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RESUMO 

 

Objetiva-se analisar a força normativa dos enunciados elaborados no Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE - que determinam a não aplicação do Código de Processo Civil 

de 2015 na Sistemática dos Juizados Especiais Estaduais, regidos pela Lei n. 9.099/95. Inicia-

se com uma análise dos princípios que norteiam os Juizados Especiais Cíveis Estaduais, 

previstos no Artigo 2º da Lei n. 9.099/95, a qual determina que os processos deverão ser 

orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Em seguida, passa-se a analisar as disposições normativas contidas no CPC/15 que 

não foram tratadas na Lei n. 9.099/95, apontando possíveis conflitos entre a sistemática 

principiológica destas duas leis, com enfoque nos critérios de fundamentação das decisões 

judiciais e na contagem de prazos em dias úteis, ambos disciplinados no CPC/15. Na 

sequência, analisa-se o papel do juiz na interpretação e aplicação do Direito, bem como a 

possibilidade de o magistrado formular decisões jurídicas utilizando-se em suas 

fundamentações os enunciados do FONAJE que afastam dos Juizados Especiais as 

disposições do CPC/15, ponderando-se se este modo de fundamentação atenderia às 

premissas Constitucionais de Legalidade e de Segurança Jurídica. No que se refere aos 

aspectos metodológicos, é realizado um estudo descritivo-analítico, por meio de pesquisa 

bibliográfica através de livros e artigos científicos de diversos autores, como Fredie Didier 

Junior, Humberto Theodoro Junior, Ada Pellegrini Grinover e Cassio Scarpinella Bueno, 

dentre outros. A conclusão obtida é de que os enunciados do FONAJE não possuem força 

vinculante, servindo-se apenas de orientação para a interpretação da Lei n. 9.099/95. Ademais, 

também se constatou que o Código de Processo Civil de 2015 se harmoniza com a sistemática 

dos Juizados Especiais, não sendo razoável afirmar que não há compatibilização entre o Novo 

Código e a Lei n. 9.099/95.  

 

 

Palavras-chave: Enunciados do FONAJE. Juizados Especiais. CPC/15. 

 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to analyze the normative strenght of Special Court National 

Forum statements that determine that Civil Procedure Code of 2015 does not apply to the 

State Special Courts system, ruled by law n. 9.099/95. It starts with an analysis of principles 

that guide Civil Special Courts, stated in article 2 of Law n. 9.099/95, which states that 

procedures might be guided by orality, simplicity, informality, procedural time and cost saving. 

Then the work gets to analyze legislative provisions in CPC/2015 that were not evoked in law 

n. 9.099/95, indicating possible conflicts between the principles from these laws and focusing 

on judicial decisions substantiation criteria and the couting of judicial terms in workdays, both 

issues stated on CPC/15. In a sequence, it studies the role of the judge in interpretation and 

law application, as well as the possibility that judges utter decisions using in their reasons 

FONAJE statements that ward from Special Courts the application of CPC/15, considering 

that this method would observe the constitutional propositions of legality and legal security. 

Concerning to methodologic issues, this work is based on  a descriptive-analytic study 

through bibliographic research based on books and cientific articles from several authors, 

such as Fredie Didier Junior, Humberto Theodoro Junior, Ada Pellegrini Grinover, Cassio 

Scarpinella Bueno, etc. The conclusion obtained is that FONAJE statements do not have 

normative strenght, performing as a guide to interpretation of law 9.099/95. Besides, it has 

also concluded that Civil Procedure Code of 2015 standardises with Special Courts system, so 

it is not reasonable that there is no compatibility between CPC/15 and Law n. 9.099/95. 

 

Key words: FONAJE statements. Special Courts. CPC/15. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Poder Judiciário encontra-se atualmente repleto de processos que por muitas 

vezes demoram vários anos para ter uma solução. Tal procura pelo Judiciário foi intensificada 

com o advento de direitos trazidos pela Constituição Federal de 1988, que popularizou o 

acesso à solução jurídica para a lide, como, por exemplo, a instituição dos Juizados Especiais, 

com a Lei n. 9.099 de 1995. Todavia, a preocupação hoje consiste no fato da prestação 

jurisdicional já não mais atender, sequer dentro do razoável, o tempo de resposta que as 

próprias dinâmicas decorrentes das relações jurídicas contemporâneas estão a exigir. Assim, 

se antes o problema era o acesso, agora, verifica-se na demora em realizar a jurisdição. 

Exatamente pelos Juizados Especiais processarem lides de menor complexidade, e 

por objetivar a aproximação da população ao Poder Judiciário, principalmente no que 

concerne à viabilidade do acesso das camadas carentes da sociedade à justiça, este 

procedimento, pelo menos no que tange à sua etapa inicial, dispensa o recolhimento das 

custas processuais e a atuação de advogado que patrocine a demanda, nas causas que versem 

até vinte salários mínimos. Ademais, inexiste condenação do vencido aos ônus da 

sucumbência, salvo condenação por litigância de má fé.  

Caso os litigantes restem insatisfeitos com a prestação jurisdicional realizada e 

queiram recorrer em face da sentença prolatada, interpondo para tanto o Recurso Inominado 

nas Turmas Recursais, salvo a concessão do benefício da gratuidade judicial prevista no 

Artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, serão necessárias à realização do preparo 

recursal, a assistência de advogado e quando do julgamento do recurso haverá a condenação 

do vencido nos ônus da sucumbência. Nota-se que essa ilação é fruto da interpretação 

conjunta dos Artigos 41, parágrafo 2º, 42 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

No presente trabalho monográfico pretende-se analisar as principais 

consequências advindas do Código de Processo Civil de 2015 no peculiar regime dos 

Juizados Especiais, estatuído com a Lei n. 9.099/95. Busca-se verificar quais são as novidades 

processuais que poderão ser aplicadas neste rito especial, e se podem ser compatibilizadas ou 

não com as normas já existentes. 

Observa-se que após o advento do novo Código de Ritos foram elaborados 

diversos enunciados publicados no Fórum Nacional de Juizados Especiais que determinam a 

não aplicação de algumas das novidades trazidas no CPC/2015, tais como o enunciado 165, 

que determina que os prazos processuais continuem sendo contado em dias corridos, o que vai 

de encontro ao preceituado no Artigo 219 do CPC/2015, e o Enunciado 123, que afasta dos 
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Juizados Especiais a possibilidade de realização de negócios processuais pelas partes, 

expressamente prevista no Artigo 191 do CPC/2015. 

A principal razão destes enunciados se justifica na suposta incompatibilidade das 

inovações processuais com os princípios que regem a processualística entabulada na lei 

9.099/95, em especial no que se refere ao princípio da celeridade processual e ao princípio da 

simplicidade. 

No presente trabalho busca-se verificar se os enunciados possuem força normativa, 

devendo ser aplicados pelos magistrados, em contrário às normas do Código de Processo 

Civil, bem como se é justificável a exclusão destas novidades processuais sob o fundamento 

de que prejudicariam a sistemática processual perseguida pela Lei n. 9.099/95.  

No desenrolar da pesquisa, tenta-se responder aos seguintes questionamentos: 

qual a repercussão do Código de Processo Civil de 2015 no rito dos Juizados Especiais? Os 

enunciados do FONAJE possuem força normativa e devem ser aplicados em detrimento do 

CPC/2015? Analisando-se as justificativas do Novo Código de Ritos e da Lei n. 9.099/95 

pode-se afirmar que há incompatibilidade entre estas normas? 

Justifica-se para o estudo do presente tema a importância de se conhecer as 

benesses e prejuízos decorrentes da não aplicação de novas sistemáticas processuais trazidas 

com o Código de Processo Civil nos processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, 

fato que decorre da determinação de enunciados do próprio FONAJE.  

Visualizando essa realidade, questiona-se quanto ao fato de a letargia nestes 

processos ser decorrência de outros fatores, tais como a falta de juízes e serventuários em 

número necessário, como também na concessão indiscriminada da gratuidade judicial. 

O objetivo geral do presente trabalho monográfico é compreender o conflito 

existente entre o novo Código de Processo Civil e a ritualística tradicional dos Juizados 

Especiais Cíveis da Comarca de Fortaleza. Têm-se ainda como objetivos específicos 

investigar o que deu causa a elaboração de enunciados que restringem aplicação do CPC/2015 

no procedimento dos Juizados Especiais, correlacionar os princípios que nortearam a 

elaboração do Novo Código de processo com os princípios almejados pela Lei n. 9.099/95, 

bem como apresentar as consequências jurídicas da aplicação dos enunciados do FONAJE 

que restringem o aproveitamento das novidades advindas com o CPC/2015 e verificar qual a 

orientação que está sendo adotada pelos magistrados dos Juizados Especiais. 

No que tange aos aspectos metodológicos, foi realizado um estudo descritivo-

analítico, por meio de pesquisa bibliográfica através de livros e artigos científicos de autores 

renomados, como Fredie Didier Junior, Humberto Theodoro Junior, Ada Pellegrini Grinover e 
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Cassio Scarpinella Bueno. 

Inicia-se o presente trabalho com uma análise, no primeiro capítulo, dos 

princípios e particularidades inerentes a processualistica dos Juizados Especiais, fortemente 

noticiados pela Lei 9.099/95 e Constituição Federal de 1988. 

Em seguida, o segundo capítulo discorre sobre a implantação de novas normas 

positivadas no Código de Processo Civil que possivelmente aplicar-se-iam no rito dos 

Juizados Especiais, aduzindo seus princípios e razão de ser, abordando ainda as discussões 

doutrinárias ocorridas na elaboração do Novo Código. 

No terceiro capítulo, estreita-se a temática abordada para a análise da aplicação 

dos enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais que determinam a não utilização 

de algumas das normas advindas com o novo Código de Processo Civil, analisando se os 

magistrados teriam discricionariedade para escolher dar aplicação ou não a estes enunciados.  
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2 CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E PRINCÍPIOS DIRETIVOS 

 

O procedimento dos juizados especiais foi criado precipuamente no intuito de 

contribuir com a solução das demandas do cidadão comum, gerando, por oportuno, maior 

efetividade ao dever de tutela a ser prestado na esfera do Poder Judiciário. 

No intuito de dar soluções às causas de menor complexidade, muito vivenciadas 

no período contemporâneo, cria-se uma aproximação do cidadão comum aos órgãos 

judicantes, garantindo efetividade ao direito fundamental ao acesso à justiça. 

Ainda é atual a idealização pelos cidadãos brasileiros de que a prestação 

jurisdicional, além de elevadamente custosa, é de excessiva morosidade, o que deu azo ao 

planejamento, pelo legislativo, de um procedimento menos oneroso e mais célere, diminuindo 

o distanciamento do cidadão comum, do povo, e o Poder Judiciário. 

Em resposta às críticas sociais preexistentes, diferentemente do procedimento 

tradicional, que tem como características ser demasiadamente contencioso e estritamente 

jurisdicional, no planejamento do procedimento dos juizados especiais se buscou a adoção de 

atos simplificados, afastando-se a formalidade excessiva em proveito ao benefício social.  

Privilegiou-se a solução conciliatória dos conflitos, democratizando o processo 

jurisdicional, o que veio a criar, além de maior participação social, a satisfação recíproca das 

partes envolvidas no processo, reestruturando as relações amistosas que entre essas existiam 

anteriormente à situação que gerou a lide. 

Assim, sem extinguir o sistema clássico de prestação jurisdicional, foi criado o 

procedimento dos juizados especiais para albergar as causas populares de menor 

complexidade, sobremaneira inovando no sentido de criar uma jurisdição popular, 

democrática, célere, módica e participativa. 

 

2.1 Contextualização histórica da concepção do procedimento dos juizados especiais 

cíveis estaduais 

 

Discursando acerca da origem histórica dos Juizados Especiais, Pedro Manoel 

Abreu (2008, p. 114) destaca que, desde o período colonial, na administração da justiça 

brasileira, visualizava-se um sistema semelhante. Isto porque, à época, ainda sob a vigência 

das ordenações portuguesas, fora estabelecida a competência dos membros integrantes do 

Poder Judiciário, juiz ordinário, de acordo com a localidade em que residiam. Assim, havia 

juízes designados para tratar acerca de conflitos inerentes àquela localidade a que 
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pertenciam.   

Paradoxalmente, ao ter proclamado sua independência e instituído o regime 

republicano, a administração da justiça brasileira, conforme asseverado por Pedro Manoel 

Abreu (2008, p. 114), passou a perder paulatinamente o caráter local e o critério valorativo de 

um sistema de quantia mínima, fixando-se um modelo conservador da justiça formal, de 

inspiração positivista normativa, de natureza contenciosa, sabidamente menos acessível ao 

povo. Essa peculiar trajetória colocou o Brasil na contramão da história, pois, já em 1846, 

foram criadas as county courts na Inglaterra – Tribunais de Condado, municipais, substituindo 

as Cortes locais, as quais objetivavam uma prestação jurisdicional rápida e barata.  

Essa realidade pátria fora modificada ainda sob o poderio ditatorial. Nesse ponto, 

imprescindível destacar que no interregno compreendido entre 1964 e 1985 o Brasil 

enfrentava um regime ditatorial militar, e, em virtude do inconformismo da população, 

principiou-se um processo de abertura política. O Programa Nacional de Desburocratização 

fora uma das iniciativas empreendidas durante o governo do General João Figueiredo, o qual 

fora o último chefe do Executivo ditatorial militar. Este Programa se destinava a dinamizar e 

simplificar o funcionamento da Administração Pública Federal, assim, em sua ambiência, fora 

instituída a oitiva de reclamações populares por meio do envio de cartas ao Ministério 

Extraordinário da Desburocratização.  

Nesse cenário, observou-se que inúmeras queixas eram apresentadas ao Poder 

Judiciário. Saliente-se que na idealização do citado programa não se objetivava interferir 

diretamente no Judiciário, entretanto, devido ao significativo descontentamento populacional, 

tal reflexo fora inevitável. Necessário mencionar que as reclamações com relação ao 

Judiciário tratavam do alto custo dos processos judiciais, da morosidade no andamento das 

ações, do excesso de exigências e despesas cartoriais, e das dificuldades enfrentadas, de uma 

forma geral, para a solução de casos judiciais. O foco recaía, desta forma, na falta de acesso à 

prestação jurisdicional rápida, barata e eficaz.  

 Oportuno se torna dizer que, concomitantemente ao desenvolvimento do 

programa idealizado pelo Poder Executivo - Programa Nacional de Desburocratização -, 

emergiu no estado do Rio Grande do Sul uma prática da magistratura gaúcha, a qual rompia 

com a imobilidade e conservadorismo típicos do Poder Judiciário, qual seja, os Conselhos 

Informais de Conciliação e Arbitragem. Tais conselhos se destinavam a prestar soluções 

extrajudiciais a conflitos que envolviam direitos disponíveis de pequena monta pecuniária. 

Por meio da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul essa ideia bem-

sucedida se popularizou para outros Estados Membros da federação. A simultaneidade 
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temporal, bem como a coincidência de objetivos, entre a iniciativa da magistratura gaúcha e o 

Programa Nacional de Desburocratização, conforme ressaltado por Pedro Manoel Abreu 

(2008, p. 117), tiveram, talvez, o efeito de impedir que o Executivo criasse, fora da instância 

jurisdicional, uma agência específica para lidar com este assunto.   

Nesse diapasão, fora instituído no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da 

Lei n. 7.244/84, uma ritualística diferenciada para o processamento das lides que versavam 

acerca de reduzido valor econômico. Assim, surgira o procedimento dos Juizados de Pequenas 

Causas, o qual fora formulado para reger, de acordo com o Artigo 3º da Lei n. 7.244/84, a 

tramitação de demandas que versem sobre direitos patrimoniais e decorram de pedido que, à 

data do ajuizamento, não exceda a vinte vezes o salário mínimo vigente no País e tenha por 

objeto: a condenação em dinheiro; a condenação à entrega de coisa certa móvel ou ao 

cumprimento de obrigação de fazer, a cargo de fabricante ou fornecedor de bens e serviços 

para consumo; a desconstituição e a declaração de nulidade de contrato relativo a coisas 

móveis e semoventes.  

Visualiza-se que o critério utilizado para fixação da competência do procedimento 

dos Juizados de Pequenas Causas era meramente valorativo de conteúdo econômico. Assenta-

se ainda que, conforme estatuído no Artigo 1º da Lei n. 7.244/84, a instalação e criação deste 

órgão da Justiça ordinária de primeira instância de jurisdição pelos Estados e Distrito Federal, 

não se constituía como uma obrigação, mas apenas uma opção, a ser apreciada pelo membro 

da Federação. 

Conforme se pode verificar, a Lei n. 7.244/84 fora a concepção inicial dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais instituídos pela Lei n. 9.099/95. Mister mencionar, 

ainda, que a plena legitimação dos Juizados de Pequenas Causas no seio da sociedade, 

notadamente, em meio aos menos abastados financeiramente, ensejou a inserção dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais no Texto Constitucional de 1988.  

Todavia, a Constituição inovou ao abordar a temática sob comento, pois além de 

acrescentar na definição da competência um critério qualitativo material fundado na natureza 

da lide, possibilitou o processamento de determinadas infrações penais. Ademais, tornou 

obrigatória a criação desses juizados pelos Estados, conferindo-lhes ainda competência 

concorrente para legislar sobre criação, funcionamento e processo.  

Portanto, a instituição do procedimento dos Juizados Especiais ocorrera no 

desiderato de ampliar a competência dos Juizados de Pequenas Causas, bem como de 

constitucionalizar esse tipo especial de jurisdição, findando, assim, qualquer discussão acerca 

de sua constitucionalidade. 
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Destarte, como asseverado por Luiz Werneck Vianna (1999, p. 135), a 

constitucionalização dos juizados especiais de pequenas causas e especialmente a edição da 

Lei n. 9.099/95, enfatizam a democratização do acesso à justiça e a expansão da capacidade 

de o Judiciário intervir institucionalmente no plano da sociabilidade. 

Desse modo, os juizados especiais foram concebidos dentro da perspectiva 

histórica e política de redemocratização das instituições brasileiras, a qual refletiu diretamente 

no processo, visto que, em respeito ao princípio constitucional de inafastabilidade do controle 

jurisdicional, este se constitui como o meio possível e viável para resguardar qualquer direito 

que tenha sido violado. 

 

2.2 Os princípios diretivos dos juizados especiais cíveis estaduais previstos na Lei n. 

9.099/95 

 

Com o fito de ampliar o acesso da população ao Judiciário, fora inserido o Artigo 

81, inciso I, na Constituição Federal, o qual prevê a criação de Juizados Especiais, providos 

por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 

execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 

ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. 

Dando plena eficácia ao citado dispositivo, fora promulgada em 1995 a Lei 

Federal n. 9.099, a qual postula uma ritualística calcada nos critérios norteadores da economia 

processual, da celeridade, da oralidade, da simplicidade e da informalidade. Convém destacar 

que o Poder Judiciário brasileiro, apesar de ter sua legitimidade prejudicada pela crônica 

demora e pelos custos elevados do processo, dentre outros males, ainda possui uma sólida 

consistência interna do sistema. Isto porque a constatação de que a população não poderá ser 

privada de seu serviço mantém sua legitimidade. 

Logo, a implantação dos juizados especiais afigura-se como motivo de esperança 

na melhor eficiência do Poder Judiciário, consequentemente, no crescimento da legitimação 

do sistema processual.  

O Artigo 2º da Lei n. 9.099/95, corroborando com a legitimação da ritualística que 

irá guiar a solução de conflitos apresentados aos Juizados Especiais, postula que a tramitação 

do feito orientar-se-á pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Esses princípios 

norteadores configuram-se como novos paradigmas legais, diferentes dos modelos clássicos, 

por essa razão tais princípios respeitam a pluralidade da sociedade, de modo a possibilitar o 
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tratamento isonômico material, além de inundarem a legislação ordinária, de cunho 

substantivo e adjetivo, daquele que deve ser, segundo a Constituição, o espírito reitor de toda 

ordem legal social: a persecução incansável da vida justa e digna a todos.  

 

2.2.1 Oralidade 

 

O contato direto do magistrado que preside o feito nos Juizados Especiais com 

todos os indivíduos que se relacionam com a lide em trâmite perante os Juizados Especiais 

caracterizam a oralidade que deve permear o procedimento em análise.  

Esta proximidade estabelecida entre os membros integrantes da relação processual 

se justifica nos inúmeros sinais que são revelados por meio da fala dos indivíduos. Isto porque, 

quando alguém discursa oralmente, não apenas os argumentos apresentados são levados em 

consideração, mas também a entonação de sua voz, os movimentos que empreende, entre 

outros inúmeros aspectos. Essas peculiaridades, muitas vezes, são imprescindíveis para que 

sejam revelados diversos indícios favoráveis ou contra quem está articulando suas afirmações 

oralmente.  

Em virtude das nuances que podem ser apresentadas na oralidade dos indivíduos, 

o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) elaborou o Enunciado número 20, o 

qual prevê a obrigatoriedade do comparecimento pessoal da parte às audiências. Essa 

imposição advém dos inúmeros aspectos, acima exemplificados, os quais comumente são 

revelados com maior facilidade e latência pela pessoa que está diretamente envolvida no 

litígio. Por essa razão, o comparecimento pessoal da parte não poderá ser substituído pela 

presença de qualquer outro indivíduo, pois tênues fatores que estavam encobertos no papel 

são levados em consideração pelo magistrado ao presidir o feito para o deslinde da demanda. 

Não se pode olvidar que, como consequência da oralidade, permeiam inúmeras 

outras características que irão consagrar o procedimento desenvolvido nos Juizados Especiais, 

como: a identidade física do juiz e a concentração.  

A concentração, prevista no Artigo 28 da Lei n. 9.099/95, postula que em uma só 

audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhidas as provas e, em seguida, 

proferida a sentença. Portanto, é exatamente nesta audiência que a oralidade irá revelar 

inúmeras circunstâncias inerentes àquele litígio. Assim, conforme verifica Cristiana Tereza 

Gaulia (2005, p. 99), poderá o juiz nesse momento utilizar instrumentos que dinamizem o 

procedimento na busca da solução pretendida, a partir daí, poderá ser empreendido um maior 

ativismo do juiz na busca da verdade real, afastando o paradigma de que, no âmbito do 



 
20 

processo civil, o juiz deve se contentar com a verdade formal.  

Consequência imediata da concentração e da oralidade figura a identidade física 

do juiz, pois quem será mais indicado para proferir uma decisão judicial acerca daquele litígio 

se não o magistrado que presidiu o feito desde o início, analisando todas as intenções 

reveladas pelos litigantes no momento de sua explanação oral. 

 

2.2.2 Informalidade 

 

Acerca da informalidade e simplicidade que deverão orientar o procedimento 

desenvolvido nos Juizados Especiais, revela-se esta como uma reação frente ao 

inconformismo popular em face das significativas solenidades que permeiam a ritualística 

tradicional, as quais são capazes facilmente de conduzir a nulidades. Logo, a invocação 

expressa da atenuação dos formalismos preponderante no Código de Processo Civil, estatuída 

no Artigo 13 da Lei n. 9.099/95, objetiva sacramentar a finalidade do ato e não a sua forma.  

Entretanto, como alertado por Juvêncio Vasconcelos Viana (2007, p. 152), 

informalidade não pode ser confundida com falta de segurança jurídica nesse procedimento 

especial, com cada unidade de Juizado tocando o procedimento a seu jeito e modo. Por essa 

razão, convém à Administração Judiciária empreender alguma iniciativa no sentido de 

uniformizar posturas e entendimentos acerca desta processualística. 

Com o fito de padronizar os atos processuais, levando em consideração a 

informalidade que permeia o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, na 

Comarca de Fortaleza fora elaborado o Enunciado Cível número 18, o qual prevê a 

possibilidade de se realizar intimação da parte ou advogado por telefone, quando estes 

tiverem, em tese, interesse na realização do ato processual objeto da intimação, 

economizando-se assim expediente e poupando-se tempo nos trabalhos da secretaria. Tal 

enunciado exemplifica a relevância atribuída ao objetivo do ato em contraposição à irrisória 

atenção dada a sua forma de realização. 

 

2.2.3 Economia Processual 

 

O máximo de resultado na aplicação material jurídica com o mínimo emprego 

possível de atividades processuais é buscado pela economia processual, a qual também 

permeia o Código de Processo Civil. Para Juvêncio Vasconcelos Viana (2007, p. 153), a ideia 

é assegurar mais resultado prático com o mínimo de dispêndio de esforço e atividade. 



 
21 

Assim, a tramitação do processo deverá ser sucedida de atos imprescindíveis que 

realizem o fim pretendido em sua magnitude. Por essa razão, economia processual reflete na 

efetividade da prestação jurisdicional e se relaciona diretamente com a celeridade.  

Portanto, este princípio objetiva executar a determinação judicial na maior 

brevidade possível, dispensando, para tanto, eventuais procedimentos que tendem a inserir 

formalidades despiciendas para a concretização do fim pretendido com a demanda judicial. 

Destaque-se que a economia processual possui relevância tão significativa na sociedade 

brasileira que fora inserida no Texto Constitucional de 1988, através da Emenda n. 45, no 

Artigo 5º, inciso LXXVIII, que garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Em consonância com o princípio da economia processual, os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais da Comarca de Fortaleza elaboraram o Enunciado Cível número 20, o qual 

dispensa a secretaria do juizado de fazer conclusão dos autos para o juiz analisar a petição 

inicial, quando da interposição da Ação. Assim, a secretaria já deverá, de logo, designar data 

para a sessão conciliatória, já intimando o promovente ou seu advogado na própria Unidade, 

se for possível. Tal enunciado decorre das peculiaridades observadas no procedimento dos 

Juizados Especiais, como a inexistência de emenda ou inépcia da exordial, consequentemente, 

a realização do expediente citatório e a designação de sessão de conciliação serão os atos 

processuais realizáveis após o ajuizamento da demanda.  

Logo, através deste enunciado, foram dispensados os seguintes atos: conclusão, 

apreciação do magistrado determinando a sessão de conciliação, o retorno à secretaria para 

designação da data e posterior intimação noticiando o dia que se realizará a sessão 

conciliatória. Portanto, através do sincretismo atribuído às atividades da secretaria, no 

momento do ajuizamento da ação, fora possibilitada a supressão de atividades processuais, 

assegurando o máximo de resultado. 

 

2.2.4 Celeridade 

 

Se o procedimento deverá ser oral, informal, econômico e simples, 

consequentemente ele deverá ser célere. Assim, a celeridade objetiva a oferta de uma 

prestação jurisdicional na maior brevidade possível, ou seja, o Poder Judiciário necessita 

resolver a lide que lhe fora apresentada em tempo hábil de garantir a utilidade do resultado 

alcançado ao final da demanda. Registre-se que tal preocupação conquistou inclusive viés 
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constitucional, após a Emenda n. 45, a qual acresceu o inciso LXXVIII ao Artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988. 

Por fim, não se pode olvidar que a primazia pelos métodos compositivos de 

solução de conflitos – conciliação ou transação –, além de possibilitar uma considerável 

presteza no desfecho da demanda, reestrutura a cultura jurídica brasileira, a qual sai de um 

modelo de soluções autoritárias dos conflitos intersubjetivos (decisão judicial da lide), para 

adentrar na órbita das vias alternativas de prestação da tutela jurisdicional pelo Estado.  

Ademais, quando os litigantes amadurecem conjuntamente um conflito, e, ao fim, 

ambos apresentam uma solução para este, possivelmente as partes apresentarão um desfecho 

mais adequado à realidade de cada um. Logo, esse desenlace terá uma menor possibilidade de 

ser desobedecido.  

Ante o exposto, visualiza-se que o procedimento diferenciado desenvolvido na 

ambiência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais busca assegurar ao cidadão comum do 

povo o efetivo acesso à justiça, aliando, para tanto, a simplicidade, a celeridade, sem, contudo, 

abrir mão da segurança jurídica. Assim, resta atendido o direito fundamental da 

inafastabilidade do controle jurisdicional e do devido processo legal. 

Tendo em vista que a celeridade não pode ser compreendida como falta de 

observância do mínimo necessário à estrutura do devido processo legal, objetivando conferir 

agilidade no procedimento dos juizados, sem desrespeitar qualquer aspecto imprescindível 

para a tramitação do feito no procedimento comum ordinário, o Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais (FONAJE) elaborou o Enunciado número 13, o qual assenta que Nos Juizados 

Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação – XXXIX Encontro 

- Maceió-AL).   

Desse modo, o mencionado Enunciado possibilita uma maior agilidade na 

tramitação do procedimento, pois dispensa o expediente da secretaria para início do cômputo 

dos prazos, todavia, resguarda o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a parte 

tomará conhecimento do ato processual, sendo-lhe possibilitada apresentação da defesa 

necessária.  

 

2.3 Dimensionamento da efetividade da prestação jurisdicional nos Juizados Especiais 

 

Antes de adentrar na sequência de atos previstos no trâmite de uma demanda, 

convém ressaltar que o Juizado Especial apresenta apenas um procedimento diferente do 
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comum (ordinário). Portanto, as ações que lá tramitam não são presididas por magistrados 

distintos dos que atuam nos procedimentos ordinários, sumários e especiais, sendo, portanto, 

integrante da estrutura do Poder Judiciário.  

Instaura-se o processo com a apresentação de petição oral ou escrita, conforme 

disposto no Artigo 14 da Lei n. 9.099/95, de que não será necessário pagamento de qualquer 

custa processual, independente da condição econômica/financeira do acionante. Salienta-se 

que, de acordo com o Artigo 9º da Lei n. 9.099/95, tal peça não necessita ser elaborada por 

advogado, nas causas de valor até vinte salários mínimos. Caso formulado pedido oral, o qual 

poderá ser elaborado apenas nas causas que respeitem o quantum mencionado, este será 

reduzido a termo por servidor público da secretaria no Juizado, conforme previsto no Artigo 

14, parágrafo 3º, da Lei n. 9.099/95. Apresentada petição escrita, esta deverá ser marcada pela 

simplicidade e informalidade. 

Realizado o registro da petição, a secretaria designará, de acordo com o postulado 

no Artigo 16 da Lei n. 9.099/96, audiência de conciliação, providenciando-se a citação. Nos 

termos do Artigo 18 da Lei n. 9.099/95, o réu será citado pelo correio ou por oficial de justiça, 

sendo vedada a citação por edital.    

O não comparecimento do réu à audiência advirá sua revelia, salvo convicção do 

juiz, de acordo com o Artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Diferentemente, caso não compareça o 

autor, o processo será extinto sem resolução de mérito, nos termos do Artigo 51, inciso II, da 

Lei n. 9.099/95. 

A sessão conciliatória será presidida por juiz togado ou leigo ou por conciliador, 

conforme disposto no Artigo 22 da Lei n. 9.099/95. Obtida a conciliação, esta deverá ser 

reduzida a termo, com o fito de que o acordo seja apreciado e homologado pelo juiz togado, 

pois, só assim, o pacto entabulado entre as partes tornar-se-á título executivo. Assenta-se que 

não é imposto ao magistrado a homologação.   

Não alcançado acordo, é possibilitado às partes optar pelo juízo arbitral, de acordo 

com o Artigo 24 da Lei n. 9099/95. Frustrada conciliação, nem instituído o juízo arbitral, 

proceder-se-á a audiência de instrução e julgamento, nos termos do Artigo 27 da Lei n. 

9.099/95.  

Nessa audiência o réu deverá apresentar resposta, a qual não necessitará ser 

elaborada por advogado, nas causas de valor até vinte salários mínimos, podendo, respeitado 

este parâmetro, ser ofertada de forma oral. Destaque-se que não admitirá a reconvenção, 

entretanto, em sede de contestação, o demandado poderá formular pedidos contrapostos, 

conforme estatuído no Artigo 31 da Lei n. 9.099/95. Nesta única audiência deverão ser, 
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conforme Artigo 28 da Lei n. 9.099/95, ouvidas as partes, colhidas as provas e proferida a 

sentença. 

Por oportuno, convém ressaltar que não há na Lei n. 9.099/95 previsão legal de se 

recorrer imediatamente das decisões interlocutórias proferidas durante a tramitação de uma 

demanda perante os Juizados Especiais. Ademais, de acordo com posicionamento 

jurisprudencial dominante, o qual deu origem ao Enunciado número 15 do Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais (FONAJE), nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, 

exceto nas hipóteses dos Artigos 544 e 557 do CPC. Convém registrar ainda que, no âmbito 

forense, observa-se a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal no 

desiderato de objurgar eventual decisão interlocutória que afronte direito líquido e certo dos 

litigantes. 

Acerca do Mandado de Segurança utilizado como sucedâneo recursal no 

procedimento dos Juizados Especiais, cumpre salientar que predomina, sobremaneira, na 

doutrina e jurisprudência brasileira, a concepção de que a competência para processar e julgar 

o remédio constitucional, interposto contra ato judicial proferido por magistrado de Juizado 

Especial Cível, é da Turma Recursal do respectivo órgão judiciário, conforme verificou o 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 

MANDADO DE SEGURANÇA - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AS TURMAS 
RECURSAIS TÊM COMPETÊNCIA PARA CONHECER DAS AÇÕES DE 
MANDADO DE SEGURANÇA, QUANDO SE TRATA DE CASO 
TERATOLÓGICO QUE, POR ISSO MESMO, NÃO TÊM CONDIÇÕES DE 
PRONTA SOLUÇÃO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE OUTROS REMÉDIOS 
JURÍDICOS PROCESSUAIS. PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MOSTRA-SE NECESSÁRIA APENAS 
A AFIRMAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO PODE ARCAR COM AS DESPESAS 
DO PROCESSO, CONFORME DISPÕE O ART. (TJ-DF - MS: 20060160008147 
DF , Relator: IRAN DE LIMA, Data de Julgamento: 05/12/2006, Segunda Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: 
DJU 18/12/2006 Pág. : 85) 

Todavia, Fredie Didier Júnior (2003, on line) pondera que caso seja o mandado de 

segurança contra ato de juiz de Juizado Especial processado e julgado pela Turma Recursal, 

alcançar-se-ia a absurda, esdrúxula e inconstitucional hipótese de um procedimento desta 

envergadura sem qualquer possibilidade de reexame recursal, pela ausência de órgão com 

competência derivada para apreciar eventual recurso interposto. E isto porque: a) não caberia 

apelação, por se tratar de acórdão e por não existir tribunal de apelação; b) não caberia recurso 

ordinário por não estar a „turma recursal‟ no rol dos tribunais cujas decisões em certas causas 

de competência originária - como o mandado de segurança - autorizam a sua interposição. 

Dessa forma, conclui-se que, no que pese o firme posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial pátrio acerca da competência das Turmas Recursais para análise de Mandado 
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de Segurança utilizado como sucedâneo recursal na temática do procedimento dos Juizados 

Especiais, é imprescindível considerar as reflexões anteriormente aduzidas na temática atual 

do processo civil constitucionalizado.   

Finda a fase instrutória será prolatada sentença, nos termos do Artigo 38 da Lei n. 

9.099/95, a qual dispensará relatório, bem como poderá ser menos arraigada às formalidades 

inerentes ao procedimento comum ordinário. Entretanto, tal prestação jurisdicional não 

dispensará motivação, em respeito ao disposto no Artigo 93, inciso IX da Constituição de 

1988. 

Caso uma das partes reste insatisfeita com a sentença prolatada poderá interpor 

recurso inominado, no prazo de dez dias. Mister mencionar que o petitório recursal deverá ser 

necessariamente escrito, conforme estatuído no Artigo 41 da Lei n. 9.099/95. O recurso será 

apreciado pela Turma Recursal, a qual será composta de três juízes togados, em exercício no 

primeiro grau de jurisdição. 

Por fim, destaque-se que, diferentemente do que ocorre para o ajuizamento da 

ação, em sede de interposição de recurso, é exigida a realização de preparo, ou seja, o 

recolhimento de custas processuais. Além disso, independentemente do valor da causa, para 

fase recursal, resta obrigatório que as partes estejam representadas por advogados, nos termos 

do parágrafo 2º do Artigo 41 da Lei n. 9.099/95. 

Apresentado recurso inominado, sendo observadas as formalidades antes citadas, 

o recorrido poderá oferecer resposta no prazo de dez dias, de acordo com o parágrafo 2º do 

Artigo 42 da Lei n. 9.099/95. Saliente-se que, nos termos do Artigo 43 da Lei n. 9.099/95, em 

regra, será atribuído apenas o efeito devolutivo, todavia, poderá ser dado efeito suspensivo, 

caso o Magistrado visualize a possibilidade de dano irreparável. Posteriormente, os autos 

serão enviados às Turmas Recursais para o conhecimento e processamento do recurso. 

Cumpre assinalar que a oposição de embargos de declaração, no prazo de cinco 

dias, é plenamente admissível em face da sentença proferida pelo Magistrado ou do acórdão 

prolatado pelas Turmas Recursais, conforme disposto no Artigo 48 da Lei n. 9.099/95. 

Ressalve-se que a apresentação dos aclaratórios suspenderá o prazo para apresentação de 

eventual recurso, de acordo com o estatuído no Artigo 50 da Lei n. 9.099/95. 

Outrossim, oportuno destacar que, conforme estatuído no enunciado da Súmula 

203 do Superior Tribunal de Justiça, não caberá recurso especial contra decisão proferida por 

órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Isto significa que o acórdão prolatado pelas 

Turmas Recursais não poderá ser reformado por Recurso Especial. Todavia, no desiderato de 

combater eventual decisão judicial proferida pelas Turmas Recursais Estaduais dissonante da 
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lei infraconstitucional e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, esta 

Corte Especial formulou a resolução n.12/2009, a qual admite a apresentação de Reclamação 

ao Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no Artigo 105, I, f, da Constituição Federal de 

1988, por descumprimento de suas decisões. 

Por fim, vale verificar que, ressalvadas as específicas hipóteses de cabimento, é 

admitida a interposição do recurso extraordinário em face das decisões proferidas pelas 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais, conforme previsto no enunciado sumular n. 640 do 

Supremo Tribunal Federal. Entretanto, a apresentação do mencionado recurso está 

condicionada à presença dos requisitos de admissibilidade que lhe são inerentes, como o pré-

questionamento e a repercussão geral.  

 

2.4 As peculiaridades observadas acerca dos custos gerados na processualística instituída 

na Lei n. 9.099/95  

 

 Cumpre delinear, inicialmente, na definição de causas de menor complexidade, 

as quais são albergadas pela competência dos juizados especiais cíveis. A Lei n. 9.099/95, em 

seu Artigo 3º, apresentou os seguintes parâmetros a serem observados no processo de 

conhecimento: a.) qualquer que seja a matéria, porém respeitado o valor de quarenta salários 

mínimos; b.) as hipóteses elencadas no Artigo 275, inciso II, do Código de Processo Civil de 

1973, qualquer que seja o seu valor (compatível com o CPC/2015, conforme preleciona o 

Artigo 1.063 do novo diploma); c.) o despejo para o uso próprio, sem limitação de valor; e d.) 

a possessória sobre bens imóveis, respeitado o valor de quarenta salários mínimos. Portanto, 

para definição de causa de menor complexidade fora levado em consideração pelo poder 

legislativo brasileiro não só o critério meramente valorativo de conteúdo econômico, mas 

também o critério qualitativo material, fundado na natureza da lide.  

Convém ratificar que os Juizados Especiais foram concebidos no desiderato de 

socializar o Poder Judiciário, aproximando-o das pessoas e simplificando o acesso da 

população à justiça. 

Em virtude da questão ora analisada, fora elaborada a Lei n. 9.099/95, a qual 

trouxe diretrizes gerais dos Juizados Especiais e apresentou uma ritualística diferenciada para 

reger as lides de menor complexidade.  

Tendo em vista que as formalidades inerentes à tradicional ritualística processual 

civil poderiam ocasionar um considerável dispêndio de gastos financeiros pelos litigantes com 

a tramitação de um processo, o Artigo 54 da Lei n. 9.099/95 dispensou a realização do 



 
27 

pagamento de custas, taxas ou despesas para ter acesso ao Juizado Especial no interregno 

compreendido desde o ajuizamento até a prolação da sentença. Nota-se que a isenção se aplica 

independentemente de serem os litigantes pessoas abastadas ou carentes. Portanto, o 

ajuizamento de ação nos Juizados não necessita da realização de qualquer despesa, sendo 

inteiramente gratuito. 

No entanto, essa não foi a única benesse prevista na legislação em análise, porque 

o Artigo 9º da Lei n. 9.099/95 possibilitou, independentemente da situação econômica do 

acionante, o exercício do jus postulandi na seara processual civil. Isto significa que o litigante 

poderá figurar no polo ativo ou passivo de uma demanda judicial sem necessitar do patrocínio 

de advogado, ou seja, o indivíduo, por si só, gozará da capacidade postulatória, prescindindo a 

atuação de causídico. Destaque-se que a possibilidade do exercício do jus postulandi na seara 

processual civil implica na possibilidade de significativa economia das partes que litigam 

judicialmente, porque resta dispensável o gasto efetuado com os honorários advocatícios. 

Cumpre assinalar ainda que, conforme postulado por Ada Pellegrini Grinover 

(2005, p. 36), os Juizados Especiais proporcionam uma revitalização das vias conciliativas, 

possibilitando alcançar uma solução que se preocupasse com a lide social, permitindo chegar 

mais perto da pacificação social. 

Frise-se ainda que, nos termos do Artigo 55 da Lei n. 9.099/95, por ocasião da 

prolação da sentença, salvo os casos de litigância de má-fé, não há condenação do vencido 

nos ônus da sucumbência. Essa disposição legal repisa a finalidade da concepção dos Juizados 

anteriormente mencionada, deflagrando o quanto não é dispendioso financeiramente para 

qualquer indivíduo ajuizar uma demanda nos Juizados Especiais.  

Mister notar que o indivíduo que ingressa com uma demanda nos Juizados 

Especiais, independentemente da sua condição financeira, lhe é dispensado o  recolhimento 

das custas processuais, além de não haver a condenação do vencido ao pagamento dos ônus 

da sucumbência, salvo condenação por litigância de má fé. Portanto, sequer é necessário 

pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tampouco amoldar-se à categorização 

de necessitado, definida no parágrafo único do art. 2º da Lei n. 1.060/50 e no Artigo 98 do 

Código de Processo Civil de 2015, para ser isento da realização do pagamento das custas e 

ônus sucumbenciais.  

Diferentemente, ao recorrer, o litigante necessita do patrocínio de advogado, e, 

salvo a concessão do benefício da gratuidade judicial, precisa realizar o pagamento do preparo, 

podendo ainda ser, ao fim, condenado no ônus da sucumbência. Nesse ponto, cumpre 
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asseverar que, somente por ocasião da apresentação do Recurso Inominado, dá-se a 

obrigatoriedade do pleito, da análise e do deferimento ou não do mencionado benefício. 

Em consonância com o acatado, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da 

Comarca de Fortaleza elaboraram o Enunciado Cível número 05, o qual dispõe a 

possibilidade do benefício da gratuidade da justiça ser deferido apenas após a sentença, 

mesmo que a parte tenha sido assistida por advogado durante o processo e não tenha pleiteado 

esse direito durante a tramitação da ação.  

Cumpre salientar, ainda, que o magistrado poderá exigir, de ofício, que a parte 

pleiteante do benefício da gratuidade judicial comprove a alegada insuficiência de recursos, 

uma vez que a afirmação de necessidade goza apenas de presunção relativa de veracidade, 

conforme estatuído pelo Enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

(FONAJE). 

Portanto, conforme ressaltado, a parte só não gozará das benesses referentes à 

gratuidade judicial, se não for concedido a ela este benefício. Ademais, caso indeferida a 

concessão do benefício da justiça gratuita requerida em sede recursal, nos termos do 

Enunciado número 115 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), será concedido 

o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para o recolhimento do preparo. 

 Não se pode olvidar, por fim, que, mesmo ocorrendo o deferimento da 

gratuidade da justiça, caso haja eventual condenação por litigância de má-fé do agraciado, 

esta benesse não o desobriga da realização deste pagamento, de acordo com o Enunciado 

número 114 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE).  
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3 APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NO SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS 

 

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe várias inovações à sistemática 

processual brasileira, dentre elas serão abordadas a contagem de prazos em dias úteis e a 

fundamentação das decisões judiciais. 

Na exposição de motivos do anteprojeto do CPC/15, admitiu-se que a principal 

razão de sua elaboração seria priorizar a resolução de conflitos, em harmonia com os preceitos 

constitucionais, mesmo que colocando em segundo plano sua estruturação estética, o que se 

observa no presente trecho das razões iniciais: “Na elaboração deste Anteprojeto de Código de 

Processo Civil, essa foi uma das linhas principais de trabalho: resolver problemas. Deixar de 

ver o processo como teoria descomprometida de sua natureza fundamental de método de 

resolução de conflitos, por meio do qual se realizam valores constitucionais. (...) não se 

cultivou a obsessão em elaborar uma obra magistral, estética e tecnicamente perfeita, em 

detrimento de sua funcionalidade. ” 

Com enfoque na elaboração de um sistema processual mais condizente com a 

realidade brasileira, registrou-se na exposição de motivos que o trabalho da Comissão se 

orientou precipuamente por cinco objetivos, a saber: “1) estabelecer expressa e 

implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 2) criar condições para 

que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) 

simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por 

exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo 

considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela 

realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao sistema, 

dando-lhe, assim, mais coesão. ” 

Nessa conjetura, torna-se importante observar que os objetivos do anteprojeto do 

Código de Processo Civil em muito se assemelham com os ensejos da Lei n. 9.099/95, o que 

denota a busca geral pela eficiência jurisdicional, pela simplicidade e pela celeridade 

processual. 

Assim sendo, inicialmente irá ser analisada a aplicação do CPC/15 ao sistema dos 

juizados especiais, por meio de diálogo entre estas duas fontes de direito. Empós, serão 

abordadas as inovações trazidas pelo Novo Código, avaliando os motivos que lhe deram 

ensejo e a forma que deveriam ser aplicadas no procedimento dos Juizados Especiais. 
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3.1 Aplicação da Teoria do Diálogo das Fontes com o CPC/15 e a Lei n. 9.099/95 

 

Muitas das matérias reguladas pelo CPC/15 não se encontravam previstas no 

antigo Código de 1973, como também não se fazia menção a elas na Lei n. 9.099/95. Assim, 

em suas disposições transitórias o Novo Código de processo determina, no Artigo 1.046, §2º, 

que suas disposições sejam aplicadas aos processos pendentes, até então regidos pelo Código 

de 1973, e supletivamente aos processos regulados em outras leis, tais como a que rege os 

juizados especiais estaduais, vejamos: 

Art. 1.046.  Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde 
logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 
1973. 
 (...) 
§ 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados 
em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código. 

O que propõe a supracitada disposição normativa, em verdade, é um diálogo entre 

as duas fontes de direito, aplicando-se o CPC/15 em conjunto com as leis especiais. No caso 

dos Juizados Especiais o CPC/15 seria aplicado supletivamente à Lei n. 9.099/95, 

preenchendo suas lacunas e servindo-se como norma geral orientadora. 

A ideia de que as leis devem ser aplicadas de forma isolada umas das outras é 

afastada pela Teoria do Diálogo das Fontes, segundo a qual o ordenamento jurídico deve ser 

interpretado de forma unitária. A essência desta teoria é que as normas jurídicas não se 

excluem, supostamente porque pertencentes a ramos jurídicos distintos, mas se 

complementam.  

Ensina Flávio Tartuce (2015, p. 66) que o Diálogo das Fontes é uma teoria que foi 

desenvolvida na Alemanha por Erik Jayme, professor da Universidade de Helderberg, e 

trazida para o Brasil pela doutrinadora Cláudia Lima Marques, professora da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, tendo esta defendido a complementaridade entre o Código 

Civil de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo nas matérias de direito 

contratual e responsabilidade civil.  

Segundo a própria Cláudia Marques (2004, p. 28), o diálogo entre fontes de 

direito pressupõe o efeito útil de dois (di) e uma lógica ou fala (logos), enquanto o „conflito‟ 
leva a exclusão de uma das leis e expressa um „monólogo‟ de uma só lei. A doutrinadora 

(2014, p. 28) explica que no sistema brasileiro, complexo e plural que é, não se faz defensável 

a aplicação de uma solução monóloga, ao inverso, deveria o magistrado buscar uma solução 

fluída, mais flexível, a permitir maior mobilidade das decisões judiciais. 
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O Código de Processo Civil, além de ser norma geral que serve de referência para 

os processos regidos por outras leis, toma ainda a função de complementariedade, 

preenchendo as lacunas existentes nas normas especiais, o que se faz com o escopo de não 

haver maiores lacunas legislativas, o que garante o devido processo legal aos jurisdicionados. 

Deste modo, fazendo uso do diálogo das fontes, as disposições do Código de 

Processo Civil de 2015 deveriam ser aplicadas plenamente aos processos regidos pelas leis 

especiais. Ocorre que, no que tange à Lei n. 9.099/95, vários foram os posicionamentos 

contrários à aplicação das inovações do Novo Código, em especial sob o argumento de que 

suas disposições não se compatibilizariam com o art. 2º da lei 9.099/95, que dispõe: O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.  

Em que pese não haver regulamentação na lei 9.099/95 sobre vários temas 

normatizados pelo CPC/15, há juristas que asseveram que o Novo Código não se 

compatibiliza com o rito dos Juizados Especiais, não podendo ser aplicado subsidiariamente 

aos processos regidos pela Lei n. 9.099/95. Foi o que defendeu Nancy Andrighi, então 

corregedora nacional de Justiça e ministra do Superior Tribunal de Justiça, na abertura do XI 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais e Turmas Recursais, promovido pelo Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro em 20 de maio de 2016, que sobre o tema afirmou: 

As regras do Código de Processo Civil, tanto do anterior como do que entrou em 
vigor no último dia 18 de março, não se coadunam com o sistema dos juizados 
especiais(...)isso tem um motivo: dar aos juízes liberdade para, com base nos 
princípios da informalidade e simplicidade que regem essas instâncias, adotarem o 
procedimento mais adequado à resolução dos conflitos. 

Na oportunidade, foram elaborados 19 novos enunciados, dentre eles o de número 

161, que trata sobre a aplicação do CPC/15 ao sistema dos juizados especiais: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 
somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 
específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no 
art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

 Como já citado, as razões da criação do Código de Processo Civil de 2015 em 

muito se assemelham com os critérios adotados pelo Artigo 2º da Lei n. 9.099/95. Por isto, 

faz-se necessário que se verifique se há real existência de incompatibilidades entre as duas 

normas jurídicas. 

O supracitado enunciado 161 está sendo utilizado como paradigma para o 

afastamento de diversas disposições do CPC/15, dentre elas a contagem de prazo em dias 

úteis, prevista no Artigo 219, e o dever de obediência aos elementos essenciais das decisões 

judiciais, previsão do Artigo 489. Passemos a analisá-los.  
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3.1.1 Contagem de prazo em dias úteis 

 

Diferente da redação do Artigo 178 do Código de Processo Civil/73, que 

estabelecia a contagem contínua dos prazos processuais, o Código de Processo Civil de 2015, 

em seu Artigo 219, determina que “ na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou 

pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. “ 

Interessante observar que, antes mesmo de o Novo Código entrar em vigor, houve 

a preocupação de se estabelecer alguns enunciados para a inserção das normas aos Juizados 

Especiais, por meio dos Fóruns Permanentes dos Processualistas Civis. Nessas oportunidades, 

firmou-se que a regra do citado Artigo 219 se estenderia ao procedimento dos juizados 

especiais, conforme disposto nos enunciados 415 e 416: 

Enunciado 415. (arts. 212 e 219; lei 9.099/95, lei 10.259/2001, lei 12.153/09) Os 
prazos processuais no sistema dos Juizados Especiais são contados em dias úteis 
(Grupo: Impacto nos Juizados e nos procedimentos especiais da legislação 
extravagante). 

Enunciado 416. (art. 219) A contagem do prazo processual em dias úteis prevista no 
art. 219 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, Federais e da Fazenda Pública 
(Grupo: Impacto do novo CPC e os processos da Fazenda Pública). 

Em contraposição, o Fórum Nacional de Juizados Especiais manifestou em nota 

técnica que a contagem de prazos processuais em dias úteis não deveria ser aplicada aos 

processos em trâmite nos Juizados Especiais, levando-se em conta os princípios fundamentais 

do rito: 

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (CPC de 2015), por força do 
artigo 219, a justiça cível dita comum passa a conviver com a contagem de prazos 
legais e judiciais em dias úteis, em inexplicável distanciamento e indisfarçável 
subversão ao princípio constitucional da razoável duração do processo.(...)Todavia, 
forçoso é concluir que a contagem ali prevista não se aplica ao rito dos Juizados 
Especiais, primeiramente pela incompatibilidade com o critério informador da 
celeridade, convindo ter em mente que a Lei 9.099 conserva íntegro o seu caráter de 
lei especial frente ao Novo CPC, desimportando, por óbvio, a superveniência deste 
em relação àquela.. 

Em resposta, o Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. 

Claudio Pacheco Lamachia, dirigiu ofício n. 706/2016-GPR ao então Presidente do Conselho 

Nacional de Justiça, Ministro Ricardo Lewandowski, requisitando a incidência da nova regra 

processual de contagem de prazo em dias úteis, conforme preceitua o art. 219 do CPC/15. 

Em sua fundamentação, Claudio Lamachia, argumentou que “... a contagem dos 

prazos em dias úteis, além de garantir o direito de descanso aos advogados, é também uma 

grande conquista para a sociedade, pois garante aos jurisdicionados uma defesa mais 

qualificada”. Aduziu ainda que “Temos inúmeros casos de advogados intimados, por 
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exemplo, na quinta-feira e que precisam se debruçar sobre temas complexos durante o fim de 

semana. Com a contagem dos prazos em dias úteis, garantimos uma maior qualidade do 

debate nos processos, melhorando assim todo o Poder Judiciário. ” (...) “Não se mostra 

razoável transferir para o advogado a responsabilidade de conferir, caso a caso, dependendo 

do local de tramitação do processo, o formato de contagem do prazo, o que acarretará 

insegurança jurídica” 

Em que pese a sobriedade dos argumentos apresentados por Lamachia, os 

magistrados dos Juizados Especiais, no XXXIII encontro do FONAJE, decidiram por elaborar 

o Enunciado 165, que determina: “Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão 

contados de forma contínua. ” 

A questão ainda não restou pacificada, haja vista que o entendimento não é 

unânime entre os Estados. A exemplo, as Turmas de Uniformização de Jurisprudência dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Juizados Especiais Federais decidiram, em sua 

Súmula 4, que o enunciado do Artigo 219 do Novo Diploma Processual alcançará o rito 

previsto na Lei n. 9.099/95, o que evidencia a falta de harmonização da orientação do 

FONAJE. 

Desse modo, torna-se desejável aos operadores do Direito que seja firmado 

entendimento pacífico acerca da matéria, justamente para que não sejam gerados prejuízos ao 

regular processamento dos feitos em que atuam. 

Com efeito, à primeira vista parece haver razão no argumento de que a contagem 

de prazos em dias úteis contravém à duração razoável do processo, expressamente almejada 

no Artigo 2º da Lei n. 9.099/95. Entretanto, faz-se necessário analisar os motivos que 

ensejaram a criação do Artigo 219 do Novo CPC, vez que, sopesando os dispositivos 

normativos, poder-se-á melhor avaliar a aplicação da inovação processual ao rito dos juizados 

especiais. 

Cumpre anotar, incialmente, que o princípio da razoável duração do processo não 

é exclusivo dos Juizados Especiais, constituindo direito fundamental consagrado no inciso 

LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. Por esta razão, sendo a Carta Magna o texto 

normativo de maior hierarquia no direito brasileiro, o Artigo 219 do CPC/15 deve ser 

analisado de acordo com outros valores insculpidos na constituição, incluindo-se aqui a 

valoração pela dignidade da pessoa humana e pelo devido processo legal.  

Sobre a morosidade resultante da contagem de prazo em dias úteis, assevera 

Daniel Amorim (2016, p. 644) que na realidade a culpa é do tempo morto, o tempo de espera 

entre os atos processuais. Com audiências sendo designadas para meses depois, com autos 
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conclusos a perder de vista, com esperas dramáticas pela mera juntada de uma peça, entender 

que a contagem de prazos somente durante os dias úteis irá atrasar o andamento do processo é 

trabalhar em paralelo com a realidade. 

Ademais, cumpre admitir-se que a contagem de prazos em dias úteis é benéfica 

aos advogados, defensores públicos e promotores, e se estende aqueles que os auxiliam. 

Quanto aos juízes e servidores, não há que falar-se em grandes melhorias, vez que os 

servidores já só trabalham em dias úteis e não há prazos peremptórios para os magistrados.  

A contagem de prazos em dias úteis possui grande efeito na vida cotidiana dos 

operadores do direito, porquanto o processo é movido por prazos e esses podem se tornar 

fatais para o direito da parte, se não observados com rigor. Não é por outra razão que o Artigo 

218 do CPC/15 estabelece que “os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em 

lei”. 

Por esta razão, com bastante entusiasmo Daniel Amorim (2016, p. 643) festeja a 

inovação processual, afirmando que com a contagem de prazo em dias úteis o advogado 

militante poderá contar com o descanso mensal necessário para desempenhar com melhor 

qualidade sua atividade laboral. Neste sentido, o autor (2016, p.643) cita o exemplo da falta 

de descanso que o advogado possuía, sob a égide do antigo código, ao se deparar com uma 

pendência de um termo inicial de contestação numa ação cautelar numa quarta-feira com 

feriado na quinta e sexta.  

Com a contagem dos prazos apenas em dias úteis, os aplicadores do direito 

passam a contar com uma humanização do processo, porque a atividade, como qualquer outra, 

é de trabalho, fazendo com que o profissional passe a melhor usufruir o tempo de lazer, direito 

garantido constitucionalmente, além de lhe proporcionar melhoria na saúde física e mental, 

porquanto lhe será assegurado o mínimo de descanso em sua atividade laboral.  

Analisando a norma por este prisma, percebe-se que sua maior contribuição se 

relaciona à própria dignidade humana do aplicador do Direito. É repudiável que uma norma 

processual venha a exigir que um trabalhador labore ininterruptamente, em feriados e fins de 

semana, sem que lhe seja garantido o descanso. Logo, ainda que possa trazer algum prejuízo à 

duração razoável do processo, o Artigo 219 do CPC torna-se eficaz ao propiciar o valor maior 

da dignidade da pessoa humana dos profissionais do direito. 

Outro ponto que merece atenção é o de ser permitido que partes firmem negócio 

jurídico processual a fim de convencionar a fluência do prazo. O caput do art. 219 do 

CPC/2015 deixa claro que a contagem em dias úteis se aplica apenas aos prazos fixados em 

lei ou pelo juiz e o art. 190 do CPC/2015, abaixo transcrito, autoriza as partes a 
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convencionarem sobre os respectivos ônus e faculdades processuais. 

Art. 190.  Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito 
às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às 
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e 
deveres processuais, antes ou durante o processo. 

Sobre os negócios processuais, inovação do CPC/15, Fredie Didier (2012, p. 38) 

ensina que se trata de fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático confere-se ao sujeito o 

poder de escolher a categoria jurídica ou estabelecer, dentro dos limites fixados no próprio 

ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais. No negócio jurídico, há escolha 

do regramento jurídico para uma determinada situação.  

Pondera ainda que não se trata do negócio litigioso, em que as partes dispõem 

sobre o próprio direito material, temática que já era há muito tempo aceita pelo ordenamento 

pátrio. Utilizando-se dos negócios jurídicos processuais, podem as partes realmente 

transacionar sobre a ritualística do processo, inclusive sobre a dilação ou redução de prazos. 

Assim sendo, imperioso notar que mesmo havendo a presunção de aplicação do 

Artigo 219 do CPC 2015, poderiam as partes, se assim quisessem, acordar no sentido de que 

os prazos fossem contados continuamente, como previa o antigo Código de ritos. 

Em análise sistemática do ordenamento jurídico e diante dos valores 

constitucionais ansiados, é razoável concluir que a aplicação do Artigo 219 do CPC/15 não 

pode ser afastada pela suposta incompatibilidade com a razoável duração do processo. Mais 

aceitável seria, portanto, que nos Juizados Especiais a contagem de prazo fosse orientada 

pelos critérios adotados pelo CPC/15, uma vez que a Lei n. 9.099/1995 não apresenta 

qualquer diretriz que discipline a matéria. 

 

3.1.2 Fundamentação das Decisões Judiciais 

 

Outra inovação processual estudada neste trabalho diz respeito à questão da 

fundamentação das decisões judiciais, prevista no Artigo 489, § 1º, do CPC/15, que torna 

obrigatório o enfretamento de todas as questões levantadas pelas partes, com a indicação da 

relação da norma aplicada com a causa discutida, proibindo implicitamente as cotidianas 

“fundamentações padrões”. 

Imprescindível que se anote que a fundamentação das decisões judiciais é um 

dever previsto no Artigo 93 da Carta Maior, que em seu inciso IX determina que “Todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às 
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próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação 

do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 

informação. ” 

Do Texto Constitucional se extrai que é defeso ao magistrado realizar 

julgamentos sem se prestar ao dever de fundamentar suas decisões. Tanto no Código de 

Processo Civil quanto na lei 9.099/95 há menções expressas sobre a forma como o juiz deve 

construir suas decisões. 

O Código de 2015, seguindo a norma constitucional, determina em seu Artigo 

11 a exigência de fundamentação dos julgados. No desiderato de promover a realização da 

previsão constitucional, a novel legislação, suprindo as omissões do antigo Código, 

estabelece as hipóteses em que não considerará atendida a exigência de fundamentação das 

decisões judiciais. Referidas hipóteses encontram-se dispostas em seu Artigo 489, § 1º, in 

verbis: 

 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou 
à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a 
justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos 
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se 
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento. 

Conforme o supracitado dispositivo, várias são as diretrizes que devem ser 

observados pelos magistrados na elaboração dos julgados. Chama a atenção, por exemplo, 

a previsão do inciso IV, que determina considerar-se não-fundamentada a decisão que "não 

enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador." 

A norma pretende trazer maior segurança aos jurisdicionados, dando a estes a 

capacidade de exigir esclarecimentos acerca de todos os temas controvertidos do processo. 

Em tempos em que a cada dia emergem disposições eivadas de conceitos indeterminados, é 

de bom grado que as partes detenham algum controle sobre as decisões judiciais. Fredie 

Didier (2015, p.317), tratando do assunto, explica que a motivação racional é uma forma de 

controle do poder que é dado ao juiz de avaliar a provas, os fatos e os argumentos, 

forçando-o a explicar suas próprias escolhas. Assim sendo, seu principal objetivo é o de 

permitir o controle (também racional) dessa justificativa, evitando que se produza um 

discurso irracional. 
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Observa-se que o desiderato da norma é o de estabelecer uma comunicação real 

entre as partes e o juiz, em respeito ao contraditório e devido processo legal. Se em uma 

decisão o juiz se nega a confrontar os argumentos apresentados pelas duas partes, estaria, 

em verdade, negando o direito de defesa de uma delas. 

Neste sentido também pontua Humberto Theodoro Jr. (2015, p. 673) ao defender 

que como ato de inteligência, a sentença deve conter um silogismo, tornando-se necessário 

que se resuma todo o processo, a partir da pretensão do autor, a defesa do réu, os fatos 

alegados e provados, o direito aplicável e a solução final dada à controvérsia .  

Com bastante rigor Daniel Amorim (2016, p. 275) ressalta que não há distinção 

entre motivação e fundamentação das decisões judiciais, que significam exteriorizar as 

razões do decidir, e nessa tarefa as opiniões pessoais do juiz são irrelevantes, devendo o 

magistrado aplicar ao caso concreto o Direito, e não concretizar suas aspirações pessoais. 

Apesar disto, o autor ressalta que na prática forense não há como afastar as convicções 

pessoais do juiz, pensamento que se compartilha no presente trabalho.  

Sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais, Fredie Didier (2015, 

p.314) ensina que ainda que não houvesse disposição constitucional expressa, o dever de 

motivar não deixaria de corresponder a um direito fundamental do jurisdicionado, eis que é 

consectário da garantia do devido processo legal e manifestação do Estado de Direito. A 

regra da motivação compõe o conteúdo mínimo do devido processo legal.  

O autor ainda fala sobre a existência de uma função exoprocessual da 

motivação das decisões, pela qual a fundamentação viabiliza o controle da decisão do 

magistrado pela via difusa da democracia participativa, exercida pelo povo em cujo nome a 

sentença é pronunciada. Não se pode esquecer que o magistrado exerce parcela de poder 

que lhe é atribuído (o poder jurisdicional), mas que pertence, por força do parágrafo único 

do art. 1º da Constituição Federal, ao povo.  

Neste mesmo sentido é que Cassio Scarpinella (2014, p.150) leciona que não é 

despropositado referir-se ao princípio da motivação como uma forma de o magistrado 

“...prestar contas do exercício de sua função jurisdicional” ao jurisdicionado, aos demais 

juízes, a todos os participantes do processo e, mais amplamente – e como consequência 

infestável –, a toda a sociedade. 

Assim sendo, a fundamentação das decisões possui uma dupla função, a 

primeira corresponde a dar uma solução ao caso concreto, sendo o discurso dirigido às 

partes, e uma segunda satisfaz a formação dos precedentes, com discurso dirigido à 

coletividade. 
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Esta seriedade do alcance das decisões judiciais torna indispensável que haja 

um controle sobre a racionalidade de suas disposições. O poder de decisão não pode ser 

confundido com arbitrariedade, ao inverso, deve ser entendido como um dever de 

obediência às próprias normas impostas pelo estado. Seu controle torna-se essencial, 

portanto, para haja uma legitimação social. 

Ademais, além dos benefícios carreados pelo dever de fundamentação das 

decisões judiciais, há também que se analisar o possível aumento da morosidade processual 

sucedida do trabalho do magistrado de ter que enfrentar, a cada julgado, todos os 

argumentos assentados pelas partes. 

Mais uma vez deve-se avaliar se a norma advinda do CPC/15 não seria 

incompatível com as disposições trazidas pelo Artigo 2º da Lei n. 9.099/95, em especial ao 

que se refere à simplicidade do procedimento e à celeridade processual. Neste esteio, sobre 

a aplicação do Artigo 489 do CPC/15 ao sistema dos juizados especiais foi elaborado no 

FONAJE o enunciado 162, que dispõe: 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do 
art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da 
Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

O referido Artigo 38 da Lei n. 9.099/95 determina: “A sentença mencionará os 

elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em 

audiência, dispensado o relatório. ” 

Deste modo, segundo entendimento consolidado pelo FONAJE, não se pode 

exigir que o magistrado dos juizados especiais siga as regras do art. 489 do CPC/15, pois na 

sistemática dos juizados o art. 38 da Lei n. 9.099/95 já trataria expressamente sobre a mesma 

questão. 

Causa estranheza a redação do supracitado enunciado, uma vez que, analisando o 

Artigo 38 da Lei n. 9.099/95, observa-se que este se incompatibiliza com as regras de 

fundamentação do Artigo 489 do CPC/15 apenas no que se refere à não exigência de relatório, 

requisitada no caput do Artigo.  

Melhor seria se este enunciado do FONAJE indicasse textualmente que a 

incompatibilidade seria apenas com o caput do art. 489 do NCPC, e não com o dispositivo 

inteiro, devendo-se o restante das disposições ao sistema dos juizados, assim como restou 

definido pelo enunciado 309 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que concluiu que 

“O disposto no § 1o do art. 489 do CPC ́ aplicável no âmbito dos Juizados Especiais. “ 

Mesmo que se admita que o dever de fundamentação prejudica a celeridade 

processual, ainda assim permanece preferível apoiarmos a qualidade do sistema processual, 
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ainda que em detrimento de sua suposta “agilidade”.  

A utilização do enunciado que afasta completamente a aplicação do art. 489 do 

NCPC ao sistema dos Juizados é medida extrema, que não se mostra razoável. Conclui-se, 

portanto, que o Artigo 489 do Novo CPC deveria ter parcial aproveitamento ao Sistema dos 

Juizados Especiais, não devendo ser aplicado apenas no que se refere à necessidade de 

relatório das decisões judiciais. 
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4 FORÇA NORMATIVA DOS ENUNCIADOS DO FONAJE 

 

O Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE - consiste nos encontros 

nacionais de coordenadores dos juizados especiais de todo o país, por duas vezes ao ano, 

tendo sido iniciado em 1997. São membros do FONAJE todos os magistrados que atuam na 

área dos Juizados Especiais. 

Nestes Fóruns são criados e votados os enunciados que passarão a ditar a 

orientação dos Juizados Especiais a respeito de procedimentos administrativos e processuais a 

serem adotados em todo o território nacional. Analisa-se neste capítulo a natureza jurídica e a 

aplicação destes enunciados, elaborados e publicizados nos encontros realizados pelo 

FONAJE.  

Por conta da semelhança de aplicações, é estudado, paralelamente, os conceitos de 

Precedentes, Jurisprudência, Súmulas e Efeito Vinculante, tudo de acordo com o Novo 

Código de Processo Civil, para ao final distinguir-se as semelhanças e nuances de cada um 

destes instrumentos jurídicos, amplamente utilizados pelos tribunais brasileiros. 

 

4.1 Uso dos Precedentes e da Jurisprudência no Direito Brasileiro 

 

A identificação da jurisprudência como fonte do direito constitui elemento comum 

aos ordenamentos jurídicos do Ocidente como um todo. Contudo, variam a primazia que lhe é 

conferida, sua eficácia e a forma de operá-la, estes elementos distinguem dois sistemas, quais 

sejam: “Civil Law”, de matriz europeia-continental e “Common Law”, de origem anglo-saxã. 

O direito brasileiro adota, precipuamente, o sistema pelo qual as decisões judiciais 

devem ser fundamentadas de acordo com as leis vigentes no país. Este modelo de sistema, que 

possui origem romano-germânica, ́ denominado de “Civil Law”, o qual tem como finalidade 

a aplicação do direito escrito, positivado.  

Neste sentido é que o Artigo 5º, II, do Texto Constitucional, preceitua que: 

“Ningúm será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. ”. 

Referida norma possui a finalidade de proteger o indivíduo em face do Estado, legitimando-se 

apenas as imposições que respeitem as leis previamente estabelecidas no ordenamento 

jurídico, e também serve como instrumento norteador da atividade jurisdicional. 

Deste modo, a aplicação da lei seria uma forma de se garantir a segurança jurídica 

das decisões judiciais. Contudo, não se pode negar o fato de que a lei pode ser interpretada de 
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vários modos, inclusive por meio de percepções morais e pessoais do próprio julgador. Não se 

mostra satisfatória, portanto, a forma como este método garante aos jurisdicionados a 

segurança jurídica que se espera de um Estado Democrático de Direito. 

Malgrado a existência da previsão constitucional, essa excessiva legalidade 

paulatinamente vem sendo mitigada pelo direito brasileiro, que caminha, de maneira 

aproximada, para o uso do “Common Law”, sistema que defende a aplicação dos costumes e 

o respeito aos precedentes na fundamentação das decisões judiciais. 

Sobre o assunto, Fredie Didier (2015, p.450) explica que, na tradição do common 

law, os elementos de fato e de direito relevantes e determinantes são aqueles considerados 

pelo julgador na solução do problema concreto, em seu mérito, devendo ser suficientes para o 

julgamento daquele específico caso.   

O uso indiscriminado destes instrumentos de fundamentação, contudo, acaba por 

gerar certa insegurança ao sistema jurídico. Por esta razão foi que se procurou, com o advento 

do Novo Código de Processo Civil, positivar a instrumentalização de um sistema de 

precedentes que visasse atingir uma similitude entre as decisões dos tribunais brasileiros. 

Na definição de Daniel Amorim (2016, p. 328), o Precedente a que se refere o 

Novo Código de Processo se caracteriza como sendo qualquer julgamento que venha a ser 

utilizado como fundamento de um outro julgamento que seja posteriormente proferido. Dessa 

forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para 

fundamentar sua decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente 

prolatada será considerada um precedente. 

O doutrinador (2016, p.328) define Jurisprudência, por sua vez, como sendo o 

resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria 

proferidas pelos tribunais. É formada por precedentes, vinculantes e persuasivos, desde que 

venham sendo utilizados como razões do decidir em outros processos, e de meras decisões. 

Fredie Didier (2015, p. 441), sobre o assunto, preleciona que, em sentido lato, o 

precedente consiste na decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento 

normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. Em 

sentido estrito, o precedente pode ser definido como sendo a própria ratio decidendi, que são 

os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão; a opção hermenêutica adotada na sentença, 

sem a qual a decisão não teria sido proferida como foi.  

Ensina o doutrinado (2015, p. 488), ademais, que o precedente isoladamente não é 

tão valorizado na tradição do civil law, como é na tradição do common law. Valor maior é 

atribuído ao precedente reiteradamente reproduzido em decisões dadas em casos futuros e que 
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constitui, pois, jurisprudência. É essa constância e repetição homogênea e quantitativa do 

precedente e da sua opção interpretativa que dá uniformidade e estabilidade à regra geral que 

dali se extrai, tornando-a pauta de comportamento e julgamento para quem julga e para quem 

é julgado. 

O CPC/15, ao estabelecer os elementos e efeitos da sentença, impôs que não se 

considerará fundamentada qualquer decisão judicial quando se limitar a invocar precedente ou 

enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes e nem demonstrar que 

o caso sub judice se ajusta àqueles fundamentos; ou deixar de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocando pela parte, sem demonstrar a existência de distinção 

no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

Não se faz suficiente, desta forma, que seja identificado o precedente, a súmula ou 

o julgado. É indispensável que se aponte os fundamentos determinantes que levaram o 

magistrado a utilizar-se do precedente, aclarando as razões pelas quais se faz uso da 

orientação consolidada pelo precedente ao caso concreto.  

O magistrado ainda deverá demonstrar, se for o caso, que há distinção entre o 

precedente e o caso concreto ou que o paradigma invocado resta superado, por força do Artigo 

489, §1º, inciso VI, do CPC/15, que determina: Não se considera fundamentada qualquer 

decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) deixar de seguir 

enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento .  

Utilizando-se das lições doutrinárias apontadas, pode-se chegar a definição de 

Precedente como sendo decisão judicial utilizada na fundamentação de outras futuras decisões, 

sendo sua aplicação válida desde que as motivações do precedente guardem semelhança com 

o arcabouço da decisão que o utilizará. Jurisprudência, por outro lado, deve ser entendida 

como sendo a soma de reiteradas decisões judiciais que resolveram no mesmo sentido sobre 

uma matéria específica. 

Observa-se, portanto, que ambos os instrumentos, jurisprudência e precedente, são 

empregados pelo direito brasileiro como uma forma de que, mesmo utilizando-se de um 

sistema misto, entre o Civil Law e o Common Law, possa-se garantir similitude de 

fundamentação jurídica entre as decisões judiciais, não deixando a cabo do juiz a escolha 

entre a aplicação do costume em detrimento da lei, ou da interpretação da lei de forma diversa 

da que é largamente adotada pelos tribunais.  

Por estas razões é que o Artigo 926 do CPC, caput, determina que os tribunais 

brasileiros devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Ao 
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positivar o precedente judicial se objetivou, portanto, a adequação dos entendimentos 

jurisprudenciais em todos os níveis de jurisdição, impedindo a dispersão e a instabilidade 

jurídica e, ainda, o descrédito nas decisões emanadas pelo Judiciário. 

 

4.2 Súmula Vinculante e Efeito Vinculante 

 

A Súmula Vinculante surgiu no direito brasileiro com o advento da EC nº 45 de 

2004. O instituto foi inspirado na sistemática anglo-saxã, plasmada “stare decisis”, que 

consiste na imposição de que os precedentes firmados por um tribunal superior sejam 

vinculantes para todos os órgãos jurisdicionais inferiores dentro de uma mesma jurisdição. 

Deste modo, uma decisão da Corte Suprema tem aptidão de vincular todos os demais juízes e 

tribunais. 

O stare decisis afirma-se no controle de constitucionalidade estadunidense como 

meio destinado a garantir a segurança jurídica do sistema normativo ao forçar a coerência 

entre o pensamento dos juízes e dos tribunais. O sistema tem por finalidade evitar a existência 

de decisões conflitantes diante de casos análogos, de modo que a atividade judicial, em 

princípio, fica subordinada à ratio decidendi (tese jurídica) consubstanciada no núcleo do 

precedente vinculante.  

No Brasil, o sistema de precedentes foi incorporado de forma bastante complexa. 

Há, por esta razão, a necessidade inicial de que se esbouce algumas diferenciações entre 

diferentes institutos, tais como a Súmula Vinculante e o Efeito Vinculante.  

Em nosso sistema jurídico, só se verifica a existência de Súmula Vinculante 

quando se trata do Supremo Tribunal Federal, conforme a dicção do Artigo 103-A da 

Constituição Federal, que determina: “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões 

sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 

oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 

proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.” 

Tratando sobre o Artigo 103-A da Constituição Federal, Cassio Scarpinella (2014, 

p.176) ensina que a Súmula que o dispositivo menciona é “exclusiva” do Supremo Tribunal 

Federal, de modo que só este Tribunal pode emprestar efeito vinculante à sua jurisprudência 

sumulada. Por esta razão seria que a Constituição impõe um procedimento diferenciado, 
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regulamentado pela Lei n. 11.417/2006, para legitimar a sua edição, revisão e cancelamento. 

Importante frisar que os demais Tribunais, todos eles, também podem consolidar sua 

jurisprudência em súmulas, que não possuem, contudo, o efeito vinculante emprestado às 

súmulas do STF. 

Desta forma, Daniel Amorim (2016, p. 329) define o conceito de Súmula como 

sendo uma consolidação objetiva da jurisprudência, ou seja, é a materialização objetiva da 

jurisprudência. Assim, o tribunal, reconhecendo já ter formado um entendimento majoritário a 

respeito de uma determinada questão jurídica, tem o dever de formalizar esse entendimento 

por meio de um enunciado, dando notícia de forma objetiva de qual é a jurisprudência 

presente naquele tribunal a respeito da matéria. 

O efeito vinculante também difere do conceito de súmula vinculante. Dario Fava 

Corsatto (2013, p. 24) explica que o efeito vinculante consiste em uma marca característica 

das súmulas vinculantes, mas não exclusividade, de modo que detém efeito vinculante tudo 

aquilo que tem força obrigacional. Assim, uma lei tem efeito vinculante; uma decisão judicial, 

também, quanto às partes; como também uma decisão de mérito em ação direta de 

constitucionalidade, que possui eficácia erga omnes.  

Dario Corsatto (2013, p. 25) completa afirmando que, diferente das leis, criadas 

com ampla liberdade pelo legislador, as súmulas vinculantes são limitadas pelo sistema 

jurídico vigente, de modo que devem ser fortemente fundamentadas pela legislação. Seu 

maior objetivo é de demonstrar a validade, a interpretação e a eficácia de determinadas 

normas.  

Desta forma, o conceito de súmula vinculante estaria aproximado ao de 

jurisprudência com força obrigatória. Não seria norma, porquanto não passou pelo crivo 

legislativo das leis, nem seria uma mera jurisprudência, haja vista que detém o poder de 

vincular outras decisões, não podendo ser tratada apenas como parâmetro para a decisão dos 

magistrados. 

Ponto a ser analisado é que até mesmos as Súmulas Vinculantes elaboradas pelo 

STF podem ser modificadas, desde que o tribunal mude seu entendimento sobre a matéria, o 

que pode ocorrer, por exemplo, após a revogação de uma lei que tenha sido usada como 

suporte para a criação do enunciado.  

Isto porque o efeito vinculante emprestado às súmulas do STF não alcança a 

atividade legiferante, a cargo do Poder Legislativo. Assim, a qualquer momento pode ser 

elaborada norma contrária às disposições de súmulas elaboradas por aquela corte, de modo a 

tornar-se necessário a modificação destes enunciados para que se adequem aos novos arranjos 
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legais. 

Neste sentido, preleciona Fredie Didier (2015, p. 509) que a súmula vinculante 

não tem a pretensão de viger eternamente. O entendimento nela cristalizado pode ser revisado 

ou mesmo superado, o que também se extrai da redação do Artigo 5º da Lei n. 11.417/06, que 

dispõe:  “Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula 

vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, procederá à sua revisão 

ou cancelamento, conforme o caso. ” 

Ademais, importa dizer que todas as outras súmulas e enunciados dos tribunais 

apenas têm natureza jurídica de guia, orientação, podendo, a qualquer tempo, ser contrariado 

pelo magistrado, desde que fundamentadamente. Neste sentido, Cassio Scarpinella (2014, 

p.175) defende que estas súmulas no máximo terão efeito persuasivo. Não se tratando, 

portanto, de aplicação vinculante, no sentido de obrigatória, compulsória, mas, bem 

diferentemente, sempre voluntária. 

Assim sendo, não há a obrigatoriedade de que o magistrado se sirva das súmulas, 

se não vinculantes, para fundamentar decisões judiciais, podendo usar do seu livre 

convencimento, desde que o faça amparado na legislação vigente. 

 

4.3 Natureza jurídica e aplicação dos enunciados do FONAJE 

 

Os enunciados do FONAJE possuem grande importância na interpretação e 

aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95, em especial com relação aos juizados cíveis. 

Todavia, tais disposições não se caracterizam como lei, mas somente como recomendações, 

orientações procedimentais.  

Neste contexto, o magistrado não se encontra obrigado a julgar estritamente de 

acordo com os enunciados, bem como tais enunciados não podem contrariar a legislação 

vigente. Trata-se de um fórum de debates, visando interpretar noções para os operadores que 

atuam nos juizados especiais, que busca fortalecer os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

Estaduais. 

Nestes encontros são votados enunciados no intuito de preencher lacunas, 

interpretar e integrar a Lei n. 9.099/95, sendo, portanto, utilizados como subsídios para os 

operadores do direito no sistema dos juizados especiais. 

O Enunciado, em termos jurídicos, assemelha-se à súmula, que, como 

anteriormente analisado, consiste no enunciado pelo qual se inscreve ou sintetiza-se o 

entendimento de um tribunal a respeito de questões que apresentem controvérsias na 
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jurisprudência. 

Em verdade, Súmulas e Enunciados servem para expressar a orientação de 

determinados julgadores acerca de um tema controvertido, objetivando divulgar a 

jurisprudência. Todavia, não possuem o “status” de lei, não sendo a sua aplicação obrigatória. 

Sua natureza é de orientação, não impedindo a atividade criadora do juiz de 1º grau nem o 

livre convencimento motivado. 

Importa observar que diversa não é a situação específica dos enunciados do 

FONAJE, que tão somente visam uma suposta padronização de atos processuais, não podendo 

se sobrepor às legislações formais ou a quaisquer princípios.  

Existem operadores do direito que privilegiam a utilização dos Enunciados do 

FONAJE para promover a integração da lei dos juizados. Esta opção, apesar de deveras válida, 

não pode, de modo algum, contrariar os ditames da legislação processual vigente. Noutras 

palavras, uma vez verificada contrariedade entre o enunciado e a legislação processual, esta 

deverá ser aplicada, o que decorre do respeito pela legalidade do processo. 

 Assim, caso o magistrado entenda que há divergência entre a súmula, ou 

enunciado, e a lei, faz-se imperativo que ele aplique esta última, tendo em vista que súmulas e 

enunciados, salvo a previsão constitucional, não possuem força normativa, nem vinculam a 

decisão do juiz. 

 O respeito à legalidade do processo é corolário da própria noção de Estado 

Democrático de Direito, afinal, a Constituição Federal de 1988, consagra um Estado regido 

por leis, que asseguram a participação democrática, obviamente que estas normas deveriam 

ser aplicadas sem restrições de pensamentos individuais, ou de orientações advindas de 

ativismo dos membros do Poder Judiciário. 

Embora seja de inegável importância a existência e a aplicação dos Enunciados do 

FONAJE, é indispensável, quando de sua elaboração e/ou utilização, a observância da 

legislação processual em vigor, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da 

segurança jurídica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os enunciados do FONAJE possuem grande importância para a interpretação, 

bem como para a integração das disposições da Lei n. 9099/95. Servem como guias, 

orientações, para todos os operadores que atuam na área dos Juizados Especiais, mas não 

possuem a natureza jurídica de lei nem tampouco são vinculantes. Assim sendo, uma vez 

contrariando disposições legislativas, tais enunciados devem ser preteridos, em razão dos 

princípios da legalidade e da segurança jurídica. 

Em que pese o Artigo 2º da Lei n. 9.099/1995 estabelecer diretivas 

principiológicas orientadoras do processo perante o Juizado Especial Cível que privilegiam os 

"critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade" não se 

deve olvidar a aplicação subsidiária das normas gerais de processo estatuídas pelo Código de 

Processo Civil de 2015, o que se deve fazer em respeito à segurança jurídica. 

 Não se faz oportuno que o Artigo 2º da Lei n. 9.099/95, com a redação tão 

aberta que possui, seja utilizada para elidir a aplicação de comandos normativos que tratam 

sobre as especificidades do processo. Deste modo, por respeito ao critério da especificidade, o 

Código de Processo Civil de 2015 deve ser aplicado aos Juizados Especiais Estaduais, até 

porque, ao revelar mais claramente a opção legislativa, sua aplicação possui o condão de 

preservar a própria segurança jurídica do processo.   

Observa-se, portanto, que não há como delegar ao juiz a função legislativa, por 

absoluta repulsão constitucional. Em nosso ordenamento, nenhuma norma autoriza que, 

quando a lei for omissa, o juiz deva decidir como se legislador fosse. Assim sendo, na 

omissão da Lei n. 9.099/95, há que ser aplicada a lei que, de maneira geral, regula o Processo 

Civil. 

No Brasil vige um sistema de competências rígidas, bem definidas. E a 

competência para legislar em matéria processual é exclusiva da União. Portanto, uma reunião 

de magistrados não pode se auto atribuir a competência para legislar. E se não pode legislar, 

não pode criar norma de Direito Processual Civil, qualquer que seja a competência para a 

ação. 

O Artigo 2º da Lei n. 9.099/1995 têm utilidade para compreender as normas 

daquela lei e aquelas do Código de Processo Civil que se aplicam supletivamente por expressa 

disposição legal. Não constitui, entretanto, um alvará para revogar as disposições normativas 

destas leis, o que só pode ser feito pelo Poder Legislativo, conforme a divisão de 

competências estabelecida pela Constituição Federal e o dever de harmonia entre os poderes, 
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expresso no Artigo 2º da Carta Maior. 

Neste sentido, importa frisar que, a menos que o judiciário não respeite mais a 

divisão de competências estatuída pela CF/88, não se pode aceitar que os Enunciados do 

FONAJE determinem a não aplicação do CPC/15 ao sistema dos Juizados Especiais, o que se 

faria sob a falsa justificativa de incompatibilização do CPC/15 com os princípios trazidos na 

redação do Artigo 2º da Lei n. 9.099/95  

Conforme diagnosticado, referida lei foi concebida sem a regulamentação de 

diversas matérias processuais, como sobre o critério de fluência e contagem de prazos. 

Contudo, estas lacunas devem ser preenchidas com a aplicação da lei geral, que se 

consubstancia no Código de Processo Civil. 

Sustentar a incompatibilidade de diálogo entre essas fontes provoca fazer com que 

o jurisdicionado se submeta à ausência de norma sobre diversas questões, sujeitando-o às 

subjetividades discricionárias do juiz, eliminando toda certeza e segurança jurídica do direito 

e do processo perante o Juizado Especial Cível. 

Além do fato de o CPC/15 conter norma expressa no sentido de determinar sua 

aplicação subsidiária em relação à Lei n. 9.099/95, a supletividade é consequência do próprio 

sistema jurídico em vigor, conforme as disposições da LINDB, bem como reflexo do 

desenvolvimento científico do direito em geral e do direito processual em específico. 

Exatamente em razão disso o CPC/1973 era aplicado supletivamente aos processos que 

tramitavam perante o Juizado Especial Cível. 

No caso do Novo Código de Processo Civil, a aplicação subsidiária deste em 

relação à Lei n. 9.099/95 conta com expressa disposição legal, contida no § 2º do Artigo 

1.046, segundo o qual: “Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos 

regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código”. Dito isto, torna-

se imposto que naquilo que a Lei n. 9.099/1995 for omissa, a lacuna deva ser suplantada pelas 

disposições do novo CPC. 

A celeridade do processo não pode ser um valor superior ao respeito à lei. Daí por 

que a razoável duração do processo deve ser vista como um valor, uma meta a ser perseguida, 

mas sempre conforme as normas legais que disciplinam o processo. Em síntese, razoável 

duração do processo não pode ser utilizada como razão para a falta de uma decisão 

qualificada como justa e de acordo com a lei. 

Deste modo, deve-se sempre ter por lembrança que os poderes conferidos aos 

magistrados não são absolutos. Ao inverso, são limitados por vontade soberana que paira 

acima deles, a vontade da lei. Respeitar, cumprir e aplicar as leis e a Constituição é um dever 
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ético e moral de todo juiz em cumprimento do compromisso assumido ao prestar solene 

juramento quando toma posse do cargo. 

Observa-se que, nesse sentido, o novo CPC tem sim aplicação supletiva em 

relação à Lei n. 9.099/1995, de modo que as disposições normativas devem aplicar-se à 

sistemática processual disciplinada pela Lei n. 9.099/1995 sempre que esta não tenha 

disciplina própria existente naquele Código e com a qual não possua conflito frontal, essa 

orientação coaduna-se com o direito fundamental de acesso à jurisdição, consagrado pelo 

Artigo 5º, XXXV, do Texto Constitucional de 1988. 
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