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Resumo:  

 

O artigo tem por escopo analisar a problemática envolvendo a competência dos 

Juizados Especiais das Fazendas Públicas para o cumprimento das sentenças 

proferidas em ações coletivas julgadas pela Justiça Comum, bem como abordar, de 

uma maneira geral, a execução de títulos executivos judiciais em face da redação do 

art. 516, inciso II e Parágrafo Único do novo Código de Processo Civil. Para tanto, 

serão examinadas também as razões que levaram o nosso Tribunal de Justiça a 

reconhecer - e sob o nosso ponto de vista de forma equivocada – a competência dos 

JEFPs naquelas hipóteses (CC nº 183368-30, Rel. Des. Francisco Vildon J. Valente, 

j. 21.09.2016). 
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1 A competência para o cumprimento da sentença no anterior e no atual 

Código de Processo Civil 

 

Quando da promulgação do CPC/73, conhecido como “Código Buzaid”, havia uma 

separação rígida entre as atividades cognitiva e executiva, materializada na 

existência de Livros dedicados aos processos de conhecimento e de execução1. 

 

De lá para cá, várias mudanças foram introduzidas como forma de aperfeiçoar 

a entrega da prestação jurisdicional, notadamente com o intuito de dar efetividade 

aos comandos judiciais. E para isso, a ciência processual, depois secundada pelo 

legislador, defrontou-se com a necessidade de quebrar os grilhões da “pureza” 

daquela divisão estanque, mesclando ou introduzindo atos puramente executivos no 

processo de conhecimento. 

 

Podemos dizer que a materialização desse esforço teve início em 1994, quando a 

Lei 8.952 introduziu a técnica antecipatória, permitindo que efeitos da sentença 

pudessem ser efetivados ainda na fase de conhecimento, inaugurando a junção 

entre ela e a futura execução 

 

Daí em diante as reformas não pararam, tornando cada vez mais irreconhecível o 

Código pretérito até atingir a culminância de eliminar por completo a necessidade de 

instauração de um novo processo para a execução da sentença, mediante a 

previsão de uma fase subsequente à cognitiva, nomeada de cumprimento de 

sentença.  
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Essas considerações iniciais são necessárias para compreendermos as razões 

subjacentes da competência para a fase de execução/cumprimento. 

 

Assim, temos que no Código revogado o art. 475-P, inciso II, estabelecia que o 

cumprimento da sentença efetuar-se-ia perante o juízo que processou a causa no 

primeiro grau de jurisdição. De igual comando o art. 575, II, ao determinar que a 

execução fundada em título judicial processar-se-á perante o juízo que decidiu a 

causa no primeiro grau de jurisdição. O parágrafo único do art. 475-P, no entanto, 

possibilita ao exequente optar pelo juízo do local onde se encontram os bens 

sujeitos à expropriação ou pelo do atual domicílio do executado, casos em que a 

remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. 

 

Com o advento do CPC/2015, nota-se que todo o progresso anterior foi nele 

incorporado, tendo sido reconhecidos os avanços perpetrados pelas diversas 

reformas que o precederam, as quais foram mantidas praticamente na integralidade. 

 

Portanto, de acordo com a novel legislação instrumental, o cumprimento de 

sentença dá-se igualmente mediante a instauração de uma nova fase no mesmo 

processo, ou seja, não há a instauração de um novo e diferente para executar a 

decisão judicial, o que é feito nos mesmos autos nos quais se completou a fase de 

conhecimento. 

 

Por outro lado, o cumprimento de sentença não deixa de ser execução, na medida 

em que esta consiste na atuação do Estado para o atendimento do enunciado da 

decisão que não é suficiente em si mesmo2. 

 

A execução das sentenças no novo Código de Processo Civil é dividida conforme a 

tutela prestada, mantendo-se o modelo implementado com as reformas do 

CPC/1973. Em outras palavras, ele separa as formas de cumprimento de acordo 

com a natureza da obrigação reconhecida na sentença. Assim fazendo, a tutela é 

prestada em sintonia com as necessidades do direito material3. 

 

Dessa forma, com redação praticamente idêntica à do CPC revogado, dispõe o art. 

516, II, que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a 
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causa no primeiro grau de jurisdição. O parágrafo único, por sua vez, estabelece que 

o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do 

local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde 

deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa 

dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. 

 

2 Competência absoluta e relativa 

 

O mandamento contido no art. 475-P do CPC/73 (correspondente ao art. 516, II, do 

atual) era de competência funcional, portanto absoluta, apresentando-se como 

justificativa da vinculação obrigatória do juízo que formava o título àquele que o 

executava a presunção de que o primeiro seria o mais apto para atingir o objetivo. A 

vinculação do mesmo juízo entre o processo de conhecimento e o de execução 

estaria fundada, portanto, na expectativa de uma melhor qualidade na prestação da 

tutela jurisdicional no processo executivo.  

 

A aplicação dessa norma, entretanto, nem sempre justificava essa expectativa, 

muitas vezes, inclusive, trabalhando contra a qualidade da prestação jurisdicional 

executiva4. 

 

Segundo Daniel Assumpção, a realidade mostrou que frequentemente a prática de 

atos materiais executivos é dificultada em virtude de tal vinculação, mostrando-se 

muito mais lógico e eficaz permitir que o processo executivo seja proposto no local 

onde se encontram os bens que servirão de garantia ao pagamento do crédito 

exequendo, no local em que se encontra a coisa objeto da execução, ou, ainda, no 

local em que a obrigação de fazer deva ser satisfeita. Em suma, tratando-se o 

processo de execução de processo desenvolvido basicamente pela prática de atos 

materiais que buscam a satisfação do direito do demandante, o ideal seria que a sua 

competência fosse a do foro do local em que tais atos deveriam ser realizados. 

 

Sensível a essa realidade, o legislador - apesar de manter a regra de que o juízo 

competente para a execução da sentença é aquele que a firmou - criou com a Lei 

11.232/2005 uma regra de competência concorrente entre esse juízo, o foro onde 
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encontrem bens sujeitos às constrições judiciais e, ainda, o foro do atual domicilio do 

executado (parágrafo único do art. 516). 

 

Disso resulta uma questão interessante, concernente à natureza dessa competência 

concorrente: será absoluta ou relativa a competência decorrente da conjugação do 

inciso II e parágrafo único do art. 516 do NCPC? 

 

Para Daniel Amorim, se o exequente optar pelo juízo que decidiu a causa, ela é 

absoluta de caráter funcional, escorando-se em entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça (CC 112.219-RS, 3ª Seção, rel. Min. Gilson Dipp, j. 27.10.2010). Contra, 

entendendo que é relativa: JTA 72/216. 

 

Theotônio Negrão esclarece que “Ainda que absoluta, tal competência é mitigável na 

hipótese prevista no § ún.”5. 

 

Para os outros foros concorrentes consagrados no parágrafo único do art. 516 do 

NCPC, a competência passa a ser relativa, já que nesse caso o exequente terá a 

liberdade de escolher entre diferentes foros competentes. E paralelamente a essa 

discussão, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que essa regra de 

competência concorrente derroga a competência funcional do juízo do decisum (CC 

108.684-SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2010). 

 

Uma outra questão de ordem prática que surge da regra do art. 516, II e parágrafo 

único é saber em qual juízo o demandante deverá apresentar sua escolha, se no 

juízo onde foi formado o título executivo ou naquele de sua opção. Mas seja qual for 

ele, há entendimento unânime no sentido de que a fundamentação do pedido, 

segundo os requisitos legais, é essencial para que seja aceito, não bastando a 

simples manifestação de vontade do exequente. 

 

Daniel Assumpção informa que sua posição anterior era no sentido de que o 

legislador havia optado pelo ingresso do requerimento já no novo juízo, cabendo a 

este determinar ao juízo de origem a remessa dos autos principais. Pontua, no 

entanto, que esse posicionamento não é pacífico, havendo quem entenda que o 

autor deve peticionar no juízo em que se formou o título. Essa, afinal, foi a posição 
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adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (CC 101.138-DF, rel. Min. Fernando 

Gonçalves, j. 16.02.2009), para quem a possibilidade de eleição de foro é 

condicionada à manifestação prévia do juízo natural acerca da escolha do 

exequente (REsp 1.119.548). 

 

Logo em seguida esse processualista informa ter mudado de opinião e se filiado à 

essa segunda corrente, inclusive acrescentando que uma vez intimado o 

demandado já no novo juízo escolhido pelo demandante, poderá alegar a 

incompetência do juízo, demonstrando a impropriedade da escolha. O mérito de tal 

alegação será composto pela questão do preenchimento ou não dos requisitos 

legais previstos no parágrafo único do art. 516. Adiciona, também, que embora se 

trate de competência territorial, entende que não pareça ser necessário ao 

executado ingressar com exceção de incompetência, bastando para tanto uma mera 

petição ou a alegação em sua própria impugnação (até porque – acrescento -, hoje 

não mais se exige a instauração de um incidente em apartado com esse objetivo). 

 

Humberto Theodoro Júnior também entende que a competência é funcional, 

absoluta e improrrogável. Já quanto ao juízo onde o exequente deverá externar sua 

opção, compartilha com aqueles que apontam o de origem, que ordenará a 

competente remessa dos autos6. 

 

Teresa Arruda Alvim Wambier vai mais além e diz que o exequente poderá requerer 

o cumprimento tanto no juízo onde se formou o título, como também diretamente 

perante o juízo onde se processará a execução, neste caso solicitando-se ao juízo 

de origem a remessa dos autos do processo. 

 

Noutra senda, Nelson Nery esclarece que havendo conflito entre a competência 

absoluta (art. 516, II) e a relativa (parágrafo único), aquela prevalece sobre esta, por 

ser matéria de ordem pública, ao passo que a competência relativa é matéria de 

direito dispositivo. Pontua que desde o sistema instituído pela Lei 11.232/05, a 

competência do hoje art. 516, II passou a ser relativa, porque o CPC/1973 475-P 

par. ún. conferiu competência territorial (relativa) concorrente ao: a) foro do lugar 

onde se localizam os bens sujeitos à expropriação e b) ao foro do domicílio atual do 

executado. O CPC 516 par. ún. acrescenta mais uma possibilidade a esse rol, qual 
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seja a competência do local onde deve ser executada a obrigação de fazer ou não 

fazer. Portanto, quatro são os juízos concorrentemente competentes para o 

processamento do cumprimento da sentença: juízo que proferiu a sentença, lugar 

dos bens expropriáveis, lugar onde deve ser executada a obrigação de fazer ou não 

fazer e domicílio atual do executado. 

 

Não obstante esse escólio, logo em seguida o referido autor entra em contradição, 

assim se expressando: “Havendo incompetência por desrespeito à norma ora examinada, não 

há necessidade de a incompetência ser arguida por exceção nem por embargos do devedor, mas por 

simples petição, porque é matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício pelo juiz, 

sendo insuscetível de preclusão”7. Afinal, ele entende que é absoluta ou relativa? 

 

Mais adiante, ao comentar o parágrafo único, parece que se deu conta de que é 

mesmo uma “competência concorrente” e relativa. Na oportunidade, acrescenta que 

o juízo escolhido pelo exequente deverá solicitar a remessa dos autos ao juízo de 

origem, para que o cumprimento da sentença se dê nos mesmos autos onde foi 

proferida8. 

 

3 O princípio da perpetuatio jurisdicione 

 

O princípio da perpetuatio jurisdicione encontra-se consagrado no art. 43 do NCPC, 

o qual não trata propriamente de jurisdição. Por ele, as modificações de fato e de 

direito não influenciam, em regra, a competência para o processo 

executivo/cumprimento de sentença.  

 

Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um foro 

concorrente para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma 

mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será 

suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competente para a 

continuidade do processo. Em outras palavras, admitir-se-á uma mudança da 

competência territorial por mero ato de vontade do autor. 

 

Para Teresa Arruda Alvim Wambier essa regra do art. 516, II e parágrafo único 

excepciona o princípio ora em análise9. Mas concordando com Daniel Assumpção, 
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uma vez feita a escolha pelo demandante, a partir daí não mais se admitirá qualquer 

nova modificação de juízo, sob pena de se causar verdadeiro caos, assumindo o 

processo de execução verdadeiro caráter itinerante. 

 

Assim, remetidos os autos pelo juízo de origem ao juízo onde o executado passou a 

ter domicílio, na hipótese de nova mudança deste ou de descoberta de bens sujeitos 

à execução noutra comarca, isso não levará a uma nova transferência do processo, 

transmudando este numa espécie de carta precatória itinerante, como advertiu 

Teresa Wambier. A competência, então, estará revertida do caráter de definitividade, 

na forma do que prevê o art. 43. 

 

4 O cumprimento de sentença coletiva na Justiça Comum 

 

Esclarecido o problema da competência para cumprimento de sentença em 

processos não coletivos, resta-nos agora estudar se as mesmas regras se aplicam 

aos coletivos. 

 

Nos adverte Mazzei que por não existir no sistema legal “... um código específico aos 

processos coletivos, formou-se à margem do CPC um microssistema da tutela coletiva, representado 

pelo conjunto de diplomas que tratam do assunto. Pelo maior espectro de aplicação e também pelo 

disposto nos artigos 90 e 117 da nossa legislação consumerista, a doutrina de escol normalmente faz 

tal aferição pela interação entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei nº 7.347-85 

(LACP)”10. 

 

Mais adiante acrescenta que não obstante essas duas fontes serem as mais 

importantes, não são as únicas que compõem o “microssistema da tutela de massa”. 

Outras há, de menor escala de incidência, cujas regras auxiliam na comunicação e 

configuração do direito processual coletivo. Assim se expressa:  

 

“Com tal norte estão compreendidas no microssistema as disposições que 

tratam do processo coletivo e que estão localizadas na Lei de Ação Popular 

(Lei 4117-65), na Lei dos Portadores de Deficiências (Lei 7.853-89), no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069-90), na Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei 8.429-92), na Lei da Ordem Econômica (Lei 8.884-94), 

no Estatuto do Idoso (Lei 10.741-03), entre outros diplomas que possuem 
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como base as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei de Ação 

Civil Pública (Lei 7.347-85) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078-90)”11.  

 

Dessa forma, essa categoria processual tem por objeto os interesses ou direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos, cuja conceituação melhor nos dá a 

própria lei, mais especificamente o art. 81 do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Interpretando esse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça identificou as notas 

características de cada um: INTERESSES DIFUSOS são aqueles que abrangem 

número indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e 

COLETIVOS aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas 

determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 

base. A indeterminidade é a característica fundamental dos interesses difusos e a 

determinidade a daqueles interesses que envolvem os coletivos. DIREITO OU 

INTERESSES HOMOGÊNEOS são os que têm a mesma origem comum, 

constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. (REsp. 695.396-RS, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves de Lima). No mesmo sentido: REsp. 510.150-MA, Rel. Min. Luiz 

Fux). 

 

Prosseguindo em seu escólio acerca da autonomia processual da ação coletiva, 

pontua Mazzei:  

 

  “O registro lançado (existência de microssistema coletivo, composto de 

normas múltiplas com comunicação) é muito relevante, dado que permite 

demonstrar que o CPC somente pode ser invocado de forma residual. Ainda 

que sutil a diferença entre aplicação residual e não subsidiária, a questão 

deve ser realçada, evitando embaraços. Com efeito, o CPC – como norma 

de índole individual – somente será aplicado nos diplomas de caráter 

coletivo de forma residual. Assim, havendo omissão específica a 

determinada norma, não se adentrará – de imediato – em pesquisa para as 

soluções legais previstas no CPC, pois o intérprete deverá, 

antecedentemente, aferir se há paradigma legal dentro do conjunto de 

normas processuais do microssistema coletivo. Não basta, contudo, aplicar 

o CPC nos processos coletivos de forma residual. Deve ocorrer, ainda, a 

adaptação da norma individual do CPC (em homenagem ao princípio da 
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adaptabilidade) aos reclames da demanda em que se debate ‘interesses 

coletivos’, uma vez que terá que se importar norma com concepção de 

processo não coletivo”. 

 

Aplicando essa noção de microssistema da tutela coletiva, defendida por aquele 

festejado autor: STJ, REsp. 1.108.542/SC e REsp. 1.217.554/SP. 

 

Assim, a competência para a liquidação e execução coletiva de obrigação imposta 

por sentença genérica proferida em demanda pela qual tutelado direito coletivo 

estrito senso ou direito difuso é do juízo que proferiu a sentença condenatória 

liquidanda ou do foro do domicílio do liquidante (ente coletivo), nos termos do art. 98, 

§ 2º, I, c/c art. 101, I, do CDC. 

 

Essas mesmas regras se aplicam para a liquidação e execução individual da 

obrigação contida na sentença coletiva genérica na qual reconhecida a existência de 

direito subjetivo inserido na categoria dos direitos individuais homogêneos, conforme 

ressalva da parte final do caput do art. 98 do CDC. Essa liquidação e a posterior 

execução também podem ser requeridas de forma coletiva, mas apenas depois de 

decorrido um ano sem que tenha havido a habilitação de legitimados individuais em 

número compatível com a gravidade do dano – CDC, art. 100 c/c art. 97. 

 

Ainda com relação à competência para liquidação e execução individual, qualquer 

discussão encontra-se superada por força de julgamento proferido pela Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelas regras do recurso repetitivo, tendo 

sido firmada a tese de que “a liquidação e a execução individual de sentença 

genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio 

do beneficiário” (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 

12.12.2011). Na fundamentação do voto ficou expresso que esse tipo de 

liquidação/execução não segue a regra geral do art. 575, II, do CPC/73 

(correspondente ao atual art. 516, II).  

 

4.1 O cumprimento da sentença coletiva em face da Fazenda Pública 
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Estabelecidos as regras envolvendo a liquidação e cumprimento da sentença 

coletiva entre particulares, indaga-se se elas são as mesmas quando no polo 

passivo temos a figura de um ente público. 

 

Daniel Assumpção opina no sentido positivo12. 

 

Porém, quando tal assunto foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, restou 

decidido que a previsão do parágrafo único do art. 475-P CPC/73 (equivalente ao 

parágrafo único do art. 516 do atual) não se aplica às entidades públicas, cuja 

execução subordina-se ao regime de precatório, não cabendo cogitar-se da penhora 

dos seus bens (REsp. 1.119.548-PR, Rel. Ministro Castro Meira, j. 1.9.09). 

 

Soma-se a esse argumento que a outra opção posta à escolha do exequente – juízo 

do atual domicílio do executado – é inaplicável aos entes públicos, vez que estes 

têm endereço fixo e regulado por lei, de modo que não ocorrerá a hipótese de alterá-

lo no curso do processo e, assim, justificar a manifestação do exequente. 

 

Essas duas situações são suficientes para se afirmar, com plena segurança, que a 

liquidação e execução de sentença coletiva genérica em face da fazenda pública 

somente poderá ser proposta perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau 

de jurisdição, tratando-se de competência funcional e por isso absoluta. 

 

Mas ainda poderíamos argumentar mais: caso o ente coletivo já tenha iniciado a 

execução no juízo de origem, obviamente representando todos os credores, seria 

impensável a hipótese de conceder a alguns deles o direito de entrarem com 

execuções individuais no juízo do seu domicílio. Não bastasse o tumulto processual 

que isso causaria (cobrança de um mesmo crédito em dois juízos diferentes), a 

iniciativa estaria sustentada na intenção velada de “cortar a fila” do precatório 

mediante uma Requisição de Pequeno Valor – RPV. Essa conduta não só fere o 

princípio da boa-fé como prejudica os demais credores, que receberão depois. 

Afronta, ainda, o princípio da legalidade aplicado ao orçamento, de observância 

obrigatória por parte da administração. Neste último aspecto, expedido o precatório 

e feita a previsão orçamentária, a antecipação de pagamentos via RPV esgotaria a 
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receita destinada a outros fins legalmente vinculados e colocaria em risco a própria 

estabilidade do ente público. 

 

Por fim, a situação acima descrita já foi enfrentada tanto pelo Superior Tribunal de 

Justiça quanto pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Assim, no Recurso Especial n. 

1.347.736/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Castro Meira, 

fixou-se o entendimento segundo o qual “um mesmo credor não pode ter seu crédito 

satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente”, sendo tal fracionamento vedado 

pelo art. 100, § 8º, da CF. Sob esse mesmo fundamento, na Corte goiana foram 

confirmadas sentenças de indeferimento da petição inicial (por carência do direito de 

ação ante a falta de interesse processual) de execução de sentença individual 

quando já existente execução coletiva, pouco importando o pedido do credor para 

ser excluído do precatório (AC n. 31465-27, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 27/09/2016, 

e AC n. 101955-74, Rel. Des. Carlos Alberto França, j. 22/11/2016). 

 

5 A Autonomia processual dos Juizados Especiais 

 

Assim como para os ações coletivas mencionamos a existência de um Direito 

Processual Coletivo, formado por um conjunto de normas que se intercomunicam, 

também quando adentramos no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis devemos 

considerar que igualmente é regido por regras próprias em matéria processual. 

 

Esse sistema é composto pelas Leis 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09. Enquanto na 

primeira há previsão no sentido de que o Código de Processo Civil será aplicado de 

forma subsidiária na arguição de suspeição ou impedimento de magistrado (art. 30, 

última parte) e nas execuções de títulos judiciais e extrajudiciais (arts. 52 e 53), na 

lei dos Juizados Especiais Federais a ordem de aplicação subsidiária expressa foi 

da Lei 9.099 (art. 1º). Por último, a Lei 12.153 mandou que se aplicasse 

subsidiariamente tanto o Código de Processo Civil como as duas anteriores (9.099 e 

10.259). 

 

Portanto, o que se vê é que os três diplomas que compõem o Sistema dos Juizados 

se intercomunicam, de forma que as regras processuais a serem aplicadas em cada 

um deles deverão ser buscadas, primeiro, dentro do próprio sistema. Se mesmo 
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assim não se encontrar qualquer dispositivo que venha a suprir a lacuna, então se 

valerá do Código de Processo Civil. 

 

Esse também é o pensamento de Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz: 

   

  “primeiramente, em eventual lacuna da legislação, deverá ser aplicado 

dispositivo de uma das demais leis dos Juizados Especiais. Apenas no caso 

de ausência de dispositivo, ou, ainda, no caso de disposição expressa de 

sua aplicação, é que será aplicado o Código de Processo Civil. Não faz 

sentido ser diferente, já que a lei optou, expressamente, por criar um 

sistema, e, um sistema, aplicam-se as suas próprias normas”13. 

 

É necessário acentuar, por outro lado, que não basta aplicar o CPC de forma 

subsidiária. Como advertiu Mazzei quando tratava das ações coletivas, deve ocorrer 

a adaptação da norma genérica do CPC aos critérios que regem o “processo 

especial” (princípio da adaptabilidade), ou seja, observando-se os critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade (art. 2º da Lei 9.099). 

 

Não é sem razão que Adriano Roberto Vancim prega a autonomia processual dos 

Juizados Especiais. Segundo ele, o aplicador da lei deverá se valer dos princípios e 

critérios traçados na própria legislação especial, evitando recorrer ao Código de 

Processo Civil, exceto nas hipóteses expressamente previstas neste por meio dos 

artigos 985, 1062 e 106314. Fora disso, considera que seria um “retrocesso” a 

aplicação analógica ou subsidiária. 

 

Falando especificamente sobre competência dos Juizados Especiais das Fazendas 

Públicas, o autor acima preconiza a aplicação direta das regras previstas no art. 4º 

da Lei 9. 099, não podendo se valer do CPC até que se tenha esgotado a hipótese 

prevista na Lei de Regência. 

 

Por fim, a Ministra Nacy Andrighi foi ainda mais incisiva neste assunto. Para ela, “não 

há espaço para a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos Juizados Especiais, porque 

os Juizados Especiais, por determinação idealizada do Legislador, instituiu soluções próprias para as 

hipóteses não abarcadas expressamente pela Lei 9.099/95”. 
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6 O cumprimento de sentença sob o prisma do microssistema processual dos 

Juizados Especiais 

 

Como já deixamos entrever no tópico anterior, em matéria de competência não há 

se falar em aplicação subsidiária, residual ou complementar do Código de Processo 

Civil no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, na medida em que as leis que regulam esse microssistema disciplinaram a 

matéria de maneira a não deixar lacuna, como não poderia ser diferente. Aliás, 

soaria estranho que em matéria de competência, que é de ordem pública, pudesse o 

legislador ter se omitido em hipóteses ou deixado lacunas, haja vista que nesse 

assunto somente é cabível a interpretação numerus clausus. 

 

A Lei 9.099/95 cuida da execução do título executivo judicial em seu art. 3°, § 1º, 

inciso I, estabelecendo que compete aos Juizados Especiais Cíveis promover a 

execução “dos seus julgados”. Esse é o único dispositivo ali encontrável sobre 

competência para a fase de cumprimento de sentença. E é suficiente. 

 

Considerando que a lei não possui palavras inúteis, não foi sem propósito que 

utilizou-se da expressão “dos seus julgados” e não dessa outra: “de julgados”. Está 

mais do que evidente a opção do legislador em afastar definitivamente a hipótese do 

interessado pretender executar uma sentença proferida por qualquer outro órgão 

que não seja integrante do sistema dos juizados. Assim, impedido está ao vitorioso 

lançar mão de um decreto proferido pela Justiça Comum (Estadual ou Federal) e 

com base nele se dirigir aos Juizados para proceder à execução. 

 

O tempo e a evolução do sistema legal são testemunhas vivas de que a 

preocupação do legislador não foi acidental ou por acaso. Afinal, passados seis anos 

da edição daquele diploma, eis que vem a lume nova elaboração legislativa, agora 

instituindo os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal. Com efeito, vamos 

encontrar no caput do art. 3° da Lei 10.259/2001 o mesmo regramento restritivo 

acerca da competência para o cumprimento de sentença. Estabelece ali que 

compete aos referidos Juizados executarem “as suas sentenças”.  
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Portanto, está mais do que evidente, como dissemos anteriormente, que o 

demandante vitorioso em Vara da Justiça Federal não poderá levar a sentença ali 

proferida para ser executada no Juizado. Impede-o a disposição taxativa e clara do 

art. 3º.  

 

Analisando agora o normativo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito 

dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios (Lei 12.153/09), não vemos a 

mesma redação e técnica utilizadas pelo legislador ao tratar da competência dos 

Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95, art. 3º, § 1º, I) e dos Juizados Especiais 

Cíveis Federais (Lei 10.259/01, art. 3°):  “execução dos seus julgados” e “executar 

as suas sentenças”, respectivamente.  

 

Mas antes de tratar da eloquência desse silêncio – o que faremos mais adiante -, 

precisamos atentar para a redação do art. 1°, no qual está a primeira razão de não 

ser repetitivo em matéria de competência para o cumprimento de sentença. Diz lá 

que os referidos Juizados serão criados para conciliação, processo, julgamento e 

“execução, nas causas de sua competência”. O que isso quer dizer, em outra 

ordem de palavras? Que a competência do Juizado é tratada de forma cronológica, 

indo do processo de conhecimento para a fase de cumprimento nas causas que ali 

começaram. 

 

Para quem ainda não está satisfeito, passemos ao art. 2º, o qual trata 

exclusivamente da competência para o processo de conhecimento. Diz ali que 

é da competência dos Juizados da Fazenda “processar, conciliar e julgar” causas 

cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Veja que enquanto o art. 1º 

cuida, de forma global e genérica, da competência para o processo de conhecimento 

e para o processo de execução, neste art. 2° trata especificamente do processo de 

conhecimento.  

 

O legislador guarda coerência processual ao assim proceder, já que todos sabemos 

que não constitui fases da execução “conciliar” e muito menos “julgar”. Esses são 

atos que poderiam ou foram praticados na fase de conhecimento, respectivamente, 

que culminou com o julgamento formador do título executivo que agora se pretende 

cumprir ou executar. 
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Então, quando o art. 2º utiliza-se daquelas duas expressões – conciliar e julgar – só 

pode estar se referente à competência para o processo de conhecimento, que 

limitou em até 60 (sessenta) salários mínimos. Proferida a sentença de procedência, 

irá então o demandante vitorioso executá-la no âmbito do próprio Juizado, agora 

escorado na competência objeto do art. 1°. 

 

Concluindo, então, dizemos que em matéria de competência para o 

cumprimento/execução, haverá o intérprete de se valer da análise conjugada dos 

arts. 1º e 2º da Lei 12.153. A execução somente será cabível no Juizado se a causa 

(leia-se, processo de conhecimento) for de sua competência. Essa é uma dedução 

lógica e coerente e que está repetida no art. 1º das duas outras leis, 9.099 e 12.153. 

Mesmo assim, a Lei 10.259 preferiu ser mais explícita e direta: “executar as suas 

sentenças”. 

 

7 O cumprimento da sentença coletiva e a (in)competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública 

 

Vimos no item 4.1 que a regra do parágrafo único do art. 516 do NCPC não se aplica 

ao cumprimento de sentença coletiva proferida em face da Fazenda Pública. Nesse 

caso, a regra de competência a ser obedecida é a do inciso II, que manda ser a 

ação proposta perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau. 

 

Assim, tratando-se de competência absoluta, não há lugar sequer para a propositura 

do cumprimento em outra Vara da Fazenda Pública, mesmo que justificado situar-se 

nesse foro o endereço do exequente (ente coletivo ou credor individual). 

 

Com efeito, se é incompetente qualquer outro juízo com base no que dispõe o 

Código de Processo Civil, no caso específico dos Juizados Especiais das Fazendas 

Públicas é ainda incompetente pelas razões já declinadas no item 6. 

 

Como vimos, pela análise conjugada dos arts. 1º e 2º da Lei 12.153 a execução 

somente será cabível no Juizado se a causa (leia-se, processo de conhecimento) for 
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de sua competência. E isso enseja a seguinte pergunta: o processo coletivo é da 

competência dos Juizados da Fazenda Pública? 

 

Para responder, devemos relembrar que processo coletivo é aquele destinado a 

tutelar interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nesta 

última hipótese tendo no polo ativo entidade representativa de determinada 

categoria. 

 

Isto posto, nós nos deparamos com a norma art. 2°, § 1º, inciso I da Lei 12.153/09, a 

qual exclui expressamente da competência do Juizado da Fazenda para “as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos”.  

 

Restariam, então, os direitos individuais homogêneos. Mas para estes também 

existe norma de exclusão dentro do próprio Sistema dos Juizados, onde primeiro o 

intérprete deverá buscar suprir as lacunas da lei específica. Estamos falando do art. 

3°, § 1°, inciso I da Lei 10.259/01. Está ali que não é da competência do Juizado 

Especial Federal as demandas sobre direitos ou interesses individuais homogêneos. 

E a incidência dela nos Juizados das Fazendas Públicas se dá por força do disposto 

no art. 26 da Lei 12.153/09, que manda aplicar em caráter subsidiário. 

 

Por fim, queremos frisar ou relembrar que não estamos afrontando aqui a tese 

firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.243.887/PR, julgado sob o rito 

dos recursos repetitivos e segundo a qual “a liquidação e a execução individual de 

sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do 

domicílio do beneficiário”. E não estamos porque dissemos que essa tese e o 

disposto no parág. único do art. 516 do CPC não se aplicam nas demandas 

propostas em face das Fazendas Públicas, conforme também já deixou claro o 

próprio STJ (REsp. 1.119.548-PR). 

 

8 Críticas ao posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça no julgamento 

do CC 183368. 

 

No Conflito de Competência acima, a 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás foi chamada a decidir quem era o juízo competente para processar 
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uma ação de execução individual de sentença coletiva, aforada em face de um ente 

público estadual (IPASGO). 

 

Segundo consta, a referida ação foi ajuizada inicialmente perante Juizado Especial 

da Fazenda Pública da comarca de Goiânia, onde foi extinta em seu nascedouro, 

por incompetência. Diante disso, o autor/exequente entrou com nova ação, agora 

perante o juízo comum, sendo distribuída para uma Vara da Fazenda Pública 

Estadual. Uma vez ali, recebeu o mesmo fim, já que novamente foi declarada a 

incompetência e o processo julgado extinto. 

 

Vendo-se em um dilema, o exequente suscitou o mencionado conflito, pedindo fosse 

declarado qual era o juízo competente. 

 

No julgamento, o Tribunal considerou que o crédito visado na execução era inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos, o que atraía a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme previsto no art. 2° da Lei 12.153/09. Acrescentou, 

também, que essa ação não estava elencada entre aquelas que são excluídas da 

competência do Juizado, mencionando erroneamente o § 2° em vez do 1° (do art. 

2°). Por outro lado, citando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça, arrematou que a competência dos Juizados só deve ser excluída para as 

ações coletivas, e não para as propostas individualmente, pelos próprios titulares do 

direito pretendido. Finalmente, fez referência a um outro julgado da 1ª Seção Cível 

(CC 40231), referente à negativa de competência também por Juizado e Vara da 

Fazenda Pública, para uma ação declaratória, concluindo ao final igualmente pela 

competência do Juizado. 

 

Posto isso, de início queremos ressaltar que fizemos questão de sublinhar a 

natureza das duas ações objeto dos dois conflitos de competência (“execução” e 

“declaratória”) porque esse dado é de fundamental importância para a análise que 

doravante iniciaremos, levando o desfecho para caminhos diametralmente opostos. 

 

Início a análise, então, pelo Conflito que teve por objeto a ação declaratória (CC nº 

40231, rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 19.02.2016). 
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Essa ação de conhecimento foi proposta individualmente por candidato de concurso 

público em face do Estado de Goiás e versava sobre suposta ilegalidade de ato 

administrativo atinente à correção das provas do certame.  

 

Foi protocolada inicialmente no Juizado da Fazenda Pública, que de plano julgou 

extinta sob o fundamento de incompetência em razão da matéria (direitos individuais 

homogêneos). 

 

Em seguida foi protocolada em Vara da Fazenda Pública Estadual, onde igualmente 

foi extinta pelo mesmo fundamento. 

 

Suscitado o conflito, decidiu acertadamente a 1ª Seção Cível que a competência era 

do Juizado. 

 

Vimos ao longo deste estudo a competência para o cumprimento/execução de 

sentença, seja em processo coletivo, seja em ação de iniciativa individual. Não nos 

detemos, pelo menos de forma direta, na análise da competência para o processo 

de conhecimento ou fase de conhecimento. Até porque, esse não era o propósito 

deste trabalho. 

 

Não obstante essa nossa linha de trabalho, abordaremos agora, mesmo que de 

forma perfunctória, também essa outra parte. Isso pela simples razão do acórdão 

sob escrutínio ter utilizado como razões de decidir a fundamentação objeto do 

Conflito de Competência nº 40231, que como falado diz respeito a um processo de 

conhecimento (ação declaratória). 

 

Quando a Lei dos Juizados Especiais Federais exclui da competência destes as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos 

(art. 3º, § 1º, I), está se referindo ao processo coletivo e não às demandas aforadas 

individualmente pelos próprios titulares de direito homogêneo. Até porque, há lei 

autorizando o ajuizamento individual nessa hipótese (CDC, art. 81). Não obstante 

tratar-se de estatuto do consumidor, integra ele aquele conjunto normativo que 

disciplina qualquer espécie de processo coletivo, conforme deixamos claro em linhas 

volvidas (item 4). 
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No que se refere aos direitos individuais homogêneos, a distinção entre ação 

coletiva e ação individual com vistas a delimitar a (in)competência do Juizado 

Especial foi magistralmente demonstrada pelo Superior Tribunal Justiça no 

julgamento do CC nº 86.781/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 12.09.2007. 

 

Portanto, como a demanda objeto do CC 40231 (1ª Seção Cível) tratava-se de ação 

de conhecimento e foi proposta pelo titular de direito individual homogêneo, está fora 

de dúvida que a competência era mesma do Juizado da Fazenda Pública, como 

acertadamente julgou a Corte. 

 

Diferente é a situação do CC 183368, julgado pela 2ª Seção. 

 

Ali, tratava-se de uma execução/cumprimento individual de sentença coletiva, tendo 

esta obviamente sido proferida por outro juízo. Então, a regra de competência não 

está na cabeça do art. 2º da Lei 12.153 (60 salários mínimos). Como vimos em 

nossas abordagens objeto dos itens 6 e 7, pela análise conjugada dos arts. 1º e 2º 

da Lei 12.153 a execução somente será cabível no Juizado se a causa (leia-se, 

processo de conhecimento) for de sua competência, o que não acontece com o 

processo coletivo. 

 

Por outro lado, nos termos do art. 3°, § 1°, inciso I da Lei 10.259/01, as demandas 

sobre direitos ou interesses individuais homogêneos não é da competência dos 

Juizados, sejam estes Federais ou da Fazenda Pública (neste caso por força do 

disposto no art. 26 da Lei 12.153/09, que manda aplicar aquela em caráter 

subsidiário). 

 

Concluindo esse nosso trabalho, mais uma vez queremos relembrar ou frisar que 

não estamos afrontando o Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.243.887/PR, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos e segundo a qual “a liquidação e a 

execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser 

ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”. E não estamos porque dissemos que 

essa tese e o disposto no parág. único do art. 516 do CPC não se aplicam às 

demandas propostas em face das Fazendas Públicas, conforme também já deixou 

claro o próprio STJ (REsp. 1.119.548-PR).  
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