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RESUMO 

 
Um dos fatores que contribuiu para a ocorrência do fenômeno da judicialização das relações sociais 
consiste na edificação do modelo constitucional brasileiro adotado em 1988 que garante o democrático 
acesso à Justiça, neste contexto surge o Juizado Especial Civil criado a partir da Lei n. 9.099/1995 com 
a finalidade de proporcionar celeridade e efetividade para as causas que não ultrapassem o valor de 
quarenta salários mínimos. Em um primeiro momento, o presente estudo analisa as competências 
deste juizado, como também as partes legítimas para propor ações nesta esfera jurisdicional, bem 
como perquirir os possíveis títulos de crédito que podem ser executados nos Juizados Cíveis, 
observando de que modo os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de 
pequeno porte têm-se utilizado deste instrumento jurídico para garantir o adimplemento e a solução 
eficiente para alguns dos litígios que com eles relacionam-se  Para a realização de tal escopo será 
utilizada a revisão bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Juizado Especial Civil; Celeridade; Títulos de crédito; Poder Judiciário. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A judicialização das relações sociais é um fenômeno que possui ligação tanto 

com a potencialização da individualização do homem na sociedade contemporânea, 
quanto com a democratização do acesso à justiça. Tais elementos fomentaram um 
grande aumento de conflitos direcionados ao Poder Judiciário, neste contexto surge o 
Juizado Especial Cível, criado a partir da Lei n. 9.099/1995 com a finalidade de atender 
as causas de menor complexidade e que não ultrapassem o valor de quarenta salários 
mínimos, atribuindo celeridade e efetividade ao poder judiciário.  

Nesse contexto, as microempresas e empreendedores individuais têm-se 
utilizado de tal esfera jurisdicional para ações de cobrança de títulos de crédito, sejam 
notas promissórias, cheques ou duplicatas, na finalidade de encontrar um caminho de 
mediação e conciliação, que garantam o cumprimento do direito certo, líquido e 
exigível. 

Assim, o presente trabalho analisa as competências do Juizado Especial Cível, 
perquirindo quais as pessoas jurídicas legítimas para propor as ações e os possíveis 
títulos que podem ser executados com o intuito de efetivar o adimplemento de uma 
determinada obrigação, para ao final investigar a efetividade do referido Juizado, 
verificando a recorrente propositura de ações executórias por parte dos 
microempreendedores individuais, das microempresas e das empresas de pequeno 
porte que têm se valido deste instrumento jurídico para garantir o adimplemento das 
obrigações e a solução eficiente para os litígios.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O trabalho foi executado alicerçado na revisão bibliográfica pertinente ao 
assunto. Isso foi efetuado de acordo com os procedimentos abaixo relacionados. Em 
um primeiro momento foi efetuada a pesquisa e a ampliação da bibliografia básica ora 
apresentada.  

Sendo a pesquisa bibliográfica a principal fonte, o instrumento de coleta de 
dados foi o fichamento de informações retiradas desta, objetivando a otimização do 
estudo realizado.  

Dessa forma, através das fichas contendo registros de dados documentais 
necessários ao desenvolvimento e fundamentação do estudo, tem-se uma visão mais 
dinâmica do tema proposto de acordo com a óptica de diversos doutrinadores. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
3.1 A JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS NO CONTEXTO JURÍDICO 

BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 
 

A judicialização das relações sociais é fruto de um complexo contexto social no 
qual a sociedade contemporânea encontra-se inserida no aspecto político, tem 
ocorrido uma perda de credibilidade dos poderes executivo e legislativo que têm 
levado à expansão do acionamento do poder judiciário para o preenchimento dessa 
lacuna no Estado Democrático de Direito. Além disso, a fragmentação da sociedade 
hodierna propicia o surgimento de vários grupos sociais cujas demandas precisam 
encontrar resposta no poder judiciário: 

 
[...] mulheres vitimizadas, aos pobres e ao meio ambiente, passando pelas 
crianças e pelos adolescentes em situação de risco, pelos dependentes de 
drogas e pelos consumidores inadvertidos -, os novos objetos sobre os quais 
se debruça o Poder Judiciário, levando a que as sociedades contemporâneas 
se vejam, cada vez mais, enredadas na semântica da justiça. É, enfim, a essa 
crescente invasão do direito na organização da vida social que se 
convencionou chamar de judicialização das relações sociais. (VIANNA, 1999, 
p. 149). 

 
No aspecto privado, o constante acionamento do poder judiciário para a 

resolução de impasses nas relações sociais possui dentre suas raízes o 
individualismo, o amplo acesso democrático à Justiça, o grande processo de 
disseminação dos direitos individuais e a dificuldade de resolução de problemas por 
meio da mediação. 

O aumento das demandas judiciais não foi acompanhado adequadamente pela 
expansão do incentivo à resolução dos conflitos por meios alternativos o que levou a 
um acúmulo de demandas judiciais nos órgãos do Poder Judiciário.  

Entretanto, a Constituição do Império em 1824, em seu artigo 161 e 162 
determinava que, “sem se fazer constar que se tem intentado o meio de reconciliação, 
não se começará processo algum, para este fim haverá juiz de paz”, evidenciando 
uma preocupação, ainda que embrionária, com a resolução adequada de conflitos e 
o estabelecimento da cultura de paz. 

Contemporaneamente, tem-se verificado um fortalecimento da cultura de busca 
de resolução de interesses de conflitos por vias não judiciais. Nesse sentido, a 
resolução n° 125, de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça 
institucionalizou a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos 
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de interesses no âmbito do Poder Judiciário que implementa uma padrão alto de 
qualidade no acesso aos serviços judiciários e celeridade dos processos de menor 
complexidade a partir de uma ação de conciliação e mediação. 

Neste sentido, a mediação, possui entre outras peculiaridades a exigência da 
presença de “um terceiro, imparcial e neutro, sem o poder de decisão, assiste às 
partes, para que a comunicação seja estabelecida e os interesses preservados, 
visando ao estabelecimento de um acordo” (JUNIOR, 2007, p. 50); a conciliação, por 
sua vez, a figura do conciliador realiza sugestões e participa ativamente no 
estabelecimento de alternativas que sejam viáveis à concretização da resolução do 
conflito. 
 
3.2 O SURGIMENTO E AS COMPETÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVIS 
DE ACORDO COM A LEI n. 9.099/1995 
 
3.2.1 O Surgimento dos Juizados Especiais no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro 
 

O aumento do fluxo das demandas judiciais levou à criação dos Juizados 
Especiais Cíveis no cenário brasileiro. 
 

[...] processo contemporâneo de crescente invasão do direito na vida social – 
e que, no Brasil, teve seu caminho ditado pelo movimento de auto-reforma do 
Poder Judiciário – a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais talvez 
represente um significativo ‘divisor de águas’. Ainda que integrem o conjunto 
mais geral de modificações técnicas concebidas no sentido de aproximar lei 
e sociedade [...]. (VIANNA, 1999, p.155). 

 
O surgimento dos Juizados Especiais remonta aos Conselhos de Conciliação 

e Arbitragem do Rio Grande do Sul na década de 1980, tendo a finalidade de atribuir 
maior celeridade para a resolução de conflitos de menor complexidade, sendo assim 
a experiência do estado sulista se difundiu para os demais estados brasileiros e assim 
o legislador objetivou positivar os instrumentos utilizados nestes conselhos. 

 
Os Juizados Especiais (...) têm sua origem nos Conselhos de Conciliação e 
Arbitragem, instituídos pelo Rio Grande do Sul, em 1982, figura depois 
disseminada pelos vários Estados da federação brasileira, o que culminou 
com a edição, em 1984, da Lei n. 7.244, que instituiu no Brasil os Juizados 
de Pequenas Causas. (MARINONI; ARENHART, 2006, p. 690). 

 
A Lei dos Juizados de Pequenas Causas n. 7.244/1984 visava ampliar o acesso 

democrático à justiça, garantido a resolução célere de causas de pequeno valor, 
afastando os obstáculos do método contencioso tradicional e sua lentidão processual 
frente à demanda em juízo comum. Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 
recepcionou tal legislação em seu corpo jurídico, trazendo a previsão conforme consta 
no artigo 98, inciso I. 

 
A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - 
juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas 
cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas 
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por 
turmas de juízes de primeiro grau. (BRASIL,1988). 
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Neste contexto, surgiu em 1995 a Lei dos Juizados Especiais, n. 9.099/1995, 
no sentido de reformar a anterior Lei dos Juizados de Pequenas Causas, aprimorando 
seus dispositivos a fim de efetivar seus ideais iniciais, buscando ampliar o acesso à 
justiça, a agilidade e celeridade do poder judiciário e reconquistar a confiança dos 
cidadãos no poder judiciário, conforme destaca Tostes (1998). 

 
A aceitação por parte da sociedade foi muito positiva, a nova Justiça que 
surgia com a nova lei. Os estudos realizados sobre as buscas que a 
sociedade fazia ao judiciário mostravam que era cada vez maior, significando 
que estava sendo resgatada a confiança num sistema que estava 
desacreditado. Esta confiança fortaleceu-se mais com a edição da Lei 
8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. (TOSTES, 1998, p. 5). 

 
O surgimento da Lei n. 9.099/1995 representou um grande avanço no sentido 

de desenvolver métodos alternativos de resolução de conflitos que não se baseasse 
essencialmente na via contenciosa, imprimindo celeridade aos processos ocorridos 
em tal esfera. O método tradicional da jurisdição que determina múltiplas fases 
processuais, imprimindo lentidão a inúmeros casos apreciados pela justiça que em 
muitas situação, em virtude da morosidade e intrincados mecanismos processuais, 
não conseguem trazer justiça ao caso concreto. Neste sentido, o surgimento dos 
juizados especiais objetivou desenvolver procedimentos alternativos, como, por 
exemplo, a participação de conciliadores e juízes leigos presidindo audiências de 
instrução a fim de atingir os objetivos de celeridade e efetividade dos juizados 
especiais. 

 
Urge, pois, que se assimile a ideia de uma nova Justiça instituída com a Lei 
nº 9.099/95. Agora, o Poder Judiciário brasileiro está composto de duas 
Justiças: uma tradicional, regida integralmente pelo Código de Processo 
Civil, e outra especial, regida pela Lei n. 9.099/1995, a qual não comporta, 
sequer, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, salvo as quatro 
hipóteses previstas expressamente na Lei (arts. 30, 51, 52 e 53), tudo com 
o fim de deixar estreme de dúvida o afastamento desta Justiça Especial do 
rigorismo das formas e do excesso de tecnicismo, e seu compromisso, 
rigoroso, com os princípios que a norteiam: oralidade, simplicidade, 

informalidade, celeridade e economia processual. (ANDRIGHI, 2011). 
 
A Lei n. 9.099/1995 objetiva criar ferramentas jurídicas céleres e 

desburocratizadas para facilitar o acesso democrático à justiça, nas resoluções de 
litígios, agilizando a resolução de problemas e conflitos nas relações sociais, a partir 
dos “princípios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 
celeridade, com o objetivo de conciliação”, que orientam a prática jurídica nos juizados 
especiais cíveis. 
 
3.2.2 Os princípios que regem a Lei n. 9.099/1995 – Lei dos Juizados Especiais 

 
Os princípios jurídicos ocupam papel central no ordenamento jurídico brasileiro, 

outrora apenas como instrumento de suplementação de lacunas legais, o princípio 
jurídico tornou-se o epicentro axiológico de todo diploma legal. Neste sentindo, 
Dworkin (BONAVIDES, apud, 1996, p. 238) observa que "tanto uma constelação 
de princípios quanto uma regra positivamente estabelecida podem impor uma 
obrigação legal”. (BONAVIDES, apud, 1996, p. 238). 
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Princípios são regras estruturantes, responsáveis por fornecer caráter, perfil 
e mecânica a determinado sistema, cujo conteúdo vincula todos os 
preceitos que o compõem. São as ideias básicas que servem de 
fundamento ao direito positivo, guiam e orientam a busca de sentido e 
alcance das normas, direta ou subsidiariamente. Assim como as normas 
preceptivas, as normas principiológicas reclamam cumprimento, e a sua 
inobservância implicará em vício ainda mais grave do que aquele reservado 
às normas preceito, porque afetam mesmo o espírito do sistema. Na 
verdade, são os princípios que definem a teleologia da lei e condicionam, 
depois, a atividade hermenêutica. (TORRES NETO, 2011, s/p.). 

 
A Lei n. 9.099/1995 estabelece rito extremamente simplificado, quer seja pela 

informalidade presente no procedimento, quer seja pela flexibilidade e celeridade dos 
atos processuais em face das dificuldades inerentes ao procedimento comum, este 
descrito nos artigos 318 a 512 do Código de Processo Civil. Entretanto não se pode 
afastar do autor a faculdade de optar por este mecanismo se sua intenção for discutir 
mais profundamente a causa, conforme dispõe o princípio constitucional de 
inafastabilidade da apreciação jurisdicional presente no artigo 5º, inciso XXXV da 
Constituição Federal de 1988. 

 
Os Juizados Especiais Cíveis, dotados da incumbência de conciliar, julgar e 
executar as causas de menor complexidade, têm sede na Constituição 
Federal em seu artigo 98, I, e, seguindo os princípios da oralidade, 
informalidade, economia processual, celeridade e simplicidade, cumprem a 
missão de abrir as portas do Poder Judiciário às pessoas mais carentes, 
atendendo a uma demanda reprimida, mediante a oferta de um processo 
rápido, econômico e simples. (BONADIA NETO, 2006, p.3). 
 

Sendo assim, os princípios de celeridade, informalidade, economia processual, 
oralidade e da simplicidade atingem sua efetivação na esfera dos Juizados Especiais 
Cíveis e possibilitam o acesso democrático à justiça, concretizando os valores 
constitucionais que regem o ordenamento jurídico brasileiro e tutelam os direitos 
fundamentais de seus cidadãos, fortalecendo e estruturando a função do judiciário 
frente a sociedade. 
 

3.2.3 As Competências Processuais dos Juizados Especiais de acordo com a 
Lei n. 9.099/1995 
 

Os juizados especiais cíveis estaduais possuem a sua competência definida na 
letra da Lei n. 9.099/1995, que estabelece que: 

 
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo 
e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: 
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 
II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 
III - a ação de despejo para uso próprio; 
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 
fixado no inciso I deste artigo. 

 
As ações cíveis que versem sobre causas que não ultrapassam quarenta vezes 

o salário mínimo podem ser processadas nos juizados especiais cíveis, assim o texto 
da lei define quais são as causas de menor complexidade, excluindo nestas as de 
natureza familiar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, esta última 
processada em juizado especial da fazenda pública. Além disso, a Lei n. 9.099/1995 
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estabelece que a finalidade dos juizados especiais consiste na resolução do conflito 
por meio da mediação e da conciliação e elenca as pessoas físicas e jurídicas que 
podem ingressar com ações nestes juizados. 

 
Art. 8 § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado 
Especial:   I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito 
de pessoas jurídicas;  
II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006 (grifo nosso);  
III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;     
IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 
Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. 

 
A lei ainda estabelece as partes que não poderão ingressar com ações nestes 

juizados. 
 

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

 
Sendo assim, as competências dos Juizados Especiais Cíveis estaduais 

versam sobre causas que são de menor complexidade em que as partes estejam 
buscando um fim vinculado à conciliação e mediação. Destacam-se entre as partes 
que podem pleitear o juizado, as pessoas enquadradas como microempreendedores 
individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte que acionam o 
juizado com maior frequência em relação à execução de títulos de crédito, no sentido 
de garantir o cumprimento de acordos, contratos e recebimento de dívidas. 
 
3.3 A PRÁTICA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS NO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL ENQUANTO MECANISMO DE EFETIVIDADE DO PODER 
JUDICIÁRIO 

 
No contexto do ordenamento jurídico brasileiro, ressalta-se que, até o advento 

do Código de Processo Civil de 1939, havia três formas de execução judicial, a de 
sentença; a de nova ação; e a de assinação de dez dias. Após a entrada em vigor do 
referido código, extinguiu-se a última espécie, mantendo-se as demais. Foi em 1973, 
com o novo estatuto processual, que, pela primeira vez, sintetizaram-se as formas de 
execução, e o Código de Processo Civil passou a tratar de forma una e indistinta os 
títulos judiciais e extrajudiciais. Este modelo foi afastado, mas voltou a vigorar com as 
novas alterações advindas das realizadas em 2005, entretanto o processo de 
constitucionalização alcançou a elaboração do Código de Processo Civil de 2015, que 
amparado nos princípios da Carta Magna de 1988, determinou que a execução judicial 
deve respeitar o devido processo legal e “contra o sacrifício desnecessário causado 
pela execução.” (RODRIGUES, 2015).  

Sendo sentido, “rege, ainda, o processo executivo o chamado princípio da 
execução equilibrada. Por este, deve o magistrado valer-se da técnica da 
proporcionalidade para que haja ponderação entre a aplicação de princípios”. 
(JÚNIOR, HAMDAN, BORSATO, 2008, p. 178). 

Neste sentido, a execução de títulos de crédito ou cobrança deve possuir uma 
obrigação líquida, certa e exigível, conforme dispõe o artigo 783 do Código de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10194.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10194.htm#art1
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Processo Civil. Para Didier, “o título executivo é o documento que certifica um ato 
jurídico normativo, que atribui a alguém um dever de prestar líquido, certo e exigível, 
a que a lei atribui o efeito de autorizar a instauração da atividade executiva”. (DIDIER, 
2017, p.260). 

 
O título executivo extrajudicial é apto a embasar processo executivo quando 
se mostrar exigível. Assim, enquanto o devedor não se torna inadimplente 
com sua obrigação nele representada, não se mostra válida a propositura de 
execução diante da falta de uma das condições da ação, qual seja, a 
exigibilidade. (BRASIL, 2017, s/p.). 

 
Neste contexto, dentre as partes que podem executar esse tipo de cobrança de 

títulos de créditos nos juizados especiais cíveis, encontram-se as microempresas e os 
microempreendedores individuais, que encontram na justiça, doravante democrática 
e acessível por conta dos juizados especiais, uma ferramenta de conciliação e 
mecanismo eficaz no recebimento, na finalidade de cumprimento dos deveres 
impostos pelo título de crédito. 

A nota promissória consiste em uma guia emitida pelo devedor onde este se 
compromete a pagar ao credor uma determinada quantia em uma determinada data, 
sendo assim a nota promissória consiste em um compromisso que o sacador firma 
com o beneficiário. 

Conforme prevê o art. 56 do Decreto nº 2.044/1908:  
 

Art. 56. São aplicáveis à nota promissória, com as modificações necessárias, 
todos os dispositivos do Título I desta Lei, exceto os que se referem ao aceite 
e às duplicatas. Para o efeito da aplicação de tais dispositivos, o emitente da 
nota promissória é equiparado ao aceitante da letra de câmbio. 

 
A duplicata é um documento de venda e prestação de serviços onde o 

pagamento ocorre a prazo, esta vem sempre acompanhada por uma nota fiscal. 
Em relação ao prazo da apresentação da duplicata, o art. 7º da Lei n. 

5.474/1968 diz que:  
 
A duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao 
apresentante dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado da data de sua 
apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração, por 
escrito, contendo as razões da falta do aceite. 

 
Os títulos de créditos, sejam cheques, duplicatas ou notas promissórias 

vencidos e inadimplidos, cujo valor não ultrapasse os quarenta salários mínimos 
poderão ser executados nos Juizados Especiais Cíveis, tal ferramenta judicial tem 
sido utilizada com certa frequência para alcançar a conciliação entre as partes, firmar 
um acordo que permita o cumprimento da obrigação líquida, certa e exigível, 
garantindo o recebimento e o desenvolvimento econômico dos credores. Nesses 
casos o Juizado Especial Civil tem cumprido sua importante finalidade de proporcionar 
celeridade e eficiência na solução de conflitos judiciais na sociedade contemporânea. 
 
4   CONCLUSÃO 

 
O processo de judicialização das relações sociais presente na sociedade 

contemporânea tem levado os indivíduos a um crescente aumento no número de 
demandas judiciais, neste contexto de superutilização do Poder Judiciário, surge o 
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Juizado Especial Cível, criado a partir da Lei n. 9.099/1995 com o intuito de 
proporcionar celeridade e efetividade para causas de menor complexidade cujo valor 
máximo não ultrapasse quarenta salários mínimos. Assim, dentre as pessoas jurídicas 
presentes no rol da supracitada legislação como legítimas para propor ação 
destacam-se os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas 
de pequeno porte que vislumbram no Juizado Especial Cível uma esfera cujos 
mecanismos permitem uma efetiva resolução de conflito no sentido de garantir o 
recebimento da obrigação inadimplida. Dentre as possibilidades de ações propostas 
no Juizado Especial Cível encontram-se as Ações de Execução de Títulos de 
Créditos, o que traz importante facilidade na resolução desses conflitos. 

 Assim, o Juizado Especial Cível tem sido compreendido como uma ferramenta 
efetiva do Poder Judiciário para os agentes econômicos que almejam o cumprimento 
das obrigações de maneira célere e eficaz no sentido de garantir o desenvolvimento 
social e econômico e uma resolução democrática para o inadimplemento que ensejam 
a execução de títulos de crédito por parte dos credores. 
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