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RESUMO 

 
Este projeto de pesquisa trata da análise do conceito de prova complexa dentro dos 
Juizados Especiais regidos pelas leis 9099/95 e 10259/2001. Justifica-se este tema 
por encontrar na doutrina e nas práxis diferentes interpretações relacionadas ao 
mesmo tema, que podem vir a gerar insegurança jurídica aos envolvidos na lide. 
Assim, buscou-se por meio de análise de dados fornecidos pela concessionária de 
energia do estado do Paraná bem como em referências doutrinárias e análise de 
sentenças proferidas em casos concretos, identificar como as provas complexas são 
interpretadas dentro dos Juizados Especiais Cíveis da região centro-sul do Paraná. 
Como resultado de tal investigação, foi possível identificar que não há uniformidade 
nas tratativas que demandem provas elaboradas ou ditas complexas. A localização 
geográfica das ações bem como a mesmo causa de pedir demonstram o quanto a 
prova complexa pode ser diferente para um e para outro magistrado, que por muitas 
vezes usa de seu conhecimento de homem médio, “fora da toga”, para decidir a 
respeito destas. Como consequência tem-se a possibilidade maior de causar 
insegurança jurídica, corrupção sistêmica e impactar diretamente a economia de uma 
região ou de uma empresa estatal, neste último, refletindo diretamente ao erário. 
 
Palavras – chave: Fumicultor, indenização, tabaco, energia elétrica.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho acadêmico tem por objetivo pesquisar em fontes 

doutrinárias e em análise de peças processuais as possíveis interpretações dadas 

pelos magistrados, togados ou não, no que tange as causas com necessidade de 

criação de “provas complexas” dentro dos Juizados Especiais.  

Os Juizados Especiais foram criados por meio do Artigo 98, inciso I da 

Constituição Federal e vigem hoje regulamentados pelas leis de nº 9099 de 

26/09/1995 e 10259 de 12/07/2001. A lei 9099/1995 traz no art. 33. que todas as 

provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não 

requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias. A partir do dispositivo legal é possível 

concluir que havendo necessidade de elaboração de provas através de perícias, por 

exemplo, conforme previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, será possível a 

anexação de laudos técnicos ao processo.  

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua 
confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Diante deste cenário, a presente pesquisa foi motivada pela identificação de 

um grande volume de ações ajuizadas contra uma determinada concessionária de 

energia elétrica do estado do Paraná visto que o centro-sul do estado é conhecido 

como um pólo fumageiro importante, capaz de movimentar toda a economia nacional 

com a arrecadação de impostos, criação de empregos e consequente circulação 

financeira.  

A busca pelo esclarecimento técnico sobre o que pode ser considerada 

juridicamente uma prova complexa deu-se pela observância de laudos técnicos e 

notas fiscais anexadas aos processos em questão visto que constituem provas 

unilaterais, criadas pelo autor da lide, impassíveis de contestação pelo réu, que assim, 

poderia ter seu direito ao contraditório e ampla defesa presentes no art. 5 inciso LV 

da CF/1988 cerceados.  

Dentro do cenário fático também buscou-se compreender como se dá as 

relações jurídicas entre os produtores de tabaco, empresas fumageiras, juizados 

especiais e a concessionária de energia elétrica. Busca-se por meio desta pesquisa, 
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compreender o conceito e a aplicação prática do que é uma prova válida dentro dos 

juizados, bem como defini-la tecnicamente. 
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2 A ORGANIZAÇÃO ESTATAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 
 

Conforme o artigo 1º da Constituição Federal vive-se hoje num Estado 

Democrático de Direito cujo principal objetivo é garantir e conjugar as conquistas 

sociais, jurídicas e legais bem como as preocupações sociais, promovendo assim a 

transformação do status quo. 

É sob este prisma que se inicia a análise deste projeto: A partir do artigo 37º 

caput da CF/1988 extrair-se-ão várias reflexões ao longo desta obra. 

 

Art. 37° - A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também ao seguinte: 

 

O artigo acima tem por inspiração o título IX da Constituição Portuguesa de 

1976, que fez da Administração Pública daquele país um centrado objeto de 

numerosos artigos, reveladores da fundamental importância da matéria. Quanto aos 

princípios norteadores, podemos elencar os seguintes: legalidade, impessoabilidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Desta forma, entende-se que não basta apenas 

ao Estado aplicar a lei, mas sim aplicá-la de modo legal, impessoal, moral, público e 

eficiente. Modos estes que são pela própria lei, as primeiras condições para que se 

alcancem fins lícitos por meios lícitos. 

Esta dissecação do texto constitucional traz à tona diferenças peculiares na 

maneira de administrar, a saber: A administração pública, focada como atividade 

estatal em si transcorre na funcionalidade dos três poderes – Legislativo, Executivo e 

Judiciário e, sob a forma de aparelhamento estatal (Estado enquanto aparato de 

poder), o que bem se exprime na dicotomia órgãos-entidades. Os primeiros se dão no 

interior do próprio Estado, criados por lei ordinária de acordo com o inciso XI da 48° 

da Constituição, como simples e desconcentradas, absorvidas pela personalidade 

jurídica do Estado. De outro lado, há o modelo de atuação indireto ou descentralizado, 

criados por lei ordinária de caráter específico, a teor do inciso XIX do artigo 

constitucional supracitado. 

Para regular a atuação do Estado mediante as normas jurídicas, serve-se do 

direito administrativo, cuja principal caraterística se dá pela ausência de um único 

diploma legal como base. O direito administrativo é constituído por vários diplomas 
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legais e princípios norteadores acomodados na doutrina jurídica, como bem explicita 

Mazza (2016, p.95 apud MELLO,1971, p.53): 

 

Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata 
compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhes a tônica que lhe dá 
sentido harmônico” (..) Violar um princípio é muito mais grave que violar uma 
norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas todo o sistema de comandos. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais. 

 
Os princípios basilares do direito administrativo e, por conseguinte da atividade 

pública são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade deste, sendo o 

primeiro a garantia de que os interesses da coletividade se sobreponham ao interesse 

individual e o segundo, a normatização de que o agente público desenvolvedor da 

atividade pública não possa atuar aleatoriamente e sim, cumprindo as leis que 

regulam a sua atividade. 

Mazza (2016, apud MELLO, 2009) afirma que “o direito administrativo é o ramo 

do direito público que disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e 

órgãos que a exercem.” Esta visão de Direito Administrativo só é possível devido a 

dois pressupostos: a subordinação do Estado às regras jurídicas, característica 

advinda da criação do Estado de Direito e a existência de divisão de tarefas dentro 

dos órgãos estatais.  

Para o supracitado autor o entendimento dos conceitos de Estado, Poder 

Executivo e Administração Pública são fundamentais para a correta compreensão 

deste tema.  

Em sua obra, o autor explica que o termo estado designa o aglomerado de um 

povo em determinado território, sujeito a um governo. O território é a localização 

geográfica do estado e governo são os dirigentes deste. Já o conceito de 

Administração Pública distingue-se na grafia: quando redigido em letras iniciais 

maiúsculas indica o conjunto de agentes e órgãos estatais que exercem a função 

administrativa em sentido subjetivo. Neste conceito engloba-se a administração 

interna dos poderes executivo, legislativo e judiciário em sentido objetivo. Quando o 

termo for redigido em letras iniciais minúsculas, indica a atividade consistente na 

defesa concreta do interesse público, representa o sentido material ou funcional e está 
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diretamente ligada com a atividade pública que o organismo público presta. (MAZZA, 

2016, p. 55-57) 

Para poder atuar nas várias frentes de responsabilidade Estatal, a 

Administração Pública é disciplinada pelo Decreto Lei nº 200/1967, cujo objeto é 

“dispor sobre a organização da Administração Pública Federal e estabelecer diretrizes 

para a Reforma Administrativa”. Como meio de cumprir as competências 

constitucionais, a Administração Pública se utiliza das técnicas de descentralização e 

de desconcentração:  

Segundo Mazza (2016, p.77-79) a “concentração é a técnica de cumprimento 

de competências administrativas por meio de órgãos públicos despersonalizados sem 

divisão interna”. Por sua vez, a descentralização é o oposto, ou seja, as competências 

jurídicas são distribuídas às pessoas jurídicas autônomas. O autor esclarece que nos 

termos do artigo 1º, §2º, II da Lei 9784/1999, “entidade é a unidade de atuação dotada 

de personalidade jurídica própria”, assim, respondem judicialmente pelos prejuízos 

causados pelos agentes públicos. Citamos como exemplo de administração 

descentralizada as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades 

de economia mista, sendo esta última, objeto do presente estudo.  

 

2.1 A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

 
A junção de exploração de atividade econômica financiada com capital público 

é um método peculiar de prestação de serviços e ao mesmo tempo pode ser um meio 

de exploração de serviços por parte do Estado. Engana-se, no entanto, quem pensar 

que esta é uma criação recente: Destaca-se aqui a formação das Companhias 

Ocidentais e Orientais, tais como a Companhia das Índias, consideradas as primeiras 

sociedades de economia mista 

 

A empresa constituída pelo Estado visando fins econômicos tem 
antecedentes históricos que remontam às companhias holandesas e 
portuguesas que, nos séculos XV e XVI corporificavam investimentos da 
Coroa, destinados a alcançar, em complemento à conquista de mares e terras 
desconhecidas novas fontes de suprimento para os mercados europeus 
mediante intercambio e importação de mercadorias. (TÁCITO, 2005 p.80): 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, os países tiveram que buscar alternativas 

políticas para diminuir o desemprego e os grandes problemas econômicos e sociais 

gerados com as guerras. Assim, a (re)criação de empresas públicas e sociedades de 
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economia mista veio ao encontro destas demandas. No Brasil a criação das empresas 

estatais passou por fatores econômicos e políticos conforme afirma o supracitado 

autor em mesma obra: 

 

O nascimento de empresas públicas no Brasil é episódio moderno que 
acompanha o crescimento da intervenção do Estado no domínio econômico, 
peculiar ao direito público da segunda metade do século.  
Se, em termos históricos, se possa invocar a formação do Banco do Brasil – 
diante associação dos capitais públicos e particulares (Alvará de 12 de 
outubro de 1808 que criou o primeiro Banco do Brasil com capitais privados 
aos quais se veio a associar a Coroa em 1812) a empresa pública, com os 
contornos atuais, ingressa na vida econômica nacional com o Instituto de 
Resseguros do Brasil, em 1939: a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941: 
a Companhia Nacional de Álcalis, em 1943; a Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco, em 1945; a Fábrica Nacional de Motores, em 1946 e em termos 
de monopólio estatal, a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS (1953) e a 
ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileira (1961). (TACITO, 2005, p. 87) 

 

A Sociedade de Economia Mista está inserida no modo descentralizado e 

indireto do Estado através do Decreto Lei nº 200/1967, portanto é uma pessoa jurídica 

de direito autônomo. Como a maioria do capital votante é público, é obrigatoriamente 

constituída Sociedade Anônima (S.A.) e por ser regida parcialmente por direito 

administrativo e direito civil e empresarial, deve ter suas causas julgadas na Justiça 

Comum Estadual e se Municipal, em Varas Cíveis. Sua finalidade é a prestação de 

serviços públicos e a exploração de atividades econômicas classificadas como de 

serviço público, mas de essência privada e econômica, como geração de energia 

elétrica por exemplo.  

Hoje, as sociedades de economia mista são regidas pela Lei 13.303 de 

30/06/2016, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico da empresa pública, da sociedade 

de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Diante deste cenário focar-se-á na sociedade de 

economia mista, objeto de estudo deste trabalho, conforme tem-se a seguir.  

 

2.2 COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA  

 

A COPEL – Companhia Paranaense de Energia S.A. é hoje uma das maiores 

empresas do estado do Paraná, criada em 26 de outubro de 1954 com o controle 

estatal e com capital acionário aberto desde 1994 (BM&Bovespa). Em 1997 figurou 

como a primeira empresa do setor elétrico na Bolsa de Nova Iorque. Sua marca 
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também aparece na Comunidade Econômica Européia – Latibex desde 2002 e desde 

07 de maio de 2008 as ações da Companhia passaram a integrar oficialmente o Nível 

01 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros – 

BM&Bovespa. O capital social da empresa é de R$7.910,0 milhões, composto por 

ações sem valor nominal e o número atual de acionistas é de 26.564. 

Nesta estrutura, aplica-se predominantemente o direito administrativo, seja 

para licitações, contratações de empregados mediante concursos e demais ramos do 

direito sejam eles direito privado, relações consumeristas e societárias, visando assim 

proporcionar maiores condições de concorrência com a iniciativa privada sem as 

amarras burocráticas da Administração Direta. No entanto, também aplica-se regras 

do direito empresarial, como a Lei das Sociedades Anônimas - Lei nº 6404 de 

15/12/1976 o que permite juridicamente que a mesma tenha ações no mercado/bolsa 

de valores para negociação.  

A empresa atua por meio de suas subsidiárias, nas áreas de geração, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia e recentemente adentrou ao 

mercado de telecomunicações: 

 

A Companhia atende diretamente a 4.515.938 unidades consumidoras em 
394 municípios e 1.113 localidades (distritos, vilas e povoados) paranaenses. 
Nesse universo incluem-se 3,6 milhões de lares, 78 mil indústrias, 384 mil 
estabelecimentos comerciais e 356 mil propriedades rurais. O quadro de 
pessoal é integrado por 8.453 empregados. 
(...) 
Sua estrutura compreende a operação de: 
- Parque gerador próprio composto por 30 usinas próprias e 11 participações, 
cuja potência instalada totaliza 5.675 MW – 93% proveniente de fontes 
renováveis como hídrica e eólica – e que responde pela produção de algo 
como 4% de toda eletricidade gerada no Brasil.  
- Sistema de transmissão formado por mais de 4 mil km de linhas e 45 
subestações automatizadas.  
- Sistema de distribuição com 195 mil km de linhas – a terceira maior do País 
- e 362 subestações automatizadas.  
- Sistema óptico de telecomunicações com 30 mil km de fibras, atendendo a 
49 mil clientes nas 399 cidades do Paraná e em duas de Santa Catarina.  

(COPEL, 2018) 
 
2.3 ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL REGULADORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Também regulamentada pelo Decreto 200/1967, através do artigo 5º, I, e criada 

pela Lei nº 9427/1996 e do Decreto Lei nº 2335/1997, a ANEEL é “uma autarquia com 

regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Possui personalidade 

jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades da Administração 
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Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 

financeira descentralizada” 

 

Sua classificação dentro do rol de espécies autárquicas é a de especial, com 
função reguladora, ou seja, ela é dotada de uma qualificada autonomia 
garantida pela presença de dirigentes com mandatos fixos e estabilidade nas 
funções. fins de regular o setor elétrico brasileiro no que tange a regular a 
geração, produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia 
elétrica; fiscalizar diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais 
as concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica; implementar 
políticas e diretrizes do governo federal relativas à exploração de energia 
elétrica e aproveitamento dos potenciais hidráulicos; estabelecer tarifas; 
dirimir divergências, na esfera administrativa, entre os agentes e entre os 
agentes e os consumidores, e promover as atividades de outorgas de 
concessão, permissão e autorização de empreendimentos e serviços de 
energia elétrica, por delegação do Governo Federal .(MAZZA, 2016)  
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3 LEI Nº 8078 DE 11/09/1990 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
 
V - defesa do consumidor (grifo meu) 

 

O supracitado dispositivo legal “ocupa-se da proteção do consumidor, 

estabelecendo a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa”, nas palavras de Novais (2016, p.75). Deste modo, o artigo 48 do ADCT 

- Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determinou que o Congresso 

Nacional elaborasse o Código de Defesa do Consumidor em 120 dias a partir da 

criação da Constituição Federal. Não foi o que aconteceu na prática, mas apesar do 

atraso, o CDC foi promulgado e instituiu um microssistema jurídico inovando 

profundamente o sistema jurídico brasileiro.  

Tendo em vista este arcabouço democrático, não surpreende que os princípios 

que guiam as relações de consumo sejam consoantes com princípios democráticos 

do Estado de Direito, a saber, Princípios informativos do microssistema de consumo, 

Princípio da vulnerabilidade, Princípio do dever governamental, Princípio da garantia 

da adequação, Princípio da harmonia do mercado de consumo, Princípio da boa-fé 

objetiva, Princípio do equilíbrio econômico e jurídico, Princípio da informação e 

Princípio do acesso à justiça. 

No âmbito do CDC 8078/1990, a relação consumerista é definida pelo 

legislador, quem também o define em texto expresso, conforme observa-se:  

 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final. (grifo meu) 
 
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 
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§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 
 

Novais (2016, p.113) explana em sua obra que o “fornecedor é reconhecido 

pelo CDC como toda e qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira que desenvolvam atividade de produção e comercialização”. Portanto, 

são classificados em imediato, mediato, aparentes, reais e presumidos, devem visar 

lucro direto ou indireto com a sua atividade e não é relevante se a atividade é realizada 

de maneira eventual ou rotineira. Ainda segundo a supracitada autora, insta dizer que 

o fornecedor colocará à disposição do consumidor no mercado produtos e serviços, 

independentemente de serem pessoas jurídicas de direito público ou não.  

Rizatto (2017, p.149) explana também que os serviços públicos são sim 

regrados pela lei consumerista e que por este motivo o legislador acertadamente 

redigiu o artigo 22 do CDC, “o que por si só foi fundamental para impedir que 

prestadores de serviços públicos pudessem construir “teorias” para tentar dizer que 

não estariam submetidos às normas do CDC.” 

 
Artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos. 

 

O conceito de produto é definido pela mesma autora como diretamente ligado 

ao conceito econômico, indicando a totalidade dos bens existentes em determinada 

época. O dispositivo legal supracitado abarca qualquer bem imóvel ou móvel, material 

ou imaterial, o que irá diferenciar produtos de serviços será a relação obrigacional, ou 

seja, obrigação de dar ou de fazer. Por fim, o conceito de consumidor está legalmente 

estabelecido como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou 

serviços com a intenção de suprir suas próprias necessidades.  

 

O termo destinatário final, contudo, suscita discussões, ensejando na doutrina 
a divergência entre a teoria maximalista e a teoria finalista. A primeira 
corrente busca a interpretação extensiva do CDC, para vê-lo aplicado em 
todas as relações nas quais o produto ou serviço é retirado do mercado. 
Interessa aqui a destinação fática do bem, não importando se o produto ou 
serviço será reutilizado na cadeia produtiva. Ao revés, os finalistas pretendem 
a aplicação do microssistema de proteção ao consumidor levando em 
consideração a destinação fática e econômica do bem, vale dizer, o CDC 
seria aplicado àqueles que não utilizam os produtos ou serviços como 
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insumos de produção, não podendo os produtos ou serviços ser reutilizados 
na cadeia produtiva. NOVAIS (2016, p.132) 

 
A respeito da eficiência do serviço público, embora já estivesse disposto no 

Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, só figurou claramente a partir da Emenda 

Constitucional de nº. 19 de 04/06/1998, ou seja, oito anos após a publicação do CDC 

De qualquer modo o princípio da eficiência é entendido e institivamente necessário ao 

bom funcionamento da Administração Pública dentro do que o Estado se compromete 

a devolver ao cidadão em troca de seus impostos.  

Mazza (2017, p. 151 apud Meirelles 2016, p.90) afirma que a “eficiência é um 

dever imposto a todo e qualquer agente público no sentido de que ele realize suas 

atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.”  A autora entende que 

não cabe ao Estado apenas “atender” a população dentro dos princípios de legalidade, 

e sim deve-se desempenhar com exigência de resultados positivos para o serviço 

público e satisfatório para o atendimento das necessidades da comunidade.  

 

3.1 SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS 

 

Com o cáput do artigo 22 do CDC sob análise, explanar-se-á sobre o conceito 

de essencialidade abarcado pela norma e o que normalmente entende-se por serviços 

essenciais na esfera das relações de consumo. 

Doutrinariamente entende-se que todos os serviços tutelados pelo Estado e por 

conseguinte pela Administração Pública são obrigatoriamente contínuos, a saber: 

coleta de lixo, fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, telefonia, segurança 

pública, atendimento hospitalar, etc. Legalmente o entendimento de o que é um 

serviço essencial é exposto pela Lei de Greve nº 7783 de 28 de junho de 1989. 

Conforme Mazza (2017, p. 155) bem coloca, essa norma “obriga os sindicatos, 

trabalhadores e empregadores a garantir durante a greve, a prestação de serviços 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”, 

conforme definido: 

 

Art. 10 – São considerados serviços ou atividades essenciais: 
I. Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia 

elétrica, gás e combustíveis (grifo meu);  
II. Assistência médica hospitalar; 

III. Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 
IV. Funerários; 
V. Transporte coletivo; 
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VI. Captação e tratamento de esgoto e lixo; 
VII. Telecomunicações; 

VIII. Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais 
nucleares; 

IX. Processamentos de dados ligados a serviços essenciais; 
X. Controle de trafego aéreo; 

XI. Compensação bancaria; 

 

Por interpretação do artigo, não há que se questionar sobre a 

continuidade dos serviços elencados no rol acima. Segundo Mazza (2017, p. 

155) “o CDC é claro, taxativo e não abre exceções; os serviços essenciais são 

contínuos, e diga-se que essa garantia decorre do texto constitucional”.  

Desta forma, uma vez que ocorra a interrupção dos serviços seja por 

irregularidades, e/ou problemas técnicos todo e qualquer dano é passível de 

restituição 

 

(...) qualquer dano, material ou moral, causado pela interrupção dá direito a 
indenização, uma vez que a responsabilidade do prestador é objetiva, e a 
mera constatação da possibilidade de descontinuidade feita pelo artigo 6º §3º, 
I da Lei 8.967 não tem o condão de elidir a responsabilidade instituída no 
CDC.” (MAZZA, 2017, p. 156) 

 
Os dispositivos legais da lei nº 7783 de 28 de junho de 1989 também 

corroboram neste sentido: 

 

Art. 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
 
Art. 22º (...) Páragrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, 
das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 
a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.  
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4 JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA  
 

Segundo Bochenek e Dalazoana (2017, p.26) o termo jurisdição deriva do latim 

“iurisdictio”, sendo formado pela junção de duas expressões: “ius” e “dicere”, cuja 

tradução livre é “dizer o direito”. Entende-se, portanto, como jurisdição o poder-dever 

da autoridade estatal representada pelo juiz que atua nos casos em que lhe são 

enviados para apreciação. Como é um monopólio estatal não pode ser delegada ou 

transferida a terceiros, devendo ser exercida por um órgão do sistema judiciário 

anteriormente designado para a atuação, que por sua vez seja imparcial em relação 

as partes. 

A competência, termo de origem latina – competentia - designa gozo ou paz, 

consiste na jurisdição para determinado caso. Para Bochenek e Dalazoana (2017, 

apud ALVIM,2010), competência designa  

 

“(...) a atribuição a um dado órgão do Poder Judiciário daquilo que lhe está 
afeto, em decorrência de sua atividade jurisdicional específica, dentro do 
Poder Judiciário, normalmente excluída a legitimidade simultânea de 
qualquer outro órgão do mesmo poder (ou a fortiori, de outro poder).  

 
Desta forma, é fácil observar que a definição de competências se dá por 

normativas, e que para tanto, os legisladores consideram diversos fatores, tais como 

soberania estatal, interesse, local, hipossuficiência, complexidade e constituição 

diferenciada de órgãos judiciários em relação ao diploma legal, se trabalhista ou 

eleitoral por exemplo. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, o sistema brasileiro está em sintonia 

com o princípio federativo, notadamente no que diz respeito à repartição das 

competências judiciárias entre os integrantes da ordem jurídica nacional, dividida em 

federal e estadual bem como em paralelo as justiças militar, eleitoral e trabalhista.  

 

Verifica-se, pois, que três notas são essenciais à caracterização federal: a) 
descentralização política fixada na Constituição (ou, então, repartição 
constitucional de competências); b) participação da vontade das ordens 
jurídicas parciais na vontade criadora da ordem jurídica nacional; c) 
possibilidade de autoconstituição: existência de constituições locais e d) a 
existência de um órgão constitucional incumbido do controle da 
constitucionalidade das leis. BOCHENEK E DALAZOANA (2017 p.65 apud 
TEMER 2005, p.61-68) 

 

Com base nestas informações é possível compreender a afirmação de 

Bochenek e Dalazoana (2017, apud TEMER, 2011) ao afirmar que as demandas 
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jurídicas estão diretamente relacionadas aos interesses da Federação representadas 

pela União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, enquanto a Justiça 

Estadual com os interesses dos Estados-membros e Municípios além de matérias de 

interesse dos particulares.  

A CF/1988 deixou sob tutela do Poder Judiciário a função jurisdicional, exceto 

as previsões dos artigos 51, I e 52 e II cujo poder jurisdicional é passado à Câmara 

dos Deputados e ao Senado Federal. Afora esta exceção, o poder jurisdicional é 

composto pelo Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior 

Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais Federais e 

Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, 

Tribunais e Juízes Militares e Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 

territórios. Previstos na CF/88 pelo artigo 98 temos os Juizados Especiais e suas 

turmas recursais estaduais e federais bem como o Tribunal do Júri.  

Os artigos 108 e 109 da Constituição Federal dispõem sobre a composição dos 

Tribunais Regionais Federais em primeira instancia, sendo esta classificação taxativa 

e absoluta em relação aos demais órgãos judiciários. 

 

4.1 COMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS  

 

Os Juizados Especiais Cíveis foram criados a partir da Lei nº 9099 de 

26/09/1995 que por sua vez revogou a lei 7.244 de 07/11/1984, conhecida como lei 

dos Juizados de Pequenas Causas. O primeiro artigo da lei vigente diz 

 

Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, 
serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos 
Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de 
sua competência. 

 

Os critérios que regem os processos dentro dos Juizados são elencados no 

artigo 2º da supracitada lei, conforme pode-se acompanhar: 

 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 
possível, a conciliação ou a transação.  
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Neste trabalho especificamente buscar-se-á compreender a tratativa dada 

pelos Juizados Especiais no que tange a condução de produção de provas em casos 

concretos.  

O artigo 3º da lei elenca quais são as causas admissíveis de serem ajuizadas 

e julgadas dentro dos Juizados, a saber:  

 

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. 

 
De acordo com Alvim (2010, p. 25), “a competência é a quantidade de jurisdição 

atribuída pela Constituição ou pela lei e órgãos jurisdicionais para o julgamento de 

determinadas causas, segundo determinados critérios (objetivo, territorial e 

funcional)”. Com esta afirmativa é possível compreender que os Juizados detêm as 

competências previstas legalmente e que estes critérios podem conjugar-se para 

atendimento às demandas de menor complexidade judicial, em consonância com o 

artigo 3º da supracitada lei.  

Outra característica da Lei 9.099/1995 encontra-se também no artigo 3º da lei 

e refere-se a complexidade das provas. A supracitada autora explica que em princípio 

não basta que a causa seja de “menor complexidade” para adentrar a competência 

dos juizados especiais, sendo necessário que se contenha também no elenco das 

causas enumeradas nos diversos incisos do art. 3º. Ou seja, em vez de adotar um 

critério essencial para definir “menor complexidade” o legislador se utilizou do critério 

topográfico, pelo que, figurando no elenco geral a causa, só por isso, considera-se da 

competência dos juizados especiais.  

Neste sentido, uma causa pode ser de “menor complexidade” e não estar 

arrolada na enumeração dos diversos incisos do art.3º, quando não será julgada pelos 

juizados especiais, como, também, conter-se ali, mas ser de “muita complexidade”, o 

que a lei desconsiderou para mantê-las na competência dos juizados.  

Como pode-se observar no dispositivo legal, o conceito de complexidade é 

subjetivo, não havendo uma clara definição sobre o que pode ou não ser considerado 

complexo. a denominação aparece primeiramente na Constituição Federal de 1988:  
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Art. 98 - 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 (grifo nosso) e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas 
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas 
de juízes de primeiro grau; 

 

Logo vê-se que o termo grifado não é aclarado pelo legislador, o que permite 

que a doutrina interprete de várias maneiras diferentes. A saber, Alvim (2010 apud 

NERY, 1999, p. 2240) entende que que a complexidade é irrelevante na fixação da 

competência dos juizados uma vez que verificada qualquer uma das hipóteses do 

artigo 3º da lei dos Juizados. Outro jurista, no entanto, Alvim (2010 apud FIGUEIRA, 

20-, p. 104) pensa que se a causa não for devidamente adequada ao conceito de 

menor complexidade, exigindo por exemplo, prova pericial complexa, a solução está 

em declarar o juiz incompetente. A declaração de incompetência segundo o 

supracitado autor deverá ocorrer de ofício ou mediante requerimento da parte para 

que seja então remetida ao Juízo Comum. É importante ressaltar que nesta hipótese 

não há julgamento de mérito.  

Destarte, a expressão “menor complexidade” é considerada pelo autor como 

fluída, e igualmente, indeterminada, pois os seus limites dependem da ótica do 

julgador, ou seja, um mesmo assunto pode ser visto por pouco complexo por um 

magistrado e muito complexo por outro. Outrossim, considera-se para efeitos legais 

como de menor complexidade todas as condições elencadas no art. 3º da lei 9099/95, 

no entanto, se algumas das condições apresentar fatos complexos ou perícia 

necessária para a orientação dos juizados, a melhor solução será aplicar o disposto 

no art. 51 inciso II da mesma lei, remetendo as partes ao Juízo Comum. Nestas 

situações o dispositivo legal prevê a extinção do processo, o que é possível quando o 

processo está ainda em fase de conciliação, pois não resultará em prejuízos para as 

partes. No entanto, se esta extinção ocorre quando identificada a necessidade de 

prova complexa dentro do Juizado, onde as mesmas já tenham sido colhidas, não 

haverá atendimento aos princípios da economia processual.  

Assim, Alvim (2018, p. 30) sugere que “o melhor é que o juiz do Juizado 

reconheça a complexidade do caso e decline sua competência em favor da Justiça 

Comum”. Também se recomenda essa medida visto que pode o juízo remetido 

entender que a competência pertence de fato ao Juizado e assim suscitar o conflito, 

que poderá ou não ser acolhido.  
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Com base na doutrina acima exposta é possível compreender que não se pode 

manter uma posição inflexível a respeito. A supracitada autora é categórica ao afirmar 

que não se pode adotar uma posição ortodoxa, pois, se não se pode retirar às partes 

o direito de se dirigir a um juízo onde o rito sumaríssimo lhe assistirá mais rapidamente 

o seu direito, também não se pode retirar do réu o direito de se defender com a 

amplitude que esse direito tem no texto constitucional; e a prova pericial pode muitas 

vezes ser de interesse do réu , por não constar nas alegações do autor, conclui então 

que 

 

(...) a posição que me parece mais flexível, e que atende tanto aos interesses 
das partes (autor e réu) quanto ao da administração da Justiça, que é 
considerar de menor complexidade as causas enumeradas no art. 3 inciso I 
a IV da lei 9099/95, salvo se surgir, no curso da demanda, complexidade 
instrutória (por exemplo uma perícia complexa) que aconselhe a declinação 
da competência para a Justiça Comum para não violentar os critérios 
informativos dos juizados especiais (simplicidade, informalidade e 
celeridade).ALVIM (2018, p. 31)  

 

Diante de todos posicionamentos acima expostos, fica evidente as diversas 

possibilidades de entendimento a respeito do que possa vir a ser uma prova complexa 

e como esta deve ser recebida pelo magistrado. Não há consenso doutrino tampouco 

à luz dos dispositivos legais dentro dos diplomas legais aplicados aos Juizados 

Especiais Cíveis. 
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5 DAS PROVAS 
 

Para compreender a importância das provas dentro do sistema judiciário, 

independente do rito, ordinário ou sumaríssimo, faz-se necessário ter claramente 

conceituado o que é uma prova. Nas palavras de Bochenek e Nascimento (2017, 

p.263) “a prova é a demonstração em juízo da veracidade da alegação fática levantada 

pela parte litigante”. Logo, pelo sistema processual civil, tanto em Juizados como na 

Justiça Comum admite-se todas as provas admitidas em direito, excluídas as 

consideradas ilegais ou imorais. Leia-se o art. 32 da lei 9099/1995.  

 

Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não 
especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados 
pelas partes. 

E ainda 

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e 
julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou 
excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. 

 

Tendo claro o que é prova e admitindo que ela poderá ser recebida no 

procedimento sumaríssimo, explanar-se-á sobre a prova dita complexa, inicialmente 

não recebida nos Juizados Especiais Federais em face do disposto na legislação. 

Encontra-se em texto legal, no entanto, que o juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança de maneira a permitir esclarecimentos técnicos aos pontos 

controvertidos da demanda conforme preconiza o art. 12 da lei 10.259/01:  

 

Art. 12. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao 
julgamento da causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o 
laudo até cinco dias antes da audiência, independentemente de intimação 
das partes. 

 

Assim, compreende-se que cabe ao juiz, com base nas suas experiências 

particulares, pedir ou não produção de provas. A expressão “regras de experiência 

comum” é utilizado por Bochenek e Nascimento (2017, p.266) para descrever a 

utilização por parte do magistrado de uma forma padronizada de comportamento, ou 

um modo comum de tratar ou ser tratado, não precisando o juiz ser “juiz” para saber 

que aquele é procedimento usual, ou porque já esteve em situação idêntica, ou porque 

sabe, pela sua ciência comum (jornais, revistas, televisão) que é assim que as coisas 

ordinariamente acontecem no meio social. Tratando-se de um caso concreto o juiz 
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deverá levar em consideração o seu conhecimento privativo, resultado de observação 

social, para determinar se o será necessário proceder perícia ou ouvir testemunhas.  
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5.1 ANÁLISES DOS CASOS CONCRETOS 

 

Uma vez apresentada as considerações técnicas a respeito do Juizado 

Especial Civil e das leis que o regimentam, serão expostos e analisados casos 

concretos de ações ajuizadas por fumicultores – produtores de tabaco – da região 

centro-sul do estado do Paraná nas quais figuram como réu a Companhia Paranaense 

de Energia – COPEL bem como suas subsidiárias integrais.  

Inicialmente, cabe localizar geograficamente a região de produção de tabaco 

no estado bem como indicar as cidades que mais ajuízam ações para fins de análise 

documental das peças jurídicas apresentadas.  

 

Figura 1 - REGIÕES PRODUTORAS DE TABACO NO SUL DO BRASIL 

Fonte: Mizael Dornelles,2010. AFUBRA, 2005. 

 

Segundo dados da Copel (2018) é possível identificar por meio dos gráficos 

abaixo um comportamento crescente no valor e na quantidade de indenizações via 

juizados. 
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Figura 2 – AÇÕES INDENIZATÓRIAS - EVOLUÇÃO QUANTITATIVA 

Fonte: COPEL, 2018. 

 

Figura 3 - AÇÕES INDENIZATÓRIAS - EVOLUÇÃO FINANCEIRA 

 

Fonte: COPEL, 2018. 

 

Analisando os dados é possível identificar o ajuizamento de aproximadamente 

6039 ações em 7 anos. Estes números revelam o aumento da recorrência ao 

Judiciário para obtenção de indenizações morais e materiais por parte dos 

agricultores. É possível observar ainda que há um comportamento contumaz por parte 

de alguns agricultores que ajuíza, reiteradamente vezes, em alguns casos, por mais 

de uma vez ao ano.  
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Além do volume de ações ajuizadas observa-se também crescente aumento 

nos valores cobrados para as indenizações materiais e morais. Nos processos 

analisados até o ano de 2015 havia, predominantemente, ações indenizatórias de 

cunho material; posteriormente observou-se a inclusão do pedido do dano moral, com 

crescente valor de econômico. 

O maior volume de ações ajuizadas foram identificadas nas Comarcas de 

Ipiranga, Rebouças, Imbituva e São João do Triunfo, cujo número é de 4781 ações. 

As demais cidades do pólo tabageiro somam 1258 ações. O valor médio dos pedidos 

ingressados é de R$21.964,89.  

 

Tabela 1 - QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE PEDIDOS POR COMARCA 

Comarca Quantidade Valor médio 
Ipiranga 1459 23.390,81 
Rebouças 1292 24.286,96 
Imbituva 1280 22.535,15 
São João do Triunfo 750 13.978,71 

Fonte: COPEL, 2018. 
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5.2 ANÁLISE DAS SENTENÇAS PROFERIDAS 

 
Por meio de busca ativa de processos envolvendo fumicultores e a 

concessionária de energia em questão, foi possível identificar decisões divergentes 

dentro dos Juizados, conforme descrito a seguir: 

 
5.2.1 Caso Concreto - Comarca de Tibagi 
 

A síntese fática descreve a alegação de perda de produção de 1000 quilos de 

fumo em processo de secagem – dentro das estufas – que “cozinharam” devido a 

alteração de temperatura ocasionada pela queda de energia elétrica.  

Consta nos autos as notas fiscais da produção vendida bem como sua 

classificação e valor por quilo e tipo. bem como laudo de técnico agrônomo contratado 

pelo autor com a descrição do fumo perdido. 

Em relação aos pedidos da petição inicial, além dos pedidos processuais, havia 

a solicitação de indenização moral no valor de R$25.500,00 e R$9.700,00 por dano 

material, totalizando o pedido em R$35.200,00. 

Neste caso o Juizado Especial Civil em sentença explanou que a presente lide 

dependeria da realização de prova pericial complexa durante o processo de 

conhecimento.  

“Como é cediço o procedimento do Juizado, norteado pelos princípios 
informadores não permitem a produção de prova desta natureza durante o 
processo de conhecimento. Tampouco é possível a prolação de sentença 
líquida. Cita-se a Súmula nº 25 – Publicada o DJ, edição 4813, pág. 115 de 
19/04/2012. No caso em tela o processo foi extinto sem resolução de mérito.  
(...) 
Os Juizados Especiais Cíveis são incompetentes para o conhecimento e 
julgamento das ações de reparação de danos decorrentes da oscilação e 
julgamento das ações de reparação de danos decorrentes da oscilação ou 
suspensão do fornecimento de energia elétrica na atividade de secagem de 
fumo, ressalvados os processos já em curso no primeiro e segundo graus. 
Aplica-se o disposto nesta Súmula a contar de sua publicação, revogando a 
Súmula 22 das Turmas Recursais Cíveis. 

 

5.2.2 Caso Concreto - Comarca de Ipiranga 
 

A síntese fática também se dá por alegada perda de produção em fase de se 

secagem; neste caso o autor relata o cozimento de aproximadamente 1.200 quilos de 

tabaco que “cozinharam” por variação térmica em função de interrompimento de 

energia elétrica por falha da concessionária. 
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Consta nos autos nota fiscal da produção vendida bem como classificação – 

realizada pela empresa fumageira -  e laudo de técnico agrônomo contratado pelo 

autor.  

Em relação aos pedidos, além dos processuais, foi solicitado pela parte autora 

R$27.313,60 a título de indenização moral e R$7.886,40 por dano material, totalizado 

o valor da causa em R$32.000,00. 

O Juizado Especial Civil desta comarca, em sentido oposto ao da Comarca de 

Rebouças, decidiu pela procedência da ação de indenização por danos morais e 

materiais.  

Justificou em sentença que a preliminar de incompetência deveria ser afastada, 

uma vez que “não há qualquer impeditivo de realização de prova técnica nos Juizados 

Especiais, desde que efetivada nos termos do artigo 35, da Lei 9099/95. O magistrado 

entendeu que as notas fiscais juntadas aos autos prestavam informações de calcular 

a média de valor da alegada produção financeira e decidiu pela procedência da ação. 

 

5.2.3 Caso Concreto - Comarca de Rebouças 
 

A síntese fática dá-se pela alegação do autor na perda de aproximadamente 

840 quilos de tabaco que “cozinharam” na estufa devido a falta de energia elétrica. 

Consta nos autos nota fiscal da produção vendida bem como a classificação feita pela 

empresa fumageira no ato da compra e laudo de técnico agrônomo contratado pelo 

autor, que requereu a título de danos materiais o valor de R$11.784,00.  

O Juizado Especial Civil desta comarca decidiu pela procedência da ação 

indenizatória admitindo o laudo elaborado por técnico contratado do autor, ainda que 

unilateralmente, conforme explanado na sentença:  

 

(...) Uma vez que o valor constante no laudo utiliza os mesmos padrões de 
preço encontrados em empresa da região, que realiza a compra, 
intermediação de compra de fumo, resta clara a possibilidade de utilização 
do laudo apresentado  

 

5.2.4 Caso Concreto - Comarca de Prudentópolis 
 

 Assim como em todos os demais processos, a síntese fática se deu pela 

alegação do autor na perda de aproximadamente 700 quilos de tabaco que 

“cozinharam” na estufa por falta de energia elétrica durante a secagem das folhas. 
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Similarmente aos demais casos analisados, constava nos autos a nota fiscal 

da produção vendida bem como classificação do fumo realizada pela empresa 

tabageira no ato da compra. e laudo de técnico agrônomo contratado pelo autor. 

O autor requereu indenização de danos materiais no valor de R$6.867,00  

O Juizado Especial Civil desta comarca decidiu que poderia julgar a ação 

indenizatória conforme entendimento do TJPR (Enunciado 13.6) no qual é afirma-se 

que a “simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a 

competência do Juizado Especial, mormente quando não exauridos os instrumentos 

de investigação abarcados pela Lei 9099/1995.” 

Portanto, neste caso o magistrado admitiu competência e elucidou em sentença 

sua interpretação em relação ao laudo pericial juntado pelo autor. A ação foi julgada 

procedente para pagamento de R$6.867,00 a título de indenização material.  

 

(...) mesmo analisando que o auto sempre faz fumo de boa qualidade (classe 
B), com preço de venda elevado, o profissional responsável pela elaboração 
do laudo foi coerente ao indicar prováveis classes inferiores de fumo que 
seriam produzidas e seu valor de comercialização, calculando os prejuízos 
com suporte na média do preço médio de venda, pelo que se pode entender 
que o fumo perdido receberia a classificação indicada no laudo, conforme 
vem sendo observado por este julgador em casos semelhantes. 

 
Caso Concreto - Comarca de Imbituva 
 

A síntese fática dá-se pela alegação do autor na perda de aproximadamente 

1050 quilos de tabaco que “cozinharam” na estufa de secagem quando se deu a queda 

de energia elétrica.  

Consta nos autos nota fiscal da produção parcialmente vendida e laudo de 

técnico agrônomo contratado pelo autor. Em relação aos pedidos, além dos 

processuais, foi solicitado pela parte autora R$12.442,10 por dano material.  

O Juizado Especial Civil desta comarca decidiu que poderia julgar a ação 

indenizatória conforme entendimento do TJPR, afastando a preliminar de 

incompetência alegando que “inexiste na matéria ora discutida qualquer complexidade 

a ensejar a aplicação do disposto do artigo 51 da lei 9099/95.”  

A respeito da prova considerada nos autos, o magistrado afirma que  

 

(...) É bem verdade que o laudo se trata de documento unilateral, elaborado 
por técnico. Mas isto por si só não retira a credibilidade do mesmo, pois, o 
técnico não tem nenhum interesse na causa.” 
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A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a concessionária ao 

pagamento de R$12.217,80 a título indenizatório de danos materiais.  
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6 OPERAÇÃO CAUSA GANHA  
 

No dia 10/04/2018 a Polícia Civil deflagrou a operação “Causa Ganha” na qual 

se deu a identificação de uma quadrilha suspeita de montar um esquema milionário 

para fraudar a concessionária de energia do Paraná:  

Segundo matéria veiculada em sites de grande visibilidade, as proporções 

financeiras envolvidas no esquema de fraude podem chegar a mais de 9 milhões de 

reais aos cofres públicos:  

 

Conforme a Polícia Civil, a fraude envolvia ações indenizatórias ajuizadas por 
fumicultores contra a Copel, em virtude da suposta má prestação do serviço 
- nesse caso, a queda de luz, que acabaria provocando a perda do fumo no 
processo de secagem. (GLOBO G1, 2018) 

 

Ainda de acordo com a matéria, cerca de 1 milhão de reais foi 

comprovadamente desviado pelo trio, composto de dois advogados e um perito 

particular. A investigação foi conduzida pela delegacia de Ipiranga com o apoio do 

Núcleo de Repressão aos Crimes Econômicos (NURCE), da Polícia Civil do Paraná.  

Matérias como esta foram amplamente divulgadas nos canais informativos – rádio, 

televisão e internet, como na capital do estado, onde o principal jornal digital veiculou 

a seguinte notícia:  

 

(...) Dois advogados e um perito criminal são suspeitos de apresentar laudos 
falsos nessas ações. Guilherme Dias, delegado da Polícia Civil, disse que, 
em pelo menos 60 laudos apresentados à Justiça, não houve sequer uma 
visita do profissional à região. As informações foram concedidas em 
entrevista à RPC.(GAZETA DO POVO, 2018) 

 
Programas televisivos também apresentaram matérias jornalísticas do caso, 

em tela e, em matéria veiculada no site da Secretaria de Segurança Pública, o 

delegado Guilherme Dias proferiu entrevista informando o modus operandi dos 

envolvidos 

 
Basicamente, a ação ocorria quando havia alguma queda de energia na região. Os 
suspeitos procuravam ao fumilcultores (sic) perguntando se eles teriam interesse em 
ajuizar uma ação, alegando perda de produto pela falta de energia. Como é uma 
relação de consumo, a prova cabe a Copel, e é muito difícil a empresa conseguir, 
tempos depois, garantir se houve prejuízo ou não. Assim, eram ações praticamente 
ganhas”, explicou o delegado Guilherme Dias, responsável por conduzir os trabalhos. 
Por isso o nome da Operação “Causa Ganha”. Ainda de acordo com o delegado, 
outros 143 laudos têm indício de fraude.  
 
As investigações mostraram que o perito envolvido no esquema anexava laudos 
falsos aos processos e ainda negociava os valores que seriam incluídos com as 
próprias vítimas. Além de informações falsas nos laudos – como, por exemplo, a 
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quantidade, qualidade do fumo e o tamanho do prejuízo –, ficou provado que o perito 
particular sequer realizava todas as avaliações e nem comparecia a todos os locais 
de perícia. 
 
Em um dos casos, no dia 28 de dezembro de 2015, a investigação apurou que o 
suspeito teria lavrado apenas neste dia pelo menos 32 laudos periciais, em área rural 
de difícil acesso e locais muito distantes, impossíveis de serem percorridos no tempo 
descrito. 
 
As informações eram incluídas nas ações pelos advogados que, de acordo com o 
inquérito, não atuavam apenas como defensores dos fumicultores, mas como autores 
intelectuais do delito, instruindo como ludibriar a justiça..(sic) 
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CONCLUSÃO 
 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de buscar elucidar questionamentos 

presentes no dia-a-dia dos operadores do direito uma vez que não há na doutrina e 

na legislação qualquer conceito fechado que permitisse apenas um entendimento 

interpretativo.  

Feita esta afirmação é possível concluir que essas lacunas legais e doutrinárias 

permitem que um sistema seja corrompido por meio de sombras e divergências de 

entendimentos.  

O conceito sobre a necessidade das provas nos casos em tela mostra várias 

interpretações e consequentes medidas jurídicas a respeito, que por sua vez 

convergem também para sentenças diversas.  

A necessidade de manter o processo tramitando nos moldes previstos aos 

JEC’s, em especial ao princípio da celeridade confronta-se com o direito ao 

contraditório e a ampla defesa por parte do réu, que nos casos em tela não pode 

questionar as provas trazidas pelo autor.  

Vê-se portanto, um claro cerceamento de defesa da parte hipossuficiente ao 

hipersuficiente, dentro dos conceitos doutrinários. O que é incomum e pouco relatado 

na doutrina jurídica.  

Os números levantados nesta pesquisa demonstram o significativo aumento de 

ações ingressadas ao longo dos anos de 2010 até 2017, bem como aumento 

expressivo dos valores ingressados em consequência ao acréscimo do pedido 

indenizatório moral.  

O rol de autores registrados no sistema CPJ indicam pedidos reiterados, muitas 

vezes na mesma propriedade o que torna claro que não há o aumento de agricultores 

praticando a produção de tabaco e sim a reincidência de ingressos pelos mesmos 

produtores. É fato que a lavoura de tabaco tem em média de duas a três colheitas 

anuais, conforme maturação e tamanho da planta. 

É sabido também que o mercado tabageiro movimenta muito dinheiro, mas por 

haver pressões contrárias, as leis brasileiras permitem altíssimas tributações, para as 

empresas multinacionais fumageiras, que de maneira indireta repassam aos 

produtores, e que por sua vez, adesivos ao sistema de parceria contratado com as 

fumageiras ficam impedidos de vender a produção para terceiros e são obrigados a 

acatar o preço avaliado pela empresa no momento da avaliação das folhas de tabaco. 
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Essa cadeia produtiva também cerceia o produtor, que pode preferir recorrer 

ao judiciário para obter indenizações que seriam seguramente maiores que o valor de 

compra praticado pelas empresas.  

Nos casos em tela é necessário também relatar a proximidade geográfica das 

comarcas bem como o conhecimento do homem médio a respeito da agricultura de 

tabaco na região, o que com certeza atinge ao magistrado, togado ou não, a respeito 

do tema e que influência de certa maneira sobre as decisões que profere.  

Saber as lacunas processuais e legais obriga aos operadores a busca de 

soluções éticas e morais, a fim de que se mantenha os princípios constitucionais e 

doutrinários do direito administrativos, tão difundidos nos meios acadêmicos, a saber: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Logo, o que se 

constatou por meio desta pesquisa foi que as diversas interpretações geram um 

mercado de ações indenizatórias lucrativas a operadores do direito envolvidos bem 

como aos fumicultores e possíveis terceiros envolvidos.  

Há que observar-se também que neste caso in loco, a concessionária de 

energia elétrica detém capital misto, e por força de regulamentação da ANEEL, todos 

os impactos financeiros que esta sofre são direta ou indiretamente repassados aos 

consumidores e aos cofres público. Aos consumidores, através da correção no valor 

da tarifa de energia elétrica e aos cofres públicos, com consequente diminuição de 

lucro visto aumento de pagamentos indenizatórios. 
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Anexo 1 – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Eu, Priscyla Leonida da Silva Miliorança, registro funcional nº 800574, lotada na 

DRI/CJU/CGJE/NGTJ, venho pelo presente solicitar autorização da Companhia 

Paranaense de Energia, através de sua Coordenação Jurídica, para a realização da 

coleta de dados através do banco de dados usado jurídico – CPJ – no período de 

2010 a 2017 para a presente pesquisa acadêmica.  

O trabalho em questão é para obtenção da nota parcial para conclusão do 

bacharelado em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná, cujo objetivo é avaliar 

como se dá o direito ao contraditório e a ampla defesa nos Juizados Especiais Civeis, 

de que forma o fato da inexistência total ou parcial de prova pericial impacta nas 

decisões proferidas judicialmente.  

 

 

 

Curitiba, 11 de abril de 2018. 
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