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RESUMO

A presente pesquisa tem por propósito analisar o dever de fundamentação de decisões judiciais de caráter exauriente no âmbito dos Juizados 
Especiais Cíveis do Estado da Bahia, no confronto entre as disposições do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, diante dos princípios da 
simplicidade e informalidade que orientam os julgamentos em sede de juizados. Como metodologia, os pesquisadores analisarão sentenças da 
primeira instância e acórdãos das Turmas Recursais, verificando os parâmetros e situações jurídicas nas quais as decisões judiciais no âmbito dos 
juizados se inclinaram em prol de um critério de maior ou menor fundamentação. A pesquisa, ao final, em sede de relatório, verificará como o 
artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil exerce influência sobre o ato de decidir nos juizados especiais, ou situações e casos concretos nos 
quais os princípios orientadores dos juizados especiais ainda têm preponderância. Obs.: A pesquisa não envolve seres humanos e, em razão disto, 
dispensa aprovação mediante Comitê de Ética.  • Demonstrar que embora o regime jurídico da Lei n. 9.099/1995 apresente um sistema de 
fundamentação de decisões judiciais no âmbito dos juizados de caráter não exauriente, em certas situações, acabam por se aproximar do sistema 
apresentado pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente em lides nas quais a complexidade da discussão jurídica exorbite a baixa 
densidade hermenêutica dos juizados, sem, contudo, impor a extinção do processo sem julgamento de mérito e ajuizamento da demanda nas 
varas comuns. OBJETIVO ESPECÍFICO: • Analisar os sistemas de fundamentação suficiente e exauriente nos modelos do Códigos de Processo Civil 
brasileiros, com análise em processos judiciais. • Analisar os impactos da criação dos Juizados Especiais, o acesso à Justiça e seu sistema próprio 
de funcionamento. • Analisar a crise da prestação jurisdicional e o aumento da complexidade das demandas nos juizados especiais. • Analisar, 
mediante casos concretos, a crise paradigmática da prestação dos juizados especiais: análise das decisões e do conteúdo de suas motivações. A 
pesquisa conciliará o uso de pesquisa bibliográfica e da análise de sentenças e acórdãos oriundos dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, visando identificar sentenças judiciais ou acórdãos das Turmas Recursais nos quais magistrados ora seguiram o modelo de 
simplicidade e informalidade de fundamentação, bem como aqueles em que houve necessidade de aproximação do modelo do Código de 
Processo Civil de 2015. O propósito é verificar os parâmetros hemernêuticos em que um ou outro sistema fora utilizado, à guisa de se concluir o 
que seria uma fundamentação adequada das decisões judiciais no âmbito dos juizados. Este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa 
exploratória do tipo bibliográfica e mediante casos concretos. O cenário para a coleta dos dados será o acervo de decisões judiciais do sistema 
dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, mediante acesso à plataforma PROJUDI.

Ciências Jurídicas

Direito
X Seminário de Pesquisa da Estácio


