
CONTAGEM DE PRAZO NO NOVO CPC E REFLEXOS NOS JUIZADOS
ESPECIAIS

Dahyana Siman Carvalho Da COSTA (Unileste)

Introdução: Dentre as muitas mudanças estabelecidas no novo CPC tem-se a regra de
contagem de prazo que passa a ser em dias úteis. Esta regra é muito importante e foi
comemorada pela advocacia. O sistema anterior estabelecia que os prazos deveriam ser
contados de forma corrida, incluindo, sábados, domingos e feriados.
Entretanto, vozes se levantam sustentando que a nova regra não se aplica aos Juizados
Especiais pois atenta contra seus princípios fundamentais, como a simplicidade, a
economia processual e, sobretudo, a celeridade.
Nesse sentido, trava-se um conflito entre os operadores do direito na forma de contar
os prazos nos Juizados. Objetivo: Analisar as mudanças trazidas pela lei 13.105/15 que
regulamenta o novo CPC, em especial quanto a contagem de prazos processuais.
Analisar as regras da Lei 9.099/95 que regulamenta os Juizados Especiais quanto a
contagem de prazos. Identificar a interpretação da doutrina frente a nova realidade.
Estabelecer uma análise Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica, por meio de
análise da legislação vigente em comparação com as regras anteriores e revisão da
literatura pertinente ao tema com análise da doutrina especializada, bem como da
interpretação do Fórum Nacional de Juizados Especiais - FONAJE. Resultados: O
CPC no seu artigo 219 estabeleceu que o prazo processual, estabelecido por lei ou pelo
juiz, computar-se-á somente em dias úteis. Esta regra é comemorada em especial pela
advocacia, dando melhor condição ao advogado de cumprir os prazos processuais.
Entretanto, grande parte da doutrina tem sustentado que em razão dos princípios que
regem os Juizados Especiais, em especial, a celeridade, a contagem de prazo em dias
úteis não deverá ser adotada, permanecendo a regra anterior, de dias corridos.
Inclusive, os magistrados integrantes do FONAJE elaboraram a Nota Técnica 01/2016
onde afirmam que as disposições do artigo 2019, relativas à contagem dos prazos
processuais, não se aplicam ao Sistema de Juizados Especiais.
No mesmo sentido é o que defendeu a Corregedoria Nacional de Justiça, seja pela
incompatibilidade com os princípios dos Juizados, seja por ausência de expressa
previsão a este respeito.
O XXXIX Encontro do FONAJE aprovou o enunciado 165: “Nos Juizados Especiais
Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua”.
Porém, muitas são as críticas a este posicionamento, considerando que os argumentos
não se sustentam e não havendo regra para contagem de prazo processual na Lei
9.099/95 forçoso que se aplique a regra geral estabelecida no CPC. Conclusão: Apesar
do Enunciado do FONAJE a Lei 9.099/95 não estabelece regra específica para a
contagem de prazos, logo era aplicado aos procedimentos cíveis a regra geral do
Código de Processo Civil de 1973. Ora, não havendo regra específica na lei especial,
forçosamente deve-se aplicar o regime geral do CPC.
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