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RESUMO

A pesquisa tem como propósito descrever e apresentar reflexões, a partir da análise de dados empíricos, sobre aspectos relacionados à 
fundamentação das decisões judiciais proferidas nos Juizados Especiais Fazendários-JEFs da Comarca do Rio de Janeiro, num contexto sociológico 
pós-moderno,caracterizado,no campo jurídico,entre outros,pelo crescente movimento de racionalização do processo judicial,traduzida,em alguns 
casos,em decisões carentes de fundamentação capaz de sustentá-las, tal como preceitua o art.489, §1º do CPC.A esse respeito, apesar dos 
termos do enunciado n.162 do FONAJE,que afasta a aplicação do art.489 do CPC em razão dos termos do art. 38,caput,da lei n. 9.099/99,a 
controvérsia foi fulminada pelo entendimento firmado no Fórum Permanente de Processualistas Civis–FPPC,conforme enunciado n.309,que 
estabelece que o disposto no §1º do art.489 do CPC é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais.A pesquisa teve como espeque metodológico a 
análise qualitativa e empírica de dados obtidos a partir do acompanhamento de 3(três)processos de conhecimento propostos por policiais 
militares em face do Estado do Rio de Janeiro,em que buscavam a devolução de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda 
incidente sobre a verba de natureza indenizatória auxílio-moradia.Um dos objetivos da pesquisa foi o de demonstrar que,mesmo em causas de 
baixa complexidade,em tese,mais céleres,o descumprimento,pelo magistrado,do dever de fundamentação das decisões judiciais compromete a 
duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.Sob o prisma do direito material,o tema objeto dos processos de 
conhecimento acompanhados já foi pacificado pelo Judiciário,sendo necessário aos policiais militares apenas comprovarem a realização do 
desconto indevido e o período de ocorrência para a definição da quantia a ser devolvida.Tal contexto jurídico,prima facie,indicava que a 
prestação jurisdicional pretendida seria obtida em prazo razoável.Mas,a análise dos processos revelou,entre outros,dois pontos que merecem 
destaque:a prolação de decisões sem a devida fundamentação e a incapacidade do magistrado de se retratar de decisão tecnicamente 
inadequada.Por exemplo,cita-se processo em que o autor,com domicílio legal no município do Rio de Janeiro,teve o feito extinto sem resolução 
de mérito,ao argumento de incompetência territorial do juízo,o que foi tecnicamente afastado em sede de embargos de declaração,vez que o juiz 
ignorou o domicílio legal do demandante.O magistrado manteve a decisão embargada,e o que é pior:sem fundamentar a decisão de que julgou 
esses embargos,o que conduziu à oposição de embargos dos embargos,também rejeitados sem fundamentação.A decisão foi revertida em sede 
de julgamento de Recurso Inominado,mas,a decisão defeituosa proferida gerou acréscimo de 6(seis)meses à duração do processo;além de causar 
prejuízo ao cidadão quanto ao acesso à justiça,contribuiu para piorar a sobrecarga de trabalho do Judiciário,vez que o processo retornou à sua 
marcha inicial para julgamento.Em outroprocesso,a 
ausênciadefundamentaçãonoatodecisóriofoiaindapior,poiscomprometeuoméritodademanda.Ao entender queo autordeixou de 
cumprirdeterminadoenunciado,ojuizextinguiu o processocom resoluçãodomérito,utilizando como fundamentação só a menção a tal 
enunciado,revelando o duplo defeitodecisório:extinção do processo sem possibilitar a juntada do documento que entendia necessário;e resolver 
o mérito.A análise dosdados permiteinferir que,mesmo noscasos emque a matéria objetodedemanda é de baixa complexidade,tratada nos JEFs,a 
deficiência de fundamentação das decisões judiciais gera prejuízos aos jurisdicionados,senão por comprometer a duração razoável do 
processo,pelo julgamento equivocado do mérito, medida que contraria o movimento do próprio judiciário de prover o efetivo acesso à justiça em 
prazo razoável.
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