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RESUMO: A presente pesquisa visou ao estudo do Projeto de Lei n. 5.741/2013, de 

iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que, com o escopo de evitar a perpetuação de 

decisões divergentes da jurisprudência desta Corte, e, por conseguinte, a propagação da 

insegurança jurídica, propôs a criação de uma Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal. Com o fito de se 

aferir a pertinência e a real necessidade da implementação dessa medida, promoveu-se uma 

análise do tema sob a perspectiva do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. 

Concluiu-se que a instituição da Turma Nacional representará a criação de mais um degrau de 

natureza recursal no microssistema dos Juizados Estaduais, o que, além de se contrapor à 

lógica e à finalidade dessa Justiça especializada, possibilita um indesejável alongamento do 

processo no tempo, sonegando ao cidadão o direito à resposta jurisdicional tempestiva, 

adequada e eficaz. Além disso, considerando que o “pedido de manifestação do STJ”, previsto 

no Projeto, consiste numa espécie de recurso especial camuflado, cuja hipótese não foi 

contemplada pela Constituição Federal, conclui-se pela inconstitucionalidade material da 

proposição legislativa. Também se argumentou que as Turmas Estaduais de Uniformização 

são medidas suficientes para garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de 

Justiça. 

 

Palavras-Chave: Juizados Especiais Estaduais; uniformização de jurisprudência; PL 

5.741/2013; segurança jurídica; tutela jurisdicional efetiva. 

 
 

ABSTRACT: This research intented to study the Draft Law n. 5.741/2013, proposed by 

the Superior Court of Justice, that, with the aim of avoiding the perpetuation of divergent 

decisions in the jurisprudence of this Court, and therefore the spread of legal uncertainty, 

proposed the creation of a National Class of Standardization Jurisprudence of the Special 

Courts of the States and the Federal District. With the intent to assess the relevance and the 
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real necessity of the implementation of this measure, this study has promoted an analysis of 

the topic from the perspective of the fundamental right to effective judicial protection. It was 

concluded that the institution of the National Class will represent the creation of a further step 

in the nature of appellate Courts of the States which, besides opposing the logic and the 

purpose of the Special Justice, allows an undesirable lengthening process in time, evading the 

citizens' right to timely, appropriate and effective judicial reply. Besides all that, considering 

that the "request for expressions of the STJ", provided by the Draft Law, constitutes a sort of 

camouflaged special appeal, which hypothesis wasn’t contemplated by the Federal 

Constitution, the conclusion is for the unconstitutionality of the legislative proposal. It was 

also argued that the Uniformization Classes of the States are sufficient measures to guarantee 

the authority of the decisions of the Superior Court. 

 

  

Keywords: Special State Courts; uniform jurisprudence; Draft Law n. 5.741/2013; legal 

certainty; effective judicial protection. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Juizados Especiais Estaduais foram instituídos em um contexto de crise 

da Justiça brasileira, notadamente no que tange ao processo civil, que se mostrava caro, 

moroso e inadequado para tutelar certos tipos de direitos. Nessa senda, pode-se dizer, sem 

exageros, que a edição da Lei dos Juizados foi o marco inicial de um movimento legislativo 

revolucionário, cujos objetivos primordiais foram ampliar o acesso ao Judiciário e reverter a 

desacreditada imagem da Justiça perante os jurisdicionados.  

Não pairam dúvidas de que tais objetivos foram alcançados com maestria 

pelos Juizados. Tal constatação pode ser facilmente verificada pelo número cada vez mais 

crescente de jurisdicionados que batem às portas dessa justiça especializada com o propósito 

de solucionar os mais diversos litígios. Não se pode olvidar, ainda, dos diversos projetos de 

lei que tramitam no Congresso Nacional, decorrentes do anseio reformista daqueles que, 

entusiasmados com os bons resultados obtidos pelos Juizados, acreditam inadvertidamente 

que a ampliação das competências delineadas na Lei n. 9.099/95, bem como a admissão de 

determinadas pessoas até então impedidas de atuar nesse microssistema pode solucionar 

definitivamente todos os problemas do Judiciário.  

Recentemente veio à baila mais uma proposta de alteração legislativa em 

torno dessa nova modalidade de prestação de justiça. Trata-se do Projeto de Lei n. 

5.741/2013, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que, impulsionado pelo desígnio de 

preencher a lacuna existente nos Juizados Especiais Estaduais, relativa à inexistência de 

previsão legal de órgão uniformizador da interpretação da legislação federal, propõe a criação 

de uma Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. O aludido projeto busca, 
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portanto, evitar a perpetuação de decisões divergentes da jurisprudência do Tribunal da 

Cidadania, e, por conseguinte, a propagação da insegurança jurídica. 

Nesse sentido, com o desiderato de se aferir a pertinência e a real 

necessidade da criação da Turma Nacional, promoveu-se uma aprofundada análise do tema 

sob a perspectiva do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, princípio constitucional 

implícito, que contempla uma prestação jurisdicional célere, adequada e eficaz. Também se 

discutiu a origem dos Juizados Especiais Estaduais e as finalidades de sua instituição, os seus 

princípios norteadores, o sistema recursal instituído pela Lei n. 9.099/95 e a natureza jurídica 

do pedido de uniformização de jurisprudência. Além disso, fez-se o acompanhamento do 

Projeto de Lei n. 5.741/2013, propulsor da pesquisa em questão. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, mediante o detido estudo 

de leis, obras doutrinárias, revistas jurídicas, artigos e evolução jurisprudencial acerca da 

matéria. Ainda, buscou-se desenvolver pesquisas empírica e exploratória, por meio de 

entrevistas com magistrados atuantes nos Juizados Especiais Estaduais e no Fórum Nacional 

de Juizados Especiais – FONAJE
3
, bem como um acompanhamento minucioso do trâmite do 

Projeto de Lei n. 5741/2013, com a realização de visitas ao Congresso Nacional para análise 

dos pareceres jurídicos emitidos pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal, além do exame das eventuais emendas sofridas pelo 

Projeto e de sua deliberação em Plenário.  

 

1. FILOSOFIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS  
 

1.1 Origem 

 

O contexto histórico-social da criação dos Juizados Especiais no Brasil 

remonta a um período em que a Justiça brasileira enfrentava uma de suas maiores crises 

institucionais, notadamente no que tange ao processo civil. Com efeito, a morosidade do 

processo tradicional, aliada ao excesso de tecnicismo e de rigorismo formal, bem como os 

altos valores a serem despendidos com custas e honorários advocatícios, desestimulavam o 

cidadão a buscar o Judiciário para a resolução de seus conflitos.  

                                            
 
3
 O FONAJE consiste na congregação de magistrados que compõem o sistema dos Juizados Especiais Estaduais, 

cujos objetivos principais são uniformizar procedimentos, expedir enunciados e acompanhar os projetos 

legislativos concernentes aos Juizados. 
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Além disso, saltava aos olhos a inadequação do sistema então vigente para 

tutelar certos tipos de direitos. É evidente que ninguém, em sã consciência, ousaria ingressar 

com uma ação na Justiça tradicional para cobrar a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), por 

exemplo, pois as despesas com as custas e com a contratação de um causídico superariam, e 

muito, o bem da vida pretendido. Some-se a isso o natural desgaste psicológico de se ter que 

ingressar com uma demanda no Judiciário, assim como a inevitável demora na solução do 

litígio, fadado a se arrastar por longos anos.  

Todo esse quadro de descrença na Justiça brasileira inquietava a 

comunidade forense, pois essa litigiosidade, até então contida, poderia conduzir ao exercício 

arbitrário das próprias razões, ou seja, o descrédito no Poder Judiciário brasileiro poderia 

levar o cidadão a fazer justiça com as próprias mãos, comportamento que, em última análise, 

poderia colocar em risco o próprio monopólio da jurisdição do Estado.  

No Brasil, a ideia dos Juizados foi inspirada na experiência norte-americana 

das Small Claims Courts (Cortes de Pequenas Causas). Roberto Portugal Bacellar
4
 leciona 

que os membros da comissão
5
 que elaboraram o anteprojeto da Lei dos Juizados de Pequenas 

Causas (Lei n. 7.244/84) buscaram, no padrão norte-americano, a luz que precisavam para 

implementar no Brasil um novo modelo de Justiça.  

Dessa feita, ao fim de 1984, foi editada a Lei federal n. 7.244, que dispunha 

sobre a criação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas. Nove anos depois, diante do 

sucesso dos Juizados Especiais de Pequenas Causas, a ideia evoluiu, o que culminou na 

edição da Lei n. 9.099/95, responsável pela criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 

Destaque-se que, na esfera cível, não foram muitas as alterações promovidas pela novel 

legislação, já que quase todos os dispositivos da Lei n. 7.244/84 foram incorporados pela Lei 

dos Juizados Especiais. As diferenças mais significativas referem-se à competência, que fora 

ampliada, e à possibilidade de deflagração do processo de execução forçada perante estes.   

 

1.2 Finalidades 

 

Os Juizados Especiais foram instituídos com o objetivo precípuo de ampliar 

o acesso à Justiça. Nesse sentido, a fim de reverter a desgastada imagem do Poder Judiciário, 

que vivia sob a pecha da morosidade, do elitismo e dos altos custos, foi idealizada, conforme 

                                            
 
4
 BACELLAR, Roberto Portugal. Juizados Especiais: a nova mediação paraprocessual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003, p. 234. 
5
 Compuseram a Comissão Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe, João Geraldo Carneiro, Cândido Rangel 

Dinamarco, dentre outros juristas de renome.  
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exposto alhures, uma nova Justiça, voltada para a solução de litígios de menor complexidade 

e de reduzido valor econômico. 

Essa revolucionária Justiça Especial, caracterizada pela celeridade, 

simplicidade, ausência de custas processuais na primeira instância e desnecessidade de 

patrocínio de advogado para causas de até 20 (vinte) salários mínimos, possibilitou o resgate 

da cidadania daqueles que se viam às margens da Justiça tradicional, promovendo uma 

verdadeira democratização do acesso ao Judiciário.  

 

1.3 Princípios norteadores 

 

Os princípios norteadores dos Juizados Especiais estão insculpidos no art. 2º 

da Lei n. 9.099/95 e devem lastrear toda a atividade interpretativa e integrativa do 

microssistema. São eles: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Pela oralidade, tem-se que a palavra falada prevalece sobre a escrita, o que confere 

maior celeridade e simplicidade ao procedimento, bem como contribui para a obtenção de 

uma resposta jurisdicional mais fiel à realidade.  Cumpre destacar que o princípio da oralidade 

não importa a exclusão por completo da palavra escrita, o que, aliás, seria impossível, devido 

à necessidade de se documentar a marcha da causa em juízo, mas significa que tão-somente os 

atos reputados essenciais serão reduzidos a termo.  

A doutrina, valendo-se dos ensinamentos de Giuseppe Chiovenda
6
, costuma 

associar quatro aspectos ao processo oral. Trata-se, na realidade, de verdadeiros subprincípios 

do postulado da oralidade, quais sejam: imediatismo (o magistrado deve coletar diretamente 

as provas, em contato imediato com as partes, seus representantes e testemunhas); identidade 

física do juiz (o feito deve ser sentenciado pelo magistrado que procedeu à colheita da prova, 

o qual fica vinculado à causa); concentração dos atos processuais (impõe que os atos 

processuais sejam concentrados em um único momento ou, pelo menos, em poucos 

momentos, próximos uns dos outros); e irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias 

(impede que o procedimento seja a todo momento interrompido pelos recursos interpostos em 

desfavor das decisões interlocutórias, sendo que a irresignação contra as decisões proferidas 

incidentalmente no processo deve ser manifestada por ocasião da interposição do recurso 

inominado, em sede de preliminar).  

                                            
 
6
 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Volume III. 3. ed. Campinas: Bookseller, 

2002, p. 61-68. 
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Por sua vez, o postulado da simplicidade visa a aproximar o cidadão da 

Justiça, por meio da instituição de procedimentos simplificados, notadamente no que tange ao 

aspecto linguístico, com o propósito de afastar a utilização de termos rebuscados ou técnicos. 

Frise-se que, em função do jus postulandi
7
, muitas vezes as partes litigam sem o patrocínio de 

um advogado nos Juizados. Assim, os juízes, ao proferirem despachos, decisões 

interlocutórias e sentenças, deverão se valer de linguagem que seja compreensível pelas 

partes, pois uma decisão em linguagem complexa pode não só prejudicar o direito do litigante 

(que não consegue atender à determinação do Juízo), como, em última análise, afastar o 

cidadão do Judiciário, dando azo à chamada litigiosidade contida, o que se contrapõe à razão 

de existência dos Juizados. 

Pelo princípio da informalidade, busca-se romper com o rigorismo formal, 

que tanto atravanca a prestação da tutela jurisdicional, de modo que os atos processuais 

devem ser praticados com o mínimo de formalidade possível. Nesse sentido, a forma deve ser 

encarada apenas como um instrumento destinado a assegurar a obtenção do resultado a que se 

dirige o ato jurídico, o que, em linhas transversas, significa dizer que o ato processual será 

válido, ainda que praticado de forma diversa da prevista em lei, desde que atinja a sua 

finalidade. Cuida-se, portanto, da aplicação máxima do princípio da instrumentalidade das 

formas, cuja previsão legal encontra-se disciplinada nos arts. 244 do CPC e 13 da Lei n. 

9.099/95. 

Já o princípio da economia processual objetiva a máxima efetividade da lei 

com a prática do menor número de atos processuais possíveis, de forma a garantir um 

processo de resultados. Também está relacionado com a menor onerosidade da prestação 

jurisdicional. 

Por fim, o princípio da duração razoável implica que o processo nos 

Juizados Especiais deve demorar o mínimo de tempo possível, a fim de que se evitem 

dilações indevidas e se garanta a efetividade da prestação da tutela jurisdicional. Não se pode 

olvidar, no entanto, que o referido princípio constitucional
8
 deve ser sempre conjugado com 

outro princípio, também de quilate constitucional, que é o devido processo legal, pois, se de 

um lado um processo moroso não garante a efetividade da prestação jurisdicional, por outro, 

                                            
 
7
 O jus postulandi, conforme previsão do art. 9º da Lei n. 9.099/95, é permitido nas causas de valor até 20 (vinte) 

salários mínimos, em sede de primeira instância. 
8
 A Emenda Constitucional n. 45/2004 (emenda da reforma do Poder Judiciário), ao incluir o inciso LXXVIII ao 

art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), erigiu a duração razoável a princípio 

de envergadura constitucional, de forma que todo e qualquer processo, no âmbito judicial e administrativo, deve 

observar o referido postulado.  
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um processo extremamente célere, em que não seja respeitado o conteúdo mínimo do devido 

processo legal, é arbitrário e inconstitucional.  

Outro ponto importante é que muitos doutrinadores, dentre eles Fredie Didier 

JR., negam a existência do princípio da celeridade. Confira-se o ensinamento do professor
9
 

acerca do assunto: “Não existe um princípio da celeridade. O processo não tem de ser 

rápido/célere: o processo deve demorar o tempo necessário e adequado à solução do caso 

submetido ao órgão jurisdicional”. Por essa razão, encampando essa corrente, preferiu-se usar a 

nomenclatura “princípio da duração razoável” em lugar de “princípio da celeridade”.  

 

2. DO SISTEMA RECURSAL 

 

O legislador da Lei n. 9.099/95, com o desiderato de promover uma 

prestação jurisdicional célere e efetiva, edificou um sistema recursal bastante enxuto, 

contemplado apenas por duas modalidades recursais: o recurso inominado e os embargos 

declaratórios, previstos nos arts. 41 e 48, respectivamente. 

O recurso inominado é o remédio processual adequado para impugnar as 

sentenças, sejam elas terminativas (art. 267 do CPC) ou definitivas (art. 269 do CPC). Assim, 

em uma análise comparativa com o art. 513 do CPC, constata-se que o recurso inominado 

desempenha função semelhante
10

 à exercida pela apelação no procedimento comum.  

A parte detém o prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, 

para o manejo do inominado, devendo o preparo ser efetuado no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após a interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, com o fito de preservar a celeridade, segundo dicção do art. 43 da Lei n. 9.099/95, o 

recurso inominado comumente só é recebido no efeito devolutivo (efeito devolutivo ex lege), 

podendo o juiz, excepcionalmente, conceder-lhe efeito suspensivo para evitar lesão 

irreparável à parte (efeito suspensivo ope iudicis). Isso significa que, em regra, a sentença 

emanada do Juizado, ainda que pendente de análise de recurso inominado pela Turma 

Recursal, pode ser executada provisoriamente, já que o recurso não tem o condão de 

suspender os efeitos da sentença recorrida, mas apenas de devolver a matéria impugnada para 

revisão do colegiado.  

                                            
 
9
 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 

Volume 1. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 59. 
10

 Trata-se de função semelhante, mas não idêntica, visto que, além de ser o meio de impugnação das sentenças, 

tal qual a apelação, o recurso inominado comporta a devolução ao colegiado de todas as decisões interlocutórias 

anteriores à sentença.  
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Já os embargos de declaração, recurso sui generis
11

, objetivam sanar 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida em sentença, acórdão ou decisão 

interlocutória
12

. Destaque-se que a oposição de embargos declaratórios, no âmbito dos 

Juizados, tem o efeito de suspender o prazo para interposição de recurso, ao passo que, no 

processo tradicional, ocorre a interrupção
13

 desse prazo. Por essa razão, nos Juizados, em 

sendo julgados os embargos, o prazo para interposição de eventual recurso continuará a correr 

de onde parou, enquanto que, nas Varas Cíveis, o prazo será devolvido na íntegra (o prazo 

“zera”). 

Daí concluir-se facilmente que o legislador concebeu um microssistema 

com o propósito de que os processos tivessem início e fim dentro da estrutura dos próprios 

Juizados. Nesse sentido, confira-se a lição do Desembargador Rêmolo Letteriello
14

:  

 

Induvidosamente, o legislador, ao regrar o procedimento do microssistema, 

optou por transformar a jurisdição dos Estados e do Distrito Federal no 

centro de gravitação dos processos: eles teriam início e fim no círculo 

restrito dos Juizados [...].  

 

Dessa feita, proferida sentença nos Juizados Especiais, tem a parte 

sucumbente a opção de aviar recurso inominado para apreciação da Turma Recursal, órgão 

colegiado composto por três juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, a 

quem foi conferida a tarefa de exercer a instância revisora do sistema. Consigne-se que essa 

opção do legislador de conferir o juízo recursal a um órgão integrante da própria estrutura do 

Juizado foi essencial para manter a coerência do sistema, pois seria em vão prezar pela 

celeridade e simplicidade na instância primeva para que, posteriormente, em sede de recurso, os 

autos fossem encaminhados aos abalroados Tribunais de Justiça, compostos por 

desembargadores que, com a mais respeitosa vênia, não estão habituados com os informalismos 

dos Juizados. 

                                            
 
11

 Muitos doutrinadores questionam a natureza recursal desse instituto, em razão de sua função, que, em regra, 

objetiva a integração ou o esclarecimento do decisum, e por serem os aclaratórios desprovidos de efeito 

devolutivo, já que são julgados pelo próprio juízo prolator da decisão inquinada. 
12

 Apesar de o CPC e a Lei n. 9.099/95 somente disporem acerca da oposição de embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão, a doutrina e a jurisprudência são unânimes em admitir o manejo dos aclaratórios quando se 

está diante de decisões interlocutórias e até mesmo de despachos que contenham conteúdo decisório (ou seja, 

atos equivocadamente denominados de despachos), desde que presentes quaisquer dos vícios supracitados.  
13

 Não é demais lembrar que o efeito da suspensão e da interrupção é bilateral, isto é, atinge tanto a parte 

embargante quanto a embargada.  
14

 LETTERIELLO, Rêmolo. A uniformização de jurisprudência nos Juizados Especiais. Revista Consultor 

Jurídico, 2 de dezembro de 2005. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2005-dez-

02/uniformizacao_jurisprudencia_juizados_especiais> Acesso em 2 jul.2013, p.1. 
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Excepcionalmente, com fulcro no inc. III do art. 102 da Carta Magna, caso a 

questão controvertida envolva matéria constitucional e desde que preenchidos outros requisitos 

específicos de admissibilidade, quais sejam prequestionamento (prévio debate da matéria 

constitucional na instância inferior) e repercussão geral (a questão deve transcender os 

interesses meramente particulares e individuais em discussão na causa, surtindo efeitos sobre o 

panorama político, jurídico e social da coletividade), pode o acórdão da Turma ser submetido à 

análise do Supremo Tribunal Federal, pela via do recurso extraordinário. Não é outra a lição do 

enunciado n. 640 do STF, o qual sedimenta o entendimento sufragado em inúmeros julgados 

anteriores, com o seguinte teor: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por 

juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e 

criminal”.  

Destarte, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, embora seja 

responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, não aprecia recurso 

especial contra decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em razão da ausência de 

previsão no texto constitucional. Com efeito, dispõe o inciso III do art. 105 da Constituição da 

República, ad litteram: 

 

Art. 105 Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

[...] 

III – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 

instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 

Estados, do Distrito Federal e Territórios [...] (Destacou-se).  

 

Conforme se pode depreender da leitura do dispositivo legal, a Lei Maior 

especifica os órgãos dos quais deve provir a decisão recorrida (tribunal estadual ou federal), a 

fim de que tenha cabimento o recurso especial. Logo, considerando que as Turmas Recursais 

não são órgãos genuinamente de segunda instância, é descabido o manejo do especial em sede 

de Juizados. Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pelo c. STJ, no verbete n. 

203, o qual estabelece que: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de 

segundo grau dos Juizados Especiais”.  

 

3. DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA  
 

3.1 Linhas Gerais  

 

O pedido de uniformização de jurisprudência, como o próprio nome já 

sugere, visa a pacificar a jurisprudência dos tribunais acerca da interpretação conferida a 
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determinada norma jurídica. Ao aludido instituto foi atribuída natureza jurídica de incidente 

processual, e não de recurso. Não é outra a interpretação do caput do art. 476 do CPC, ad 

litteram: “Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, câmara ou grupo de câmaras, solicitar o 

pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito [...] (Destacou-se). 

O  dispositivo supracitado não deixa dúvidas acerca do caráter preventivo da 

uniformização, cuja finalidade é fixar a tese jurídica que deverá ser utilizada no julgamento da 

demanda. Alexandre Freitas Câmara
15

 faz importante distinção entre os mecanismos 

preventivos (natureza de incidente processual) e repressivos (natureza de recurso) destinados 

a atacar a divergência jurisprudencial, in verbis:  

 

Alguns destes mecanismos são “repressivos”, já que seu cabimento se dá 

quando já surgiu a divergência, ou seja, após a prolação da decisão 

divergente. É o que se tem com o recurso especial fundado no art. 105, III, 

c, da Constituição da República e com os embargos de divergência. Outros 

institutos, porém, são “preventivos”, destinando-se a evitar que a 

divergência surja, como é o caso do incidente de uniformização de 

jurisprudência [...]. (Grifou-se). 

 

Em termos práticos, tem-se, portanto, que o incidente de uniformização 

deve ser instaurado antes do julgamento do recurso ou do processo de competência originária 

do órgão fracionário, sob pena de não ser sequer admitido. Colaciona-se, por todos, o 

ensinamento de Humberto Theodoro Júnior
16

: 

 

O incidente do art. 476 só tem cabimento enquanto não encerrado o 

julgamento do tribunal. Uma vez publicado o acórdão, não se admite o uso 

dos embargos de declaração com o fito exclusivo de formular requerimento 

de uniformização de jurisprudência.  

 

Nesse sentido, havendo divergência de interpretações de certa norma 

jurídica, qualquer das partes ou mesmo qualquer dos juízes integrantes do órgão responsável 

pelo exame do caso concreto poderá suscitar o incidente de uniformização. Ressalte-se que 

apenas a divergência atual respalda o pedido, de modo que não se admite o incidente calcado 

em tese já superada. Ademais, a divergência há de ser efetiva, isto é, deve realmente estar 

presente nas interpretações emanadas do  tribunal. 

                                            
 
15

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Volume 2. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009, p. 43. 
16

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil 

e processo de conhecimento. Volume 1. 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 640. 
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Caso admitido o pedido, o julgamento será suspenso e os autos serão 

encaminhados ao órgão responsável pela uniformização de jurisprudência, o qual, 

reconhecendo a divergência
17

, fixará a tese a ser aplicada pelo órgão suscitante. Nesse ponto, 

é oportuno destacar que o órgão uniformizador apenas se pronuncia acerca da interpretação da 

questão jurídica, sem adentrar na análise do caso concreto.  

Em seguida, os autos serão devolvidos ao órgão suscitante, ao qual caberá o 

exame da questão fática, estando, porém, vinculado à interpretação da questão de direito dada 

pelo órgão uniformizador. Cumpre esclarecer que a decisão do órgão uniformizador só produz 

efeitos vinculantes em relação ao caso concreto no qual foi instaurado o incidente. Contudo, 

ainda que não se possa falar em efeito vinculante, é evidente que o decisum constituirá 

importante precedente para a análise de casos futuros alicerçados na mesma questão de 

direito. Não são outras as lições de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart
18

: 

 

Salvo, porém, para o caso concreto, a decisão do tribunal a respeito da 

interpretação da questão de direito não é vinculante para os demais órgãos 

jurisdicionais (mesmo subordinados administrativamente a esse tribunal). 

Porém, constitui-se em precedente considerável, que espelha, com certa 

tranqüilidade, o entendimento da corte a respeito da específica questão 

jurídica.  

 

Em síntese, pode-se dizer que, no incidente de uniformização de 

jurisprudência, ocorre a cisão da competência para o julgamento, cabendo a um órgão resolver 

a questão de direito  (órgão uniformizador) e a outro julgar a causa (órgão suscitante), razão 

pela qual Alexandre Freitas Câmara
19

 a denomina de “decisão subjetivamente complexa”.  

Ante o exposto, tem-se que o incidente de uniformização funciona como um 

mecanismo preventivo da divergência jurisprudencial, cujo propósito é pacificar as decisões 

dos tribunais, dando máxima aplicação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.  

 

 

 

 

                                            
 
17

 Frise-se que o reconhecimento da divergência pelo órgão competente para a análise do caso concreto não 

vincula o órgão responsável pela uniformização de jurisprudência, o qual poderá negar a divergência. Nesse 

caso, os autos tornarão ao órgão suscitante, que prosseguirá normalmente no julgamento do feito, como se o 

incidente não tivesse ocorrido.  
18

 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil: processo de 

conhecimento. Volume 2. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.605. 
19

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Volume 2. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009, p. 47. 
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3.2 A Uniformização de Jurisprudência nos Juizados Especiais Estaduais 

 

Feitas essas observações preliminares acerca do incidente de uniformização 

de jurisprudência, é preciso se debruçar sobre a aplicação desse instituto no microssistema 

erigido pela Lei n. 9.099/95. 

A análise do sistema dos Juizados Especiais Estaduais, tal como idealizado 

pelo legislador, revela uma ausência de estrutura hígida que permita não só a uniformização 

de jurisprudência entre Turmas Recursais de diferentes Estados da federação (divergência 

externa), mas também entre Turmas Recursais de um mesmo Estado (divergência interna). 

Ademais, em razão da impossibilidade de interposição de recurso especial, também não há 

mecanismo hábil a evitar a perpetuação de decisões divergentes da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça.  

Essas lacunas se tornaram mais evidentes nos últimos anos, diante da 

multiplicidade de desfechos para as ações de massa, demandas semelhantes, com o mesmo 

pedido e causa de pedir, a exemplo das ações em que se discutia a legitimidade da cobrança 

da tarifa de assinatura básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa, tema hoje já pacificado 

pela jurisprudência
20

. 

No que tange à ausência de órgão uniformizador da jurisprudência interna, o 

impasse foi solucionado recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que, por 

meio do art. 11 do Provimento n. 22/2012, impôs aos Tribunais de Justiça a obrigação de 

instituir as Turmas de Uniformização Estaduais. Confira-se a redação do mencionado artigo: 

 

Art. 11. Nas unidades da Federação onde houver mais de uma Turma 

Recursal dos Juizados Especiais, os Tribunais de Justiça deverão garantir o 

funcionamento da Turma de Uniformização destinada a dirimir divergência 

entre decisões proferidas por Turmas Recursais do Sistema dos Juizados 

Especiais. (Grifou-se). 

 

Sob esse prisma, a título de ilustração, caso exista hoje divergência sobre 

questão de direito material
21

 entre decisões oriundas da Primeira e da Segunda Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá a instauração de incidente de uniformização 

                                            
 
20

 A matéria foi, inclusive, sumulada pelo STJ por meio do verbete n. 356, in verbis: “É legítima a cobrança de 

tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa”.  
21

 Convém destacar que não cabe o incidente de uniformização quando a divergência versar sobre questões de 

direito processual, conforme interpretação a contrario sensu do art. 18 da Lei n. 12.153/2009 – Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, in verbis: “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver 

divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.” (Sem grifo no 

original).  
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de jurisprudência, o qual, se admitido, será julgado pela Turma de Uniformização do DF, que é 

composta pelos membros das turmas em conflito e presidida por um desembargador.  

Não é demais pontuar que, em virtude do caráter preventivo da 

uniformização, a deflagração do incidente deve anteceder ao julgamento do recurso inominado. 

Pensar o contrário seria o mesmo que atribuir natureza recursal à uniformização, o que vai de 

encontro não só ao próprio instituto em si, como também ao espírito dos Juizados, pois se 

estaria a admitir uma terceira instância recursal, comprometendo a almejada celeridade.  

Já o imbróglio alusivo à divergência externa e à perpetuação de decisões 

conflitantes do Superior Tribunal de Justiça culminou na elaboração do Projeto de Lei n. 

5.741/2013, o qual será analisado a seguir.  

 

4. O PROJETO DE LEI N. 5.741/2013: REFLEXÕES JURÍDICAS SOBRE 

O SEU TRÂMITE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 
 

4.1 Justificativa 

 

Recentemente foi submetido à apreciação do Congresso Nacional o Projeto 

de Lei n. 5.741/2013, de autoria do Superior Tribunal de Justiça, que propõe a alteração dos 

arts. 18 a 21 da Lei n. 12.153/2009
22

, e acrescenta-lhe o art. 20-A, para criar a Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais dos Estados e do 

Distrito Federal, nos moldes do que foi implementado nos Juizados Especiais Federais pela 

Lei n. 10.259/2001
23

. 

A referida proposição legislativa tem por escopo suprir séria lacuna na 

estrutura do sistema dos Juizados Especiais Estaduais, relativa à inexistência de previsão legal 

de órgão uniformizador da interpretação da legislação federal, o que pode acarretar a 

perpetuação de decisões divergentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e, por 

conseguinte, insegurança jurídica. Assim, busca-se evitar que demandas análogas tenham 

desfechos contraditórios nos diferentes Estados da Federação, de forma que não haja 

ferimento à igualdade dos cidadãos, assegurando-se a inteireza do sistema, por meio da 

consolidação da unidade nacional da jurisprudência para julgamentos similares. Sob essa 

premissa, os Colégios Recursais do Estado de São Paulo, verbi gratia, deverão julgar da 

                                            
 
22

 O referido diploma legal dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.  
23

 Lei que trata da instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal.  
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mesma forma que as Turmas Recursais do Distrito Federal, seguindo sempre a mesma tese 

jurídica.  

Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso 

Extraordinário n. 571.572-8/BA, ocorrido em 26/08/2009, o Supremo Tribunal Federal – STF, 

ao reconhecer a lacuna do sistema dos Juizados Especiais Estaduais, bem como o risco da 

perpetuação de decisões divergentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 

declarou o cabimento, em caráter temporário e excepcional, da Reclamação prevista na alínea f 

inciso I do art. 105 da Constituição Federal
24

, para fazer prevalecer, até a criação do órgão 

uniformizador, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania na interpretação da legislação 

infraconstitucional. Diante dessa decisão, o STJ, em 14 de dezembro de 2009, editou a 

Resolução n. 12, a qual disciplina o processamento das reclamações destinadas a dirimir 

divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte. 

Em outras palavras, significa que, proferida decisão por Turma Recursal Estadual que contrarie 

súmula ou jurisprudência dominante do STJ, caberá Reclamação dirigida à Corte Superior, no 

prazo de 15 (quinze) dias
25

, contados da publicação do acórdão que se pretende reformar. 

A decisão do STF nos EDcl no RE n. 571.572-8/BA provocou efeito 

imediato: uma enxurrada de reclamações abarrotou o STJ, que se viu obrigado a criar filtros 

para impedir que o instituto fosse indevidamente utilizado como sucedâneo de recurso especial, 

o qual, conforme já exposto alhures, não tem cabimento nos Juizados Especiais. Nesse sentido, 

firmou-se o entendimento de que as partes só poderão apresentar reclamações contra decisões 

das turmas recursais que contrariem a jurisprudência do STJ pacificada em súmula ou em 

julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC) ou, ainda, em casos de decisões 

teratológicas (manifestamente absurdas, ilegais ou abusivas). Também se firmou a tese de que 

não é possível discutir em reclamação questões que envolvam direito processual.  

 

4.2 A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência sob a perspectiva do direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva  

 

Se de um lado a criação da Turma Nacional de Uniformização preenche a 

lacuna dos Juizados Estaduais relativa à inexistência de previsão legal de órgão uniformizador 

da interpretação da legislação federal, de outro ela representa a criação de mais um degrau de 

natureza recursal nesse microssistema, conforme se verá adiante. 

                                            
 
24

 O mencionado dispositivo legal atribui ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, a função de processar 

e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.  
25

 O aludido prazo está previsto no art. 1º da Resolução n. 12/2009 do STJ.  
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Com efeito, hoje, sem a aprovação do Projeto de Lei n. 5.741/2013, tem-se o 

seguinte quadro: caso a Primeira e a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF 

divirjam acerca da interpretação dada à questão de direito material, caberá, antes do julgamento 

do recurso inominado, pedido de uniformização fundado em divergência interna, o qual deverá 

ser dirigido à Turma de Uniformização do DF. Além disso, proferido o julgamento do recurso 

inominado, caso a decisão seja contrária à súmula ou à orientação jurisprudencial pacificada 

pelo STJ, caberá Reclamação a este Tribunal. 

Com a aprovação da referida proposição legislativa e valendo-se do mesmo 

exemplo, ter-se-á o seguinte: também caberá pedido de uniformização de jurisprudência interna 

dirigido à Turma de Uniformização do DF, tal como ocorre atualmente. No entanto, proferido o 

julgamento do recurso inominado, caso a decisão seja contrária à súmula ou à orientação 

jurisprudencial pacificada pelo STJ, caberá pedido de uniformização endereçado à Turma 

Nacional de Uniformização. Ademais, se a decisão oriunda da Turma Nacional for de 

encontro à súmula ou à orientação jurisprudencial pacificada pelo Tribunal da Cidadania, 

poderá ser suscitada, ainda, a manifestação do STJ. 

Desse modo, verifica-se que, vindo a ser aprovado o Projeto de Lei em 

exame, o caminho a ser percorrido pelos processos nos Juizados Especiais Estaduais será mais 

longo do que o próprio trâmite percorrido pelos feitos na Justiça Tradicional, pois, nesta, se 

uma decisão ofende súmula ou jurisprudência do STJ, o caminho é um só: recurso especial. Já 

nos Juizados, ante o não cabimento do especial, pretende-se criar dois possíveis caminhos: 

incidente para a Turma Nacional, e, se a divergência permanecer, segue-se, ainda, para o STJ.  

Destarte, é inarredável que a referida proposta consiste numa tentativa 

camuflada de inserir o recurso especial no microssistema dos Juizados Especiais, pois, das 

decisões emanadas da Turma Nacional, caberia, em tese, pedido de manifestação do STJ. Não 

é outra a interpretação do art. 20-A, que o projeto pretende acrescentar à Lei n. 12.153/2009: 

 

Art. 20-A. Quando a orientação da Turma Nacional contrariar súmulas 

ou orientações decorrentes do julgamento de recurso especial 

processado na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil, o 

ministro presidente da Turma Nacional poderá, de ofício ou mediante 

provocação das partes e do Ministério Público, suscitar a manifestação do 

Superior Tribunal de Justiça. (Grifou-se). 

 

Ocorre que, como já exaustivamente mencionado, a Constituição Federal 

não outorgou a esta Corte Superior a atribuição de rever as decisões provenientes das Turmas 

Recursais. Em linhas transversas, significa dizer que o Projeto de Lei cria uma nova hipótese 
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de recurso especial, só que com outro nome (“pedido de manifestação do STJ”), razão pela 

qual se defende que o Projeto de Lei n. 5.741/2013 padece de inconstitucionalidade material. 

Acerca do assunto, curva-se, mais uma vez, aos ensinamentos de Alexandre Freitas Câmara
26

, 

o qual, ao discorrer sobre os Juizados Especiais Federais
27

, observa que: 

 

[...] estou convencido da inconstitucionalidade do pedido de uniformização 

dirigido ao STJ, regido pelo art. 14, §§4º e seguintes da Lei nº 10.259/01. 

[...] 

Ora, o que fez a Lei nº 10.259/01, ao criar um pedido de uniformização 

dirigido ao STJ contra decisões da Turma de Uniformização Federal sempre 

que houver divergência entre a decisão recorrida e a jurisprudência 

dominante, sumulada ou não, do próprio STJ, foi criar mais um caso de 

recurso especial, fora dos estritos limites do art. 105, III, da 

Constituição da República. (Sem destaque no original). 

 

Ademais, a proposta, além de se contrapor à lógica e à finalidade dos 

Juizados Especiais, viola o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, porquanto 

acarretará um indesejável alongamento do processo no tempo, sonegando ao cidadão o direito 

à resposta jurisdicional tempestiva, adequada e eficaz.  

Enfatize-se, ainda, que a criação das Turmas Estaduais de Uniformização é, 

por si só, medida suficiente para garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como a autoridade da interpretação da lei federal, já que os órgãos recursais 

estaduais, salvo raríssimas exceções, costumam assegurar a aplicação das súmulas e da 

jurisprudência dominante pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido, tais Turmas constituirão 

filtros prévios importantes para evitar a sobrecarga dos feitos no STJ, sendo despicienda a 

movimentação de toda a máquina estatal, com aporte de recursos financeiros e humanos, para 

a criação de uma Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.  

 

4.3 Situação atual e perspectivas 

 

Atualmente, o projeto encontra-se aguardando pauta na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados. É importante 

destacar que, em que pesem os argumentos ventilados acima, o Relator da proposta, Deputado 

Paes Landim – PTB-PI, apresentou, em 17 de julho de 2013, Parecer pela constitucionalidade, 

                                            
 
26

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais: uma abordagem crítica. 5. 

ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 249. 
27

 Consigne-se que o Projeto de Lei n. 5.741/2013 é uma tentativa de implantar nos Juizados Estaduais o pedido 

de uniformização nos moldes do que foi implementado nos Juizados Federais pela Lei n. 10.259/2001, por isso, 

nesse aspecto, as observações feitas acerca desta Lei se aplicam ao PL em estudo. 
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juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei n. 5.741/2013. No que tange ao 

mérito, apresentou voto pela aprovação, ratificando os fundamentos apresentados pelo 

Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento dos EDcl no RE n. 571.572-8/BA. Ao 

final, salientou que “a criação de tal Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 

Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal revelar-se-á de grande relevância para o 

aperfeiçoamento do sistema jurisdicional pátrio”.  

Esse entendimento, contudo, não vem sendo compartilhado pelos 

magistrados atuantes nos Juizados Especiais Estaduais e no Fórum Nacional de Juizados 

Especiais – FONAJE, os quais se têm mostrado contrários à criação da Turma Nacional, 

calcados nos argumentos assentados ao longo da presente pesquisa. Sustentam, ainda, que 

somente pessoas físicas e jurídicas amparadas por fortes escritórios de advocacia terão acesso 

à Turma Nacional, em detrimento do cidadão comum. 

Já os advogados, em geral, aplaudem a proposta legislativa. Afinal, a sua 

aprovação representará uma flexibilização do sistema recursal dos Juizados, que hoje conta 

apenas com o recurso inominado e os embargos de declaração. 

 

CONCLUSÃO 
 

Conforme restou demonstrado, a análise do microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95 revela não só a ausência de mecanismos que permitam a uniformização de 

jurisprudência entre Turmas Recursais dos diferentes Estados da federação, como também a 

possibilidade de perpetuação de decisões divergentes da jurisprudência dominante do 

Superior Tribunal de Justiça. Esse quadro ensejou a elaboração do Projeto de Lei n. 

5.741/2013, que propõe a criação da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Estaduais.  

No entanto, se de um lado a criação da Turma Nacional preenche a lacuna 

dos Juizados Estaduais relativa à inexistência de previsão legal de órgão uniformizador da 

interpretação da legislação federal, de outro ela representa a criação de mais um degrau de 

natureza recursal nesse microssistema, o que, além de se contrapor à lógica e à finalidade 

dessa justiça especializada, viola o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, 

porquanto possibilita um indesejável alongamento do processo no tempo, sonegando ao 

cidadão o direito à resposta jurisdicional tempestiva, adequada e eficaz.  

Ademais, considerando que o instrumento “pedido de manifestação do STJ” 

consiste numa espécie de recurso especial camuflado, cuja hipótese não foi contemplada pela 
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Constituição Federal, é manifesta a inconstitucionalidade material da proposição legislativa 

em exame. Por fim, frise-se que a criação das Turmas Estaduais de Uniformização é, por si 

só, medida suficiente para garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. 
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