE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A Constituição Federal de 1988 determina que a União, no Distrito Federal e nos

Territórios,  e  os  Estados  criarão  Juizados  Especiais,  dotados  de  juízes  togados,  ou  com

togados e leigos, com competência para a conciliação, o julgamento e a execução de causas

cíveis  de  baixa  complexidade  e  infrações  penais  de  menor  lesividade,  por  meio  de

procedimentos orais e simplificados, autorizando, nos casos legalmente permitidos, transação

e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau. Por sua vez Silvana Campos

Moraes  (1998,  p.  47)  aponta  que  não  existia,  até  então,  foro  adequado  para  atender  a

necessidade de solução dos conflitos de pequeno valor pecuniário de baixa complexidade. Os

órgãos  estudados  são  provenientes,  então,  da  necessidade  de  solucionar  estas  causas

apresentadas pela sociedade. Nesse sentido, Felippe Borring Rocha (2016, p. 43) conclui que

os Juizados Especiais são um conjunto de fóruns constituídos para buscar a composição e o

julgamentos das causas de baixa complexidae valor. 

Tal determinação foi atendida pela Lei n° 9.099 no de 1995 que criou os órgãos já

conceituados.  Por  sua  vez,  a  Lei  dos  Juizados  Especiais,  em sintonia  com a  Lei  Maior,

determina em seu artigo primeiro a competência deste órgãos para conciliar, processar, julgar

e executar, dentro de suas competências, as demandas que lhe são apresentadas. Joel Dias

Figueira Júnior e Maurício Antônio Ribeiro (2000, p. 64) concluem que os Juizados podem

realizar a composição amigável, tanto conciliação quanto transação, como também para todo

o acompanhamento do processo, com forma e processos instituídos pela Lei n° 9.099 de 1995

até que a execução sejam encerradas.

Destaca-se, ainda, a Lei n° 7.244 de 1984 que trata dos Juizados de Pequenas

Causas.  Nesse  diapasão,  aponta-se  que  os  órgãos  criados  pelo  diploma  oitentista  não

alcançaram, conforme apontado pela doutrina,  os fins a que se propunha no momento da

feitura da vigente Lei  dos Juizados Especiais.  Portanto,  considerando que tal  diploma foi

totalmente ultrapassado pela vigente Lei dos Juizados Especiais e que as problemáticas ainda

persitiam após a Constituição Federal de 1998 não serão feitos comentários acerca desse.

3.1 A natureza das lides nos Juizados Especiais

Silvana Campos Moraes (1998, p. 42) aponta que acausas presentes no Juizados
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Especiais seriam as pequenas causas, as causas dos humildes. A Lei dos Juizados Especiais

determina,  conforme a  sua  vocação,  as  lides  que  serão  de  competência  destes  órgãos  de

justiça, como sendo as causas de valor inferior a quarenta vezes o salário-mínimo, as causas

de procedimento sumário,  as de despejo para uso próprio e as ações  possessória  de bens

imóveis com valor inferior a quarenta vezes o salário mínimo, todas determinadas pelo caput

do artigo terceiro desta mesma lei.

Ademais,  ainda  cabem  outras  competências  determinadas  ainda  pelo  mesmo

diploma.  O  parágrafo  primeiro  do  citado  artigo  terceiro  determina  a  competência  para

promover a execução de seus julgados e de outros títulos executivos extrajudiciais com valor

de até quarenta salários mínimos. Joel Dias Figueira Júnior e Maurício Antônio Ribeiro (2000,

p. 162) em obra conjunta entendem que é possível o ajuizamento de execuções baseadas em

títulos de valores superiores aos quarenta salários mínimos desde que o autor proponha a sua

demanda renunciando tacitamente do valores excedente. O artigo 57 da Lei n° 9.099 de 1995

determina que as ações de homologação de acordos extrajudiciais, desde que as causas destes

acordos  sejam  compatíveis  com  a  lei  citada,  também  são  de  competência  dos  Juizados

Especiais.

As  competências  dos  Juizados  Especiais  deixam  claro  que  esse  órgão  é  o

competente para julgar, processar e executar os litígios presentes na realidade da maior parte

da população brasileira, não apenas pelo valor, mas pela simplicidade dos procedimentos. É

evidente que os Juizados Especiais são os fóruns escolhidos pelo cidadão comum para tratar

de seus assuntos rotineiros. 

3.2 Os princípios próprios dos Juizados Especiais

Os Juizados Especiais, enquanto órgãos únicos, possuem princípios próprios para

guiar  a  aplicação  do  ordenamento  nos  procedimentos  que  ali  são  tratados.  O  legislador

ordinário teve o cuidado de, em conformidade do que já foi exposto, deixar inequívoco as

particularidades inerentes desta Justiça.

O segundo artigo da Lei n° 9.099 de 1995 determina que os processos devem

observar a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade.

Nesse  diapasão,  todas  as  etapas  processuais,  incluindo  as  executivas,  devem  seguir  os

referidos ditames. Surge, então, a necessidade de tecer comentários acerca de cada um dos
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princípios apontados pelo diploma estudado.

3.2.1 Princípio da oralidade

A observância da oralidade pode ser entendida como a prática dos atos por meio

da palavra falada e não da escrita. Contudo, Fellipe Borring Rocha (2016, p. 478) leciona que

tal princípio significa a convivência harmônica da oralidade e da escrita, sendo que a segunda

servira para apoiar e registrar a primeira.

A oralidade  não  determina  que  o  processo  será  dirigido  por  atos  anunciados

durante as audiências. O princípio da oralidade determina que os atos podem ser ventilados e

determinados por meio de debates e declarações desde que sejam, posteriormente, atermados

e juntados ao processo. 

Luiza  Andréa  Gaspar  Lourenço  (1998,  p.  34)  aponta  que  somente  os  atos

essenciais  serão  produzidos  de  forma  escrita.  Entretanto,  não  se  pode  considerar  que,

principalmente  nas  etapas  executivas,  o  procedimento  possa  ser  realizado  sem  qualquer

atermamento. A ponderação aponta que para que haja fundamentação das decisões judicais é

necessária a prova dos fatores que conduzirem a tomada das mesmas. Portanto, a oralidade

deve ser ponderada em favor, também, da segurança jurídica.

3.2.2 Princípio da simplicidade

Luiza  Andréa  Gaspar  Lourenço  (1998,  p.  35)  aponta  que,  em  razão  do

engessamento do processo, muitos das partes abandonavam o procedimento abrindo mão dos

seus direitos e que o princípio da simplicidade veio combater tal situação. A simplificação nos

procedimentos judiciais significa o combate à excessiva complexidade do procedimental para

garantir que as partes tenham acesso pleno ao direito que lhes é cabido.

Ricardo Cunha Chimenti (2012, p. 35) indica que o processo não é um fim, mas

um meio para a materialização do direito. Assim, não resta dúvida que nos Juizados Especiais

a simplicidade não descaracteriza a existência de procedimento legal, desde que o último não

prejudique a aplicação do primeiro.

Uma interpretação gramatical do caput do artigo segundo indica que os Juizados

Especiais devem ser conduzidos sem qualquer embaraço ou dificuldade. Contudo, em prol da
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segurança das partes envolvidas, essa consideração não pode ser exagerada. O procedimento

judicial deve seguir os mandamentos e incidentes processuais de forma adequada e segura. O

princípio  da  simplicidade  determina  que  tais  procedimentos  devem  correr  sem  causar

embaraços desnecessários a atuação do Estado-Juiz.

3.2.3 Princípio da informalidade

Segundo  Fellippe  Borring  Rocha  (2016,  p.  51)  o  princípio  da  informalidade

aponta  que  o procedimento  nos  Juizados Especiais  deve  ser  praticado com o mínimo de

formalidades e que esse princípio não significa a inexistência de regras procedimentais. Trata-

se da ponderação das formalidadeem prol da efetividade procedimental. 

Por  sua  vez,  Luiza  Andréa  Gaspar  Lourenço  (1998,  p.  36)  aponta  que  a

informalidade serve ao propósito de atrair aos Juizados Especiais aqueles que são afastados

pelo processo moroso, caro e burocratizado. Dessa forma, não se trata da ausência de formas,

mas, sim, a ponderação das formalidades em prol do fim processo.

Ressalta-se,  por  fim,  que  a  informalidade,  conforme  será  apontado  pelos

princípios do Processo Civil, não deve afastar o procedimento dos ditames legais ou que os

mal feitos processuais deve ser aceitos. Resta, então, a observância dos ditames legais do

devido processo ponderado com a informalidade que é peculiar aos Juizados Especiais.

3.2.4 Princípio da economia processual

Nos dizeres  de Felippe Borring Rocha (2016,  p.  52)  o princípio da economia

processual é a marca final da efetividade e da economia procedimental. Resta, contudo, a

suspensão deste princípio se faz necessária a pontos seguintes deste trabalho quando serão

definitivamente tratados.

3.2.5 Princípio da celeridade

O princípio da celeridade é nos dizeres de Ricardo Cunha Chimenti (2012, p. 48)

é  a  promessa  de  velocidade  processual  sem qualquer  violação  a  segurança  das  relações

jurídicas. A celeridade implica que os Juizados Especiais devem ser capazes de receber a lide
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a materializar a solução em pequenos espaços de tempo. 

Neste  mesmo  sentido,  Fellipe  Borring  Rocha  (2016,  p.  52)  aponta  que  nos

Juizados Especiais  deve haver  a ponderação entre a rapidez da solução e a  segurança do

processo judicial.  Fica evidente que a segurança jurídica não é afasta em momento algum. 

Insta  destacar  que  o  Princípio  da  Celeridade  não  é  o  princípio  da  Razoável

duração do processo. Enquanto a celeridade é natural aos Juizados Especiais, por meio da

concentração de atos, por exemplo, a razoável duração do processo é princípio relativo aos

atos praticados, havendo proporcionalidade e a racionalidade no tempo aplicado em cada ato.

A celeridade seria a capacidade da Justiça instituída pela Lei n° 9.099 de 1995 em

resolver a lides em pequenos espaços temporais. O princípio da celeridade processual, aqui, é

a solução da lide em tempo que garanta o propósito da criação da Lei dos Juizados Especiais

que é de incentivar a sociedade mais simples levar os seus conflitos a Justiça Estatal.

3.3  As partes dos Juizados Especiais

O artigo  oitavo da  Lei  dos  Juizados  Especiais  exclui  da  competência  deste  o

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a

massa falida e o insolvente civil. O legislador ordinário teve o claro objetivo de garantir a

baixa complexidade processual e probatória, seja fática ou seja de direito. 

Por outro lado, o parágrafo primeiro do artigo oitavo determina que poderão ser

parte nos Juizados Especiais as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de

pessoas  jurídicas,  as  pessoas  enquadradas  como  microempreendedores  individuais,

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n° 123, de 2006,

as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e

as sociedades de crédito ao microempreendedor.  

Contudo,  no  presente  trabalho  os  participantes  do  processo  serão  limitados  as

pessoas físicas por serem os principais e mais recorrentes sujeitos dos processos cíveis nos

Juizados  Especiais.  Dessa  forma,  serão  feitos  comentários  acerca  destes  sujeitos  no  item

seguinte.
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3.4 A pessoa física nos Juizados Especiais

A  pessoa  física  tem  a  possibilidade  de  ajuizar  a  sua  execução  no  órgão

jurisdicional estudado. O legislador exige a capacidade plena do sujeito natural, cortando a

possibilidade  de  assistência,  representação e  assistência,  e  veda  as  cessões  de  direitos  de

pessoas jurídicas. Dessa forma, a participação das pessoas físicas esta atrelada a capacidade

individual. 

O artigo 70 do atual Códio de Processo Civil determina que a pessoa física deve se

encontrar no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em juízo. Alexandre Freitas

Câmara (2017, p. 64) aponta ainda que a capacidade processual, como já visto, é um dos

pressupostos processuais de validade.

O parágrafo segundo do artigo oitavo enumera que o maior de 18 anos poderá ser

autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Ocorre que no

momento de criação da Lei n° 9.099 de 1995 o sujeito adquiria a capacidade plena aos vinte e

um anos. Com o fito de dar garantia processual ao relativamente incapaz, o legislador deixou

claro tal possibilidade aos maiores de dezoito e menores de vinte e um anos. Com a edição do

Código Civil atual, a questão dissipou-se graças à capacidade plena adquirida aos dezoito

anos, dessa forma não há mais motivo para tecer comentários acerca desta questão. Em outras

palavras para que exista processo na seara dos Juizados Especiais o autor deve ser plenamente

capaz, estar gozando de suas capacidades legais e ser maior de 18 anos.
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4  A  INADEQUAÇÃO  DOS  MEIOS  EXECUTIVOS  ROTINEIRAMENTE

UTILIZADOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agora  são  apresentados  os  pontos  principais  do  trabalho,  em  que  todos  os

conceitos e fundamentos apontados, além de outros específicos de cada problemática,  são

utilizados como base para sustentar a solução que será posteriormente apresentada.

4.1 As medidas atípicas nos Juizados Especiais

O vigente Código de Processo Civil trouxe a possibilidade dos magistrados, nos

termos do artigo 139, IV, determinarem medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que

tratem de prestações pecuniárias. O fito dessas medidas é impelir o réu no processo executivo

cumpra as determinações legais para garantir a eficácia das decisões judiciais.

Recentemente, segundo o site notícias Folha (2018, on-line), tornou-se público e

notório  a  apreensão  do  Passaporte  do  jogador  aposentado  Ronaldo  de  Assis  Moreira,

conhecido como Ronaldinho Gaúcho, para impelir que esse cumpra as obrigações pecuniárias

que lhe são impostas, uma vez que foram encontrados em seu nome a quantia de R$ 24,63

(vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) e que o réu não apresentou nenhuma medida

para dar solução a dívida

Neste ponto do trabalho, trata-se da utilização deste dispositivo para conduzir o

executado a cumprir a ordem de quantia certa nos Juizados Especiais. Uma vez iniciado o

cumprimento  de  sentença,  o  executado deve  ser  citado para  que  realize  o  pagamento  da

quantia  devida,  contudo muitos  executados não realizam o pagamento e  resistem por  um

longo período a ordem judicial.

Dessa  forma,  resta  ao  exequente  e  ao  magistrado  buscarem  formas  de

solucionarem o caso.  Nas  situações  apontadas,  cresce  a  aplicação das  chamadas  medidas

atípicas  já  citadas.  As  medidas  apontadas  certamente  deveriam  desempenhar  um  papel

relevante nos Juizados Especiais, uma vez que não tratam de atos praticados diretamente pelo

Estado e sim pela atuação do próprio réu, ao contrário dos métodos mais utilizados na Justiça

Comum, como a penhora, o arresto e o sequestro.

Contudo, pelo fato de tais medidas estarem sendo aplicadas nos termos do Código
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de Processo Civil de 2015, pelo posicionamento de muitos magistrados ao entenderem que

estas são desproporcionais as causas presentes nos Juizados Especiais e pelo entendimento da

doutrina em superproteger o credor, as medidas do art. 139, IV, não tem a eficiência esperada.

Destaca-se  que  essa  confusão  ocorre,  principalmente,  pela  aplicação  dessas  medidas  nos

termos da Justiça comum nos Juizados Especiais, sem qualquer adaptação ou proporção nos

temos da Lei n° 9.099 de 1995.

Pode-se citar  como exemplo o Mandado de Segurança Cível  n°  71007044811

(TJRS,  2017,  on-line),  julgado  pela  Quarta  Turma Recursal  Cível,  na  Comarca  de  Porto

Xavier, no Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul, sob a relatoria do Magistrado

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, no dia dezessete de novembro de 2017, segue,

então:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DECISÃO  QUE  DETERMINOU
APREENSÃO  DA  CARTEIRA  NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO  DA
EXECUTADA, ENQUANTO A PARTE NÃO REALIZAR ACORDO COM
O EXEQUENTE. MEDIDA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC. DECISÃO
QUE  SE  MOSTRA  ABSOLUTAMENTE  DESPROPORCIONAL,
ATINGINDO  DIREITO  QUE  NÃO  RESOLVE  A  PENDÊNCIA
FINANCEIRA.  ILEGALIDADE  DA  DECISÃO.  IMPETRANTE  QUE
CONDUZ  SEUS  GENITORES  A VISITAS  MÉDICAS.  CREDOR  QUE
POSSUI OUTROS MEIOS COERCITIVOS, COMO A REALIZAÇÃO DE
PROTESTO. EVENTUAL NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS, NO ÂMBITO
DOS  JUIZADOS  ESPECIAIS,  CULMINA NA EXTINÇÃO  DO  FEITO.
ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099/95. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em  sentido  diverso  o  Habeas  Corpus  Cível  n°  0708525-31.2018.8.07.0000

(TJDF,  2018,  on-line),  julgado  pela  Terceira  Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais,  no

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob a relatoria do Magistrado Carlos

Alberto Martins Filho, no dia quatorze de agosto de 2018, segue, assim:

JUIZADO  ESPECIAL  CÍVEL.  PROCESSO  CIVIL  E
CONSTITUCIONAL.HABEAS  CORPUS. MEDIDAS  COERCITIVAS
ATÍPICAS.  ART.  139,  IV,  DO CPC.  SUSPENSÃO E APREENSÃO DO
PASSAPORTE  E  DA  CARTEIRA  NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO.
OFENSA  À  LIBERDADE  DE  IR  E  VIR  APENAS  QUANTO  AO
PASSAPORTE.  CONHECIMENTO  DO  WRIT  EM  PARTE  E,  NESTA
PARTE, CONCEDIDA A ORDEM PARA QUE SEJAM AFASTADAS AS
VEDAÇÕES RELATIVAS AO PASSAPORTE DO PACIENTE.

Aponta-se, ainda que a questão das medidas de coerção é controversa em todo o

ordenamento  jurídico  Brasileiro,  tendo  sido,  inclusive,  debatida  no  Superior  Tribunal  de
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Justiça.  Na  instância  superior  já  foram  tratados  dos  aspectos  revelantes  e  do  cerne  da

problemática, questões estas relevantes para os Juizados Especiais e para este trabalho. Dessa

forma, resta a análise do Julgamento do art. 139, IV, para a proposição de medidas efetivas

para a execução nos Juizados Especiais.

4.1.1 Relatório do voto do ministro Luis Felipe Salomão

O Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, proferiu voto

no  HC  n°  97.876  –  SP  2018/0104023-6  (STJ,  2018,  on-line) acerca  da  suspensão  do

passaporte e do carteira nacional de habilitação. No processo em análise executado é a pessoa

física Jair Nunes de Barros e o exequente é a ESCOLA INTEGRADA EDUCATIVA LTDA .

A execução teve início com um título executivo extrajudicial,  no valor  de R$

16.859,10 (dezesseis  mil  e oitocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos). Uma vez

iniciada a execução e tendo sido o réu devidamente intimado, não foi efetuado o pagamento

devido ou ofertado bens a penhora. 

Posteriormente, foi proferida na 3° Vara Cível da Comarca de Sumaré/São Paulo

decisão que considerava impossível  a solução do caso sem a coação do executado e  que

suspendia os documentos acima citados. Por sua vez, o executado alegou, contraditando a

decisão, que a suspensão era desproporcional e inadequada.

O paciente alegou que a medida limitava o seu direito de ir e vir impedindo a sua

locomoção. Afirmou, ademais, que a limitação de trânsito pertence à esfera penal e não a

esfera  cível.  Por  fim,  o  paciente  também  apontou  como  irregularidade  a  falta  de

fundamentação da decisão tomada pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo proferiu parecer no qual

alega que em casos  semelhantes à  mesma medida foi  aplicada,  sendo,  então,  favorável  a

decisão nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. O Tribunal de Justiça de

São Paulo, por sua vez, defronte do habeas corpus protocolado pelo executado, extinguiu o

Recurso por considerar que o remédio constitucional era inadequado ao caso. 

4.1.2 Análise do voto

O Ministro sustentou em seu voto que a lide estava contida na possibilidade de a
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suspensão do passaporte  e da carteira  nacional  de habilitação ser cabível  ou ser  agressão

indevida a liberdade de locomoção do executado. O Magistrado Luis Felipe Salomão afirma

que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal foram claros, em decisões

anteriores, que não é cabível o uso de remédio constitucional como recurso próprio. 

Todavia, o Ministro  alega que em situações de flagrante ilegalidade, sendo de

inequívoco dano à liberdade do indivíduo, é cabível o uso do habeas corpus. Aponta que as

novas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias permitidas no vigente

Código de Processo Civil, notadamente no art. 139, IV, são de grande valia e merecedoras dos

aplausos da comunidade jurídica.

O artigo 139 do Código de Processo Civil, nos dizeres do Ministro Luis Felipe

Salomão,  é  a  materialização do princípio  do resultado útil  na execução de forma clara  e

inquestionável, afirma, também, que o uso de tais soluções não deve ir em sentido contrário

aos ditames constitucionais. Ademais, ainda aponta o que sistema jurídico brasileiro deve de

ser harmônico e sistêmico. Assim, não se pode permitir que princípios entrem em choque e se

excluam em função de uma má ponderação.

Portanto,  para  o  citado  magistrado,  o  uso  de  coação  na  esfera  de  direitos

fundamentais  do  executado  necessita  de  uma  grande  legitimidade  e  que  o  uso  dos

instrumentos presentes no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, sem o devido respaldo

jurídico e a correta proporção é ato descomedido.

Demonstra que a suspensão do passaporte do executado é medida descabida e

determina a restituição do documento por considerar tal ato desarrazoada. Considera que a

suspensão de tal documento é uma impossibilidade clara de locomoção do paciente.

Aponta, ainda que a citada medida não foi acompanhada do devido fundamento.

O Ministro expõem que o próprio diploma legal, o Código de Processo Civil, não tem como

único fundamento o resultado útil da execução, mas, também, os fins sociais e as exigências

do bem comum, com a obrigatória observação da proteção a dignidade da pessoa humana, a

razoabilidade e a proporcionalidade.

Cita, ainda, o art. 5°, XV, como a garantia de livre locomoção no território pátrio

em tempos de paz e que a medida utilizada adquiri caráter punitivo, e não coercitivo. Todavia,

admite que a apreensão pode ser uma medida cabível desde que possua razão em ser aplicada

e que seja aberta ao contraditório. Aponta, ainda, que a utilização de meios de atípico só deve

ser ponderada quando os meios usuais já terem sido comprovadamente ineficientes.
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O Magistrado acredita que a suspensão da carteira nacional de habilitação não é

medida  que  ataque o  direito  de  locomoção,  uma vez  que  o  paciente  pode realizar  a  sua

movimentação desde que não o faça guiando veículo autonomotor. Aduz que uma infinidade

de cidadãos que não possuem habilitação comprovam que há a possibilidade de realizar a

locomoção mesmo com tal empecilho, sendo mero embaraço superável e suportável.

Todavia,  narra  que nos  casos  em que o paciente  realize atividade  profissional

diretamente  ligada  a  condução  de  veículos,  tal  fato  pode  ser  levado  ao  contraditório  no

próprio processo executivo e ser ponderado pelo magistrado competente.

Conclui, por fim, que a ilegalidade da medida tomanda em relação ao passaporte é

clara e inequívoca, uma vez que não foram observados na aplicação de tal meio coercitivo a

obrigação de fundamentação e a observação ao contraditório. Por todo o exposto, decidiu pela

devolução do passaporte ao paciente, e em sentido contrário pela manutenção da retenção da

carteira nacional de habilitação.

4.1.3 Considerações acerca restrição da liberdade de ir e vir 

Considerando  o  conteúdo  das  alegações  do  Ministro,  faz-se  necessário  expor

alguns aspectos legais e doutrinários da decisão em análise. O art. 5°, LXVIII, que determina

que o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofre

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. A

simples  interpretação  gramatical  indica  que  o  habeas  corpus  é  remédio  indicado  a

impossibilidade  ou  ameaça  de  indevida  de  locomoção.  Trata-se,  portanto,  da  proteção  à

possibilidade de movimentação geográfica.

O indivíduo tem entre suas liberdades a de ir e vir. O sujeito deve ter o domínio

sobre a própria locomoção, pois esta é um das principais formas conduzir a própria existência.

Assim, a pessoa física tem a possibilidade de conduzir a sua ativade laboral ou de comparecer

a atos cíveis diversos.

Contudo não se  trata  de  um direito  absoluto.  Em sede  penal,  por  exemplo,  a

jurisdição estatal, por meio das normas legais e das justiças instituídas, aplicam secularmente

as mais amplas penas de reclusão em função da proteção social, a priori, e da regeneração dos

réus. Entende-se que ao ponderar a liberdade de locomoção do réu e a proteção social, deve-se

escolher a última.
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Em sede civil,  pode-se citar  a  prisão  do devedor de alimentos.  Nesse caso,  a

pretensão  de  receber  alimentos  do  infanto  e  a  liberdade  de  locomoção  do  devedor  são

ponderados, por fim escolhe-se, então,  a pretensão do primeiro.

Em ambos os casos,  a restrição a locomoção está  associada a  ponderação e a

razoabilidade. A liberdade de locomoção nos ensinamentos de Alexandre de Moraes (2017, p.

131) é garantida pela Constituição Federal que prevê a liberdade de locomoção territorial em

momentos de paz, podendo os indivíduos adentrar, sair ou permanecer, tanto o sujeito quanto

os seus bens. Trata-se da garantia legal de transito interno e não externo.

4.1.4 O poder de imperium da jurisdição

O inciso quarto do artigo 139 do vigente Código de Processo Civil concede ao

magistrado a possibilidade de determinar medidas de indução, de coerção, de mandato e de

sub-rogação. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (2017, p.

284) lecionam que o citado artigo do Código de Processo Civil garante ao magistrado o poder

de  imperium,  ou  seja,  a  possibilidade  do  julgador  fazer  serem  cumpridas  as  ordens

instrumentais, com o fito de alcançar o resulta útil do processo, e as ordens finais, para a

tutela de pretensão material deduzida. O legislador garantiu ao magistrado a possibilidade de

fazer cumprir as suas decisões por meio própria tutela.

O  imperium  traduzido  pela  doutrina  é  a  possibilidade  que  o  julgador  tem de

impelir as partes do processo a execução de ordens e de determinações legais. Assim, não se

trata de ato ilegal desde que proporcional e justificado

O poder de coerção da jurisdição é aspecto relevante e deve ser considerado em

prol  da eficiência  da execução.  As partes  ao buscarem a tutela  jurisdicional  esperam dos

órgãos estatais atos que solucionem a lide. 

Condicionar  a  solução da execução a atos voluntários do executado tornaria a

tutela jurisdicional precária. De fato, muitas execuções de quantia certa são encerradas pelo

pagamento voluntário, contudo um grande número de ações correm sem qualquer cooperação

do paciente.  Neste sentido,  urge a necessidade da própria jurisdição ter  meios capazes de

solucionar o caso ou coagir que se faça cumprir as suas determinações. O imperium, assim,

deve ser uma prerrogativa do magistrado durante a execução.
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4.1.5 Análise dos princípios apontados

Conforme o  voto do Ministro  Luis Felipe Salomão, somente o conjunto legal e a

doutrina não são suficientes para reparar e solucionar todas as lides. Neste sentido, urge a

utilização e a ponderação dos chamados princípios processuais.

Alguns dos princípios são explícitos, enquanto outros são encontrados  de maneira

implícita. Em ambos os casos, estes funcionam como norte para a aplicação do direito no

cotidiano dos operadores. Os princípios são diretrizes que guiam e corrigem a atuação dos

profissionais do direito.

Os doutrinadores utilizam diferentes definições, contudo os princípios podem ser

considerados de acordo com a sua fundamentação legal. Os mais recorrentes são comuns a

todos os doutrinadores. Assim, comentários ligados ao fundamento legal de cada princípio são

pertinentes ao caso estudado.

4.1.5.1 Princípio da efetividade

Nos dizeres de Nair Elizze Guerra Araújo (2014, p. 23) o princípio da efetividade

é inferido da cláusula de geral do devido processo legal, um direito fundamental presente no

quinto  artigo  da  Constituição  Federal  de  1988.  Entretanto,  o  artigo  quarto  do  Código de

Processo Civil, em sede infraconstitucional, também determina que as partes tem o direito de

obter em prazo razoável a solução integral do mérito.

A efetividade do processo não é mero, mas, sim, o motivo fundamental da criação

do todo sistema jurisdicional.  A lide pode ser considerada o motivo pelo qual  busca-se a

Justiça. O Estado-Juiz, então, tem a obrigação de tomar ações que resolvam o mérito da causa.

Nos dizeres de Fredie Didier Jr. (2017, p. 128) o processo devido é um processo que alcançou

o seu intento. Então, considera-se que o processo foi adequado quando alcançou o objetivo

pretendido, em outra palavras, foi efetivo.

4.1.5.2 Princípio da proporcionalidade

Quando se falar em proporcionalidade, cita-se, o artigo oitavo do vigente Código
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de Processo Civil de 2015. Consta-se a determinação que o magistrado deve observar em sua

atuação a proporcionalidade de suas ações, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a

eficiência.   Nesse  tópico  o  estudo  será  restringido  a  proporcionalidade  da  atuação  do

magistrado. 

Nair  Elizze  Guerra  Araújo  (2014,  p.  27)  aponta  que  o  princípio  da

proporcionalidade se faz presente como ferramente de resolução de choque aparente entre

conflitos, de maneira harmoniosa, regular, adequada e equilibrada. No caso em análise, há a

ponderação do exequente,  de ver o seu direito atendido, e a do executado, que ver a sua

liberdade e os seus bens protegidos.

Cabe  ao  magistrado  a  aplicação  das  normas  legais  observando  tal  princípio.

Notadamente, o julgador deve pautar a sua ação na legalidade e na razoabilidade dos atos

praticados.  Dessa  forma,  a  proporcionalidade  está  na  razão  e  na  dimensão  de  cada  ato

praticado ao longo do processo.

4.1.5.3 Princípio da adequação legal

O artigo primeiro do Código de Processo Civil é inequívoco ao declarar que o

processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas

fundamentais estelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil e observando,

também,  as  disposições  do  Código de Processo Civil.  Portanto,  é  inequívoco o dever  de

adequação e correição às normas e aos preceitos legais.

Nos dizeres de Fredie Didier Jr. (2017, p. 130) o princípio da adequação legal está

dividido  em  três  aspectos:  o  legislativo,  a  jurisdicional  e  a  negocial.  Os  dois  primeiros

aspectos tratam diretamente da adequação no caso concreto, sendo os mais relavantes para o

presente estudo.

O  princípio  da  adequação  legal  é,  certamente,  o  mais  relevante  princípio

processual explícito no vigente Código de Processo Civil. Além de ser o primeiro exposto, é

aquele que determina a adequação de todas as normas e outros princípios a serem aplicados.

Dito  isto,  não  há como se  desconsiderar  a  legalidade  das  normas  utilizadas  em qualquer

momento do procedimento legal.
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4.1.6 Considerações acerca da desproporcional proteção ao devedor

O  quadro  processual  anterior  ao  Diploma  Processual  de  2015  era  de  grande

dogmatismo e engessamento das medidas executivas. Assim, durante a legislação do atual

diploma processual houve  uma grande preocupação em superar essa barreira. As medidas

atípicas do artigo 139, IV, são o reflexo desse trabalho legislativo.

Contudo,  ocorre  que  para  as  execuções  de  quantia  certa  de  baixo  valor  esse

cenário é ainda mais danoso. Na prática jurídica, as medidas utilizadas se demonstram, para a

doutrina e jurisprudência, desproporcionais ou inadequadas a realidade dos exequentes e dos

executados. A combinação do engessamento das práticas e da pobreza das partes envolvidas

nos procedimentos são fortes dificuldades a pretensão dos exequentes.

Silvana Campos Moraes (1998, p. 33) conclui os detentores de ações de pequeno

valor enfrentam obstáculos que os distanciam da máquina judiciária. Portanto, evidencia-se

que  aqueles  que  buscam  os  Juizados  Especiais  enfrentam  com  maior  intensidade  a

ineficiência executiva.

Neste sentido, deve o magistrado, nos termos do artigo sexto da Lei n° 9.099 de

1995,  observar a justiça e a equidade, observando os fins sociais do diploma e as exigências

do bem comum. O julgador tem de buscar superar a rigidez das formas processuais e alcançar

a solução das pretensões das partes, que na execução é a satisfação do exequente, de forma

proporcional e adequada. Evidencia-se que a aplicação do art. 139, IV, deve ser, nos Juizados

Especiais pautada pela flexibilização das normas, pela adequação da atuação jurisdicional e

pela busca da solução da lide. 

Assim, o Ministro Luis Felipe Salomão em seu voto retrocitado teceu comentários

considerando que a suspensão da carteira nacional de habilitação é medida possível e legal

nos termos do vigente Código de Processo Civil. Contudo, mostrou-se contrário a apreensão

do passaporte. Tal posicionamento, com o devido respeito, não possui razão de ser mantido e

é digno de revisão uma vez que a Constituição Federal somente garante, conforme o já citado

Alexandre de Moraes, o trânsito interno e não o externo. A função principal do passaporte é o

trânsito  internacional  que  forma  que  não  há  inconstitucionalidade,  apenas

desproporcionalidade, na retenção do passaporte.

Supõe-se que o executado poderia encontra-se embaraçado por tal situação, já que
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há, por exemplo,  a possibilidade de perder oportunidades profissionais internacionais pela

retenção do documento. Nessa situação, a reversão de tal  apreensão poderia realizada por

meio do contraditório no próprio processo.

No Agravo de Instrumento n° 2109074-28.2018.8.26.0000 (TJSP, 2018, on-line),

julgado pela 23° Vara Cível, na Comarca de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo, sob a relatoria da Magistrada Maria Lúcia Pizzotti, no dia oito de agosto de 2018,

foi exposto que o objetivo do dispositivo em análise, o art. 139 do Código de Processo Civil,

tem como objetivo impor restrição tão gravosa que o executado tenha de escolher cumprir a

sua obrigação para dar fim a embaraço. Em outras palavras, a Relatora entende que cabe a

atuação  jurisdicional  impor  medidas  coercitivas  que  conduzam o  executado  a  cumprir  a

obrigação que lhe foi imposta. Segue, a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO - DE SENTENÇA DOS
CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – PRAZO
DETERMINADO – PROPORCIONALIDADE - EM SENTIDO ESTRITO –
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO.
1 - Deferimento de medidas atípicas alicerçadas no art. 139, inc.
IV do NCPC, que ampliou as hipóteses em que o magistrado
pode promover a efetividade de suas decisões, não apenas nas
obrigações  de  fazer,  como  também  na  obrigação  de  pagar.
Previsão que autoriza o magistrado aplicar medidas coercitivas a
fim de que as partes cumpram a decisão judicial. 
2 - Aferição de acordo com a proporcionalidade, conforme os
subprincípios  da  necessidade,  adequação  e  proporcionalidade
em sentido  estrito.  Medidas  adequadas  diante  da  conduta  do
devedor, da frustração dos outros meios eficazes de solucionar a
crise de inadimplemento. 
3  -  Suspensão  por  prazo  determinado  1  ano  da  data  do
deferimento ou até a quitação do débito;
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Considera, até mais, que a proporcionalidade da inadimplência do paciente deve

ser acompanhada pelo rigor das medidas. Então, decidiu, na lide acima citada, pela suspensão

dos cartões de crédito do executado pelo prazo de um ano ou até que o débito seja quitado,

sem qualquer prejuízo de possíveis revisões, alterações, ou aplicação de novas medidas. Por

fim, fica evidente a confusão existente na aplicação de tais medidas, tanto pelo desencontro

dos remédios aplicados quanto pela desproporção na aplicação. Dessa forma, será proposto,

posteriormente, a solução desse quadro.
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4.1.7 As medidas atípicas como solução executiva nos Juizados Especiais

Diante da pesquisa apresentada fica claro que os Juizados Especiais sofrem com

uma preocupante inadequação relativa aos meios coercitivos. Observa-se. Ademais, que as

medidas usualmente utilizadas na justiça comum não possuem possibilidade de aplicação nos

mesmos moldes nos Juizados Especiais, em função da condição social dos exequentes e dos

executados, bem como pela suposta gravosidade dos atos praticados em relação aos objetivos

a serem alcançados.

No entanto, legislador do Código de Processo Civil de 2015 atento à necessidade

de  aumentar  a  eficácia  do  processo  tornou  inequívoco  a  busca  pelo  resultado  útil,  pela

eficiência  executiva  e  pela  pacificação  do  conflito  social.  Assim,  novo  ordenamento

processual tenta quebrar o engessamento e a morosidade dos meios executivo para alcaçar a

pacificação social.

Pode-se citar como o ponto principal estudado neste tópico a exacerbada proteção

ao devedor ao ponto da pretensão do credor ser praticamente relegada a um segundo plano

processual. Tendo em vista tal fato, o legislador deu possibilidade aos operadores do direito de

serem aplicadas  as  chamadas  medidas  atípicas  de  coerção,  presentes  no  art.  139,  IV,  do

diploma processual.

Todavia, tais medidas, conforme exposto nos argumentos do Ministro Luis Felipe

Salomão,  carecem de uma devida fundamentação e da exata proporcionalidade para serem

aplicadas no caso concreto. Se por um lado a existência de pretensão legalmente declarada por

parte do exequente já preenche a legalidade necessária, não se pode falar o mesmo acerca da

proporcionalidade dos atos praticados.

Nos Juizados Especiais os credores enfrentam situações análogas as narradas no

voto  do  Relator.  Em  muitos  dos  casos,  a  problemática  se  encontra  na  dificuldade  dos

magistrados em aplicarem as medidas atípicas na proporção dos direitos a serem protegidos. A

Justiça dos Humildes é ocupada em sua maior parte por sujeitos que litigam por pequenos

valores e que possuem condições extremamente simples de vida. Insta destacar que a pobreza

quase sempre é enfrentada pelo executado e pelo exequente, o que torna o uso de medidas

coercitivas, nos moldes da Justiça comum, impossível.
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A Justiça, desconsiderando a condição do exequente, tem entendido quase sempre

pela proteção do executado. Esse entendimento merece revisão a luz do Novo Processo Civil

e do artigo sexto da Lei dos Juizados Especiais. O Magistrado deve buscar, no fórum citado,

as  exigências  do  bem comum,  o  que   significa  a  solução  final  do  conflito  por  meio  da

materialização da sentença pelos meios legalmente impostos.

A realidade demonstra que muitos dos executados não dispõem de muitas formas

para dar fim a obrigação que lhe foi imposta e que estes, sabendo da exacerbada proteção a

sua condição, acabam buscando formas de burlar a execução. Nesse sentido, o inciso quarto

da artigo 139 do Código de Processo Civil é uma das formas mais eficazes para alcançar a

materialização da execução, pois o executado não vê o seu patrimônio ou a sua existência

diretamente atacadas pela a atuação do Estado Juiz. 

Ocorre que o executado, impelido pela medida atípica, sai do seu estado de inércia

processual para buscar  medidas ativas  de resolução do conflito  para ver-se livre da força

coercitiva que lhe é imposta.  Assim, por meio da atuação proporcional e fundamentada o

magistrado  pratica,  a  requerimento  ou  não,  atos  que  não  prejudicam  a  dignidade  do

executado, uma vez que o último é que dará solução ao caso, mas capazes de solucionar a

lide.

Por  fim,  não  restam  dúvidas  que  aplicação  de  medias  atípicas  nos  Juizados

Especiais são legais e necessárias. Fica evidente que a aplicação, por exemplo, da suspensão

da carteira nacional de habilitação, do passaporte, dos cartões de créditos e outras medidas

dentro desta mesma lógica são medidas possíveis e capazes de trazer maior efetividade ao

procedimento executivo nos Juizados Especiais

4.2 A impenhorabilidade nos Juizados Especiais

A impenhorabilidade  não é  uma novidade  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,

sendo uma questão extremamente controvertida na doutrina nacional. Modernamente, sob a

vigência do Código de Processo Civil de 2015, o debate acerca desta questão tornou-se mais

intenso e regular pelos princípios trazidos pelo diploma processual. 

Como  já  apontado  por  diversas  vezes  nas  considerações  acerca  dos  Juizados

Especiais, este fórum é peculiar aos humildes e às pequenas causas. Dessa forma, é comum

que as execuções realizadas, que quase sempre tem como primeira etapa a penhora, embarrem
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na impenhorabilidade.

A questão se torna ainda mais controvertida ao comparar as decisões prolatadas na

Justiça Comum e as prolatadas na Justiça Especial. Os magistrados dos órgãos instituídos pela

Lei n° 9.099 de 1995, considerando a peculiaridade dos executados, quase sempre decidem

pela exacerbada proteção do devedor,  relegando o credor a um segundo plano processual.

Nesse  diapasão,  há  um  grande  confusão  nas  decisões  proferidas.  Exemplificaremos  a

problemática com o Agravo de Instrumento n° 2168733-65.2018.8.26.0000 (TJSP, 2018, on-

line), julgado pela 32° Câmara de Direito Privado, no Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo, sob a relatoria do Magistrado Ruy Coppola, no dia dezesseis de outubro de 2018:

Agravo de  instrumento.  Cumprimento de sentença.  Decisão  que deferiu a
penhora de valores que o executado tem a receber em processo que tramita
perante o Juizado Especial Cível. Alegação de impenhorabilidade prevista no
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de verba de
natureza alimentar. Constrição que, no entanto, atingiu pouco mais de 10%
do  crédito  total  cobrado  naquele  feito.  Regra  de  impenhorabilidade  dos
honorários de profissional liberal que pode ser mitigada para dar efetividade
ao processo de execução, desde que assegurado o mínimo indispensável à
subsistência do executado e de sua família. Precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.

Nesse diapasão, também o Agravo de Instrumento n° 0700592-07.2017.8.07.7000

(TJDF,  2017,  on-line),  julgado  pela  Segunda  Turma Recursal  dos  Juizados  Especiais,  no

Tribunal  de  Justiça  do  Distrito  Federal  e  dos  Territórios,  sob  a  relatoria  do  Magistrado

Arnaldo Correa Silva, no dia treze de setembro de 2017, segue, assim: 

JUIZADOS  ESPECIAIS  CÍVEIS.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  IMPENHORABILIDADE  DAS
VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. OFENSA AO ART. 833, INCISO
IV, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 

Ressalta-se ainda que houve um recente julgamento da citada problemática no

Superior Tribunal  de Jusça na qual  o Relator proferiu entendimento acerca dos principais

pontos a serem abordados neste ponto do trabalho. Assim, resta a análise do voto para que

haja posterior análise do entendimento proferido e adaptação a ser realizada dos Juizados

Especiais, enfatizando na devida proporção e razoabilidade.
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4.2.1 Relatório do voto do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator do Recurso Especial n° 1.722.673

–  SP 2017/0219213-6  (STJ,  2018,  on-line),  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  tratou  da

mitigação  da  impenhorabilidade  do  art.  833.  Segue,  então,  uma  análise  do  seu  voto  no

Recurso Especial já citado.

Narra, no relatório, que o sr. Walmir Pereira Modotti protocolou execução, em

janeiro de 2004, em desfavor de Walter Alves de Medeiros para satisfazer uma divida oriunda

de perícia de engenharia cujo valor era, à época, R$ 1.627,43 ( um mil e seiscentos e vinte e

sete reais e quarenta e três centavos).

Aponta não foi encontrado no momento da penhora virtual saldo suficiente nas

contas  do  executado  e  que  não  foram apontados  quaisquer  bens,  móveis  ou  imóveis,  de

propriedade  do  executado.  O  exequente  requereu,  em  seguida,  a  penhora  do  salário  do

executado, a qual o magistrado de primeiro grau não atendeu.

O exequente interpôs Agravo de Instrumento ao Tribunal de origem que também

não concedeu a penhora, alegando que honorários periciais não possuíam caráter estritamente

alimentar.  Uma  vez  inadmitido  a  petição  do  requerente,  restou  Agravo  Regimental  ao

Superior Tribunal de Justiça.

O recorrente aponta, em suas alegações, que a negatória de penhora de salário sob

a alegação de que os honorários periciais não constituem verba alimentar vai de encontro a

jurisprudência moderna, causando violação ao parágrafo segundo do já artigo 833 do Código

de Processo Civil.  Adiciona que o executado é policial  militar  rodoviário e que o mesmo

recebe remuneração considerável capaz de dar fim a obrigação que lhe é imposta. 

Em seu voto,  o Ministro alega que a decisão impugnada fora publicado sob o

Código de Processo Civil de 2015 e que o ponto central da lide consiste na possibilidade de

penhora de salário para o pagamento de honorários periciais. Aduz que o termo  prestação

alimentícia possui no Superior Tribunal de Justiça aplicação ampla, não havendo restrição

familiar ou conjugal. Nesse sentido, junto ao Superior Tribunal de Justiça o citado termo é

aplicado  extensivamente  para  incluir  outras  parcelas,  como  honorários  advocatícios,

contratuais e sucumbenciais.

Aponta o Ministro que deve ser aplicada a exclusão do parágrafo segundo do art.
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833 à lide analisa. O caso, segundo o aquele, é fruto de direito aceito até mesmo pelo tribunal

de origem ao Recorrente em outras decisões. Indica, também, que a hermenêutica jurídica é

clara que ao haver fundamento semelhante, deverá haver direito semelhante.

Pondera que um  dos objetivos do Código de Processo Civil de 2015 é buscar o

resultado útil,  que a  execução em análise  já se arrasta  desde janeiro de 2004, que foram

realizadas diversas tentativas para solucionar o caso e que é clara a intenção do executado em

se furtar da obrigação. Como também, narra que já houveram diversos julgados semelhantes

naquela mesma corte concedendo a penhora de remuneração mesmo na hipótese em que o

valor  executado  não  tenha  natureza  alimentar,  desde  que  não  haja  comprometimento  da

subsistência do devedor e de sua família. Por fim, determina a penhora do salário do recorrido

ao valor máximo de trinta por cento.

4.2.2 Considerações acerca da finalidade executiva

Segundo o Código Processual, o patrimônio particular do réu deve responder pela

pretensão  executiva.  A penhora  é  o  ato  pelo  qual  a  jurisdição  estatal  separa  bens  de

propriedade do executado e o utilizam para a satisfação do exequente. Nas palavras de Fredie

Didier  (2014,  p.  551)  penhora  é  a  alienação  de  bens  determinados  para  a  resolução  da

pretensão executiva. 

Ressalta-se que existem diversos outros remédios para que se chegue ao fim da

execução, como o arresto e o sequestro, por exemplo. Contudo, neste ponto do trabalho a

penhora ganhará maior relevância por ser o meio mais comum e rápido a ser utilizado nos

Juizados Especiais.

Nos termos do art. 831 do Código de Processo Civil a penhora deve incidir sob os

bens necessários para o pagamento da obrigação devidamente atualizada, com custos, juros e

os honorários advocatícios. Assim, a penhora é notoriamente utilizado nas execuções que já

tem quantia certa.

Segundo  Freddie  Didier  (2017,  p.  802)  é  realizada  de  forma  que  os  bens

escolhidos são buscados, individualizados, resguardados e adjudicados. Os agentes da justiça

devem,  portanto,  praticar  os  atos  judiciais  necessários  para levar  os  bens  do executado a

pretensão do exequente.

O exequente, já na etapa de cumprimento de sentença, pode nos termos do inciso
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sétimo do artigo  524 do Código de Processo Civil  indicar  os  bens  passíveis  de penhora.

Ademais, há outra possibilidade do próprio executado indicar, já no momento da citação, nos

termos do parágrafo segundo do artigo 829, quais bens gostariam que fossem penhorados. O

autor  Freddie Didier  (2017,  p.  803)  indica que também cabe ao executado  contraditar  a

execução que lhe é  imposta,  valendo-se de embargos à  execução,  meios  impugnatórios  e

petições avulsas.

 O diploma processual determina uma ordem preferencial de penhora no caput do

artigo 835. A penhora é inicialmente realizada em dinheiro em especie, depositado ou em

aplicação financeira, sendo a modalidade mais comum a virtual. Segundo Alexandre Freitas

Câmara (2017, p. 334), o Magistrado, baseando-se em requerimento do exequente e sem dar

ciência de tal fato a executado, determina que às empresas financeira, valendo-se do sistema

BACEN-JUD, bloqueiem quaisquer valores, limitados ao teto da obrigação executiva. Trata-

se de um bloqueio eletrônico.

O sistema de penhora on-line é o meio de execução mais veloz e menos gravoso.

Por um lado, segue a preferência legal e concede ao exequente resposta rápida, por outro

permite, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 854 do Código de Processo Civil, que

executado alegou rapidamente impenhorabilidade e a penhora excessiva.

Por fim, sendo encontrados os valores necessários e não havendo manifestação

que afaste o ato jurisdicional, os valores bloqueados serão usados para findar a execução.

Todavia, caso o bloqueio de valores seja afastado pela alegação de impenhorabilidade por

parte  do exequente  o procedimento  executivo será prolongado até  que outra  solução seja

imposta.

4.2.3 Considerações acerca da dignidade do exequente e do executado

A dignidade da pessoa humana é a materialização do super princípio protetivo

presente na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. A proteção do indivíduo não

é mero norte a ser seguido dentro do orndemento, é uma realidade que deve ser materializada

em diversos aspectos e em muitos níveis.

A dignidade da pessoa humana é um fundamento da própria República Federativa

do Brasil, presente no primeiro artigo do Diploma Maior de 1988, o mesmo conceito também

está presente no décimo inciso do artigo sétimo daquele diploma.  Em sede processual,  o
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legislador  ordinário  deixa  claro  no  oitavo  artigo  que  aquele  mesmo  preceito  deve  ser

observado pelo magistrado ao aplicar o ordenamento.

Neste  ponto  deste  trabalho,  a  dignidade  da  pessoa  humana  se  materializa  na

impenhorabilidade que pode ser arguida pelo executado, pois segundo Nair Elizze Guerra

Araújo (2014, p. 31) impenhorabilidade é o impedimento da pretensão executiva com o fito

de evitar o estado de penúria ao qual o executado supostamente seria lançado. Insta, então,

buscar a conciliação da pretensão executiva com a proteção da dignidade humana.

Ocorre  que  o  legislador  determinou  que  no  inciso  quarto  do  artigo  833  são

impenhoráveis os vencimentos,  os subsídios,  os soldos, as remunerações,  os proventos de

aposentadoria, as pensões, os pecúlios, e os montepios, bem como as quantias recebidas por

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Contudo, esta determinação não

é absoluta pois o parágrafo segundo daquele mesmo artigo determina imediatamente um caso

de afastamento deste instituto.

4.2.4 Análise dos princípios processuais aplicáveis à execução nos Juizados Especiais

Faz-se  novamente  necessário  fazer  comentários  acerca  de  alguns  princípios

relevantes  e  relacionados  a  problemática  em análise,  notadamente  aquele  que  não  foram

citados anteriormente. Nesse diapasão são feitos comentários para que posteriormente sejam

propostas uma solução para o caso.

4.2.4.1 Princípio protetivo da dignidade da pessoa humana

O artigo oitavo artigo do Novo Código de Processo Civil determina a observação

obrigatória, por parte do magistrado em sua atuação, da dignidade da pessoa humana. Freddie

Didier (2017, 85) leciona que o dispositivo é desnecessário tendo em vista este já é um dos

princípios  basculares  da  República  Brasileira  e  que  este  é  um  preceito  fundamental  de

conteúdo complexo.

Em  outro  sentido,  Luiz  Guilherme  Marinoni,  Sérgio  Cruz  Arenhart  e  Daniel

Mitidiero  (2017,  168)  apontam que  a  observação  da  dignidade  da  pessoa  humana  torna

obrigatório o entendimento que o processo civil é forma de promover a tutela de direitos.
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Dessa forma, conclui-se que a dignidade do indivíduo não deve ser buscada apenas como

causa  de  pedir,  mas  em  todos  os  momentos  do  processo,  sempre  que  for  apontado  ou

ameaçada por uma das partes.

A aplicação deste  princípio tem enorme complexidade.  Nas etapas  executivas,

dignidade da pessoa humana deve ser observado na ponderação da proporcionalidade e na

gravosidade dos atos a serem praticados pelo magistrado. A penhora, foco deste ponto do

trabalho, tem relação direta com este princípio.

A retirada  de  bens  quando  aplicada  de  maneira  desproporcional  é  um  risco

eminente a sobrevivência dos indivíduos. Vale relembrar que a reparação de danos materiais e

morais, a resolução de contratos e a proteção social são alguns dos pontos mais comuns a

serem tratados  nos  Juizados  Especiais  e  nestes  mesmos  casos  o  exequente  pode ter  sido

aquele que suportou os danos comprovados no processo. Então, a ponderação exacerbada da

dignidade  da  pessoa  humana  em  favor  do  executado  pode  causar  uma  grave  ofensa  a

dignidade  do exequente  que  se  vê  privado do que  lhe  é  direito,  tornando claro  que  esse

princípio deve ser considerando em favor de ambos os lados da relação processual.

 

4.2.4.2 Princípio do fim típico do processo executivo

Marcelo Abelha (2017, p. 95) aponta a execução tem o seu fim típico quando há

sentença apontando o atendimento da pretensão do exequente.  Trazendo esses conceitos a

penhora em execuções de pagar quantia certa, entende-se, nos termos do art. 824 do código de

Processo Civil, que trata-se da expropriação dos bens do executado para a solução da lide

quando não for realizado o pagamento voluntário.

O executado, contudo, ainda tem a possibilidade antes de lhe serem adjudicados

quaisquer  bens  evitar  a  execução ao  pagar  ou consignar  o  valor  devido,  com as  devidas

atualizações, assim que citado. Nesse sentido, para Alexandre Freitas Câmara (2017, p. 278) a

execução que não termina com a com crédito satisfeito é considerada anormal. Ademais, o art.

797 da  Lei  Processual  é  clara  ao  determinar  que  a  execução é  conduzida  observando os

interesses do executado. 

 Portanto, o magistrado e os operadores do direito devem ter em mente que o final

típico da execução pode ser a adjudicação de valores do executado para o exequente e que

qualquer  ponderação que exacerbe os  direitos  do executado fora dos  limites  da atividade
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executiva é malfeito processual.

4.2.5 A relativização proporcional da impenhorabilidade nos juizados especiais cíveis

Destaca-se  que  a  retenção  ou  adjudicação  de  valores  provenientes  dos

vencimentos, dos subsídios, dos soldos, das remunerações, dos proventos de aposentadoria,

das pensões, dos pecúlios, e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador

autônomo e os honorários de profissional liberal, não é absoluta no orndemanento pátrio. O

parágrafo  segundo  do  art.  833  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015  aponta  a  primeira

relativização da impenhorabilidade  ao tratar  de pretensões  alimentícias  ou quando tais  os

valores localizados ultrapassarem cinquenta salários mínimos mensais.

A jurisprudência  também  considera  outras  exceções  a  impenhorabilidade  ao

aplicar uma interpretação extensiva em favor de outras prestações. O Superior Tribunal de

Justiça  entende  que  tal  regra  deve,  nos  dizeres  do  Relator  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas

Cueva, ser mitigada para a aplicação da penhora em valor percentuais de até trinta por cento,

até  mesmo em desfavor  de verbas  de  naturazasestritamente não alimentares  e  outros  que

sequer são alimentares. Ademais, a Lei n° 10.820 de 2003 que, por meio do seu artigo sexto,

possibilitou o empréstimo consignado permite que até trinta  por cento,  mesmo percentual

apontado pelo Relator.

A  penhora  bem  sucedida  realizada  nos  Juizados  Especiais  quase  sempre  é

suspensa pela alegação de ofensa a dignidade da pessoa humana nos termos do artigo 833 do

Código Processual. A moderna doutrina majoritária entende que o executado deve ter os seus

proventos  protegidos  em função  de  sua  proteção  e  de  sua  família,  o  que  de  fato  não  é

determinação ilegal. Todavia, tal ideia pode afastar o princípio do desfecho único da execução

indevidamente, contrariando a lógica dos Juizados Especiais.

Não se pode olvidar que muitos dos executados vivem em situações financeiras

precárias.  Contudo,  muitos  dos  exequentes  também  vivem  em  condições  igualmente

precárias. Ocorre que em muito dos casos o exequente protocolou o procedimento judicial

para resolver ou reparar danos causados pelo executado e que o impedimento da resolução da

execução acaba mitigando o direito do exequente de ter a sua dignidade reparada.

Assim, não apenas o princípio do desfecho único se vê prejudicado, como também

o do resultado útil, o da eficácia processual e o proteção da dignidade humana. Neste sentido,
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há de se busca a ponderação, e nunca a exclusão, dos princípios citados. O Ministro Ricardo

Villas  Bôas  Cueva  entendeu,  acertadamente,  em  sua  decisão  pela  mitigação  da

impenhorabilidade.

Entretanto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, não pode-se negar

que muitos executados vivem com apenas um salário-mínimo mensal e que a penhora de

trinta por cento deste valor é um grande embaraço a sua sobrevivência.  A ponderação do

presente trabalho indica que a penhora tem sim possibilidade de recair sob aqueles que vivem

com os menores valores mensais. Contudo, a penhora mensal deve ser realizada em valores

percentuais  inferiores  aos  trinta  por  cento  citados,  com fundamento  no  oitavo  artigo  do

Código de Processo Civil e no sexto da Lei n° 9.099 de 1995, mitigando a impenhorabilidade

ao  aplicar  o  instituto  estudado  nos  valores  percentuais  que  se  demonstrem  efetivos  e

adequados ao caso concreto.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Justiça tem como seu mandamento principal  a busca pela  solução das  lides

sociais. O objetivo desse é que o Estado solucione as demandas que lhe são apresentadas para

pacificar a sociedade. Contudo, no final do século XX a prática jurídica apontava que uma

grande parte da população estava alheio da atuação da Justiça, notadamente nas lides mais

simples e de menor valor.

O legislador extraordinário, por meio da Constituição Federal de 1988, determinou

a criação de órgãos capazes de dar o tratamento adequado àquelas causas. A Lei n° 9.099 de

1995, respondendo à determinação constitucional,  instituiu os Juizados Especiais  Cíveis e

Criminais.

Os Juizados Especiais  gozam de grande independência em relação aos  demais

órgãos da Justiça Brasileira. Todavia, apesar conjunto de pressupostos processuais próprios, a

prática  jurídica  demonstra  uma  inadequação  na  aplicação  dos  meios  executivos.  Essa

distorção surge do fato de muitos institutos e entendimentos comuns à Justiça Ordinária serem

levados e aplicados, sem qualquer adaptação ou reflexão, a Justiça Especial.

A Lei dos Juizados Especiais determina, conforme a sua vocação, a competência

desses órgãos para executar justamente as demandas prejudicadas pela ineficiência executiva

do processo civil. Dessa forma para combater a problemática estudada foi apontado que as

medidas previstas no artigo 139, IV, deveriam alcançar maior relevância nesses órgãos. Nesse

diapasão, destaca-se o Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que

proferiu voto no HC n° 97.876 – SP (2018/0104023-6) acerca das chamadas medidas atípicas

de  coerção.  O Ministro  sustentou em seu voto  que  o  conflito  em nessas  esta  contido  na

possibilidade de tais atos serem considerados agressão indevida a liberdade e a dignidade

executado.

Destaca-se  que  nas  execuções  de  quantia  certa  de  baixo  valor  nos  Juizados

Especiais esse cenário é ainda mais complicado. Na prática jurídica quando tais medidas são

peticionadas os magistrados e os operadores apontam que as mesmas são, em grande parte,

desproporcionais  ou inadequadas  ao realidade dos  exequentes  e  dos  executados.  Assim,  a

combinação do engessamento, das práticas desarrazoadas e da pobreza das partes envolvidas

tornam-se um obstáculo a pretensão dos exequentes. Em muitos dos casos, a problemática se

encontra  na  dificuldade  dos  magistrados  em aplicarem as  medidas  atípicas  respeitando  a
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vocação dos Juizados. 

As medidas de coerção atípica apresentam vantagem ao coagir o executado a sair

do seu estado de inércia processual para buscar medidas de resolução do conflito para ver-se

livre  da  força  coercitiva  que  lhe  é  imposta.  Então,  por  meio  da  atuação  proporcional  e

fundamentada  o  magistrado  pratica,  a  requerimento  ou  não,  atos  que  não  prejudicam  a

dignidade do executado e aumentam a eficácia do processo executivo.

Restou, então,  o estudo da principal ferramenta de adjudicação, a penhora. As

considerações acerca dos Juizados Especiais indicam que este fórum tem como peculiaridade

a simplicidade,  a celeridade e economia processual.  Portanto,  é comum que as execuções

realizadas,  que  quase  sempre  tem  como  primeira  etapa  a  penhora,  embarrem  na  citada

cláusula de impenhorabilidade.

As decisões estudadas comprovam a existência de um grande debate acerca da

impenhorabilidade. Todavia, esse contenda não chegou aos Juizados Especiais, já que existe

um consenso acerca da prevalência da impenhorabilidade em favor dos executados, relegando

o credor  a  um segundo plano processual.  Conforme demonstrado,  deve-se considerar  não

apenas a dignidade do executado, mas, também, a do exequente no momento de ponderação

da impenhorabilidade.  Ademais, foi demonstrado que a penhora não é um instituto absoluto,

já que possui diversas exceções doutrinárias, legais e jurisprudenciais

O Superior  Tribunal  de Justiça entende,  por  exemplo,  que tal  regra deve,  nos

dizeres  do Relator  Ministro Ricardo Villas  Bôas  Cueva,  ser  mitigada para a  aplicação da

penhora em valor percentuais de até trinta por cento,  até mesmo em desfavor de verbas de

natureza  estritamente  não  alimentares  e  outros  que  sequer  são  alimentares.  Ainda  nesse

sentido, a Lei n° 10.820 de 2003 possibilitou o empréstimo consignado permite que até trinta

por cento, mesmo percentual apontado pelo Relator.

Entretanto, considerando a aplicação proporcional  não pode-se deixar de olvidar

que muitos executados vivem com apenas um salário-mínimo mensal e que a penhora no

valor de trinta por cento seria um grande embaraço aos mesmos.  A ponderação deste trabalho

indica que a penhora tem sim possibilidade de recair sob aqueles que vivem com os menores

valores mensais, contudo em valores percentuais inferiores aos trinta por cento citados. Cabe

ao Magistrado atuante nos Juizados Especiais,  nos termos do oitavo artigo do Código de

Processo Civil e do sexto da Lei n° 9.099 de 1995, mitigar a impenhorabilidade aplicando a

penhora aos valores percentuais que se demonstrem efetivos e adequados ao caso concreto.
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Evidencia-se,  por fim, que a principal problemática no processo executivo nos

Juizados Especiais  é  a  aplicação dos  remédios  executivos  nos  mesmos termos  da Justiça

Comum. A natureza das causas e das partes envolvidas são os principais obstáculos, nesse

sentido.

Entretanto, a Lei dos Juizados já possui os mecanismos necessários para superar

essa situação. O artigo segundo, apontando princípios, e o sexto, demonstrando a importância

da dos bem comum e dos fins sociais, já demonstram o caminho a ser seguido. Ademais, a

doutrina também aponta a fundamentação necessária nessa tomada de decisões.

Portanto, fica clara a viabilidade da reponderação dos mecanismos executivos sob

a ótica correta, a dos Juizados Especiais, uma vez que foram apontadas a problemática, as

causas  e  as  soluções.  Ademais,  ainda,  comprovou-se  que  por  meio  da  aplicação  deste

raciocínio  a  somentesas  duas  medidas  aqui  estudadas,  sob  a  ponderação  correta,  já  há  a

possibilidade de um enorme ganho de eficiência.
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