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Resumo: 
O microssistema processual dos juizados especiais foi criado com o intuito de des-
congestionar o poder judiciário, simplificando os litígios de menor complexidade. 
por sua vez, os juízes possuem dever de observar os entendimentos firmados pelos 
tribunais superiores. o superior tribunal de justiça foi incumbido pela carta magna 
da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. Todavia, 
em se tratando de juizados especiais, suas decisões não desafiam recurso especial. 
Portanto, objetiva-se analisar as formas de impugnação das decisões desses siste-
mas que contrariem orientação dada pelo STJ à lei federal, em especial o disposto 
na resolução 03/2016 do stj.  Para esse fim, utilizou-se a metodologia bibliográfica, 
descritiva, bem como a pesquisa documental, por meio de leis e acórdãos.
Palavras-chave: Juizados especiais. Pedido de uniformização de interpretação de 
lei federal. Resolução 03/2016 do STJ. 

Abstract: 
The procedural microssystem of the juizados especiais was created with the aim of 
releasing the judicial power, simplifying less complex disputes. Judges have a duty 
to observe the understandings signed by the higher courts. the superior tribunal de 
justiça was committed by the magna charter of the mission to uniform the interpre-
tation of infraconstitutional legislation. in the matter of special courts, the decision 
does not fit recurso especial. The objective is to analyze the forms of challenging 
the decisions of these systems that contrary the guidance given by the stj to federal 
law, in particular the provisions of stj resolution 03/2016. Iit used the bibliographic, 
descriptive methodology, as well as the documental research, through laws and 
judgments.
Keywords: Juizados especiais. Request for uniformization of interpretation of fe-
deral law. STF resolution 03/2016.
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Justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta.
[ Rui Barbosa ]

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Código de Processo Civil de 1973, fundamentando-se na 
proteção das partes contra os arbítrios dos julgadores, foi publicado 
prevendo diversas solenidades e rituais complexos e onerosos. Além 
do excesso de rigor processual, houve um crescimento das demandas 
judiciais e as limitações do Poder Judiciário, como falta de recursos 
materiais e mão de obra, resultaram na demora dos infindáveis trâ-
mites processuais.  A lentidão e o excesso de formalismo faziam com 
que o jurisdicionado de pequenas causas fosse punido, o processo 
tornava-se seu maior rival na concretização de seu direito.

Desse modo, um movimento procurou promover um acesso 
mais célere e fácil ao jurisdicionado, bem como o descongestionamen-
to do Poder Judiciário. Num primeiro momento, surge no Rio Grande 
do Sul um movimento conciliatório, com um intuito de reduzir os lití-
gios na Justiça, criando, na década de 1980, os Conselhos de Concilia-
ção e Arbitramento, o mesmo aconteceu em São Paulo, que passou a 
contar com Juntas informais de Conciliação. Após o sucesso, promul-
gou-se a Lei 7.244, de 07.11.1984, criando um Juizado para pequenas 
causas, pautado na informalidade, celeridade e oralidade, mas com 
grande ênfase na conciliação (ROCHA, 2019, p.28-29).

A experiência foi bem sucedida, e, com a vinda da nova Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, em 1988, veio a disposição 
de que caberá à União e aos Estados a criação dos Juizados Especiais 
para processar e julgar causas de menor complexidade.



 BRUNA DINIZ PEREIRA148

H
IL

D
EL

IZ
A 

 B
O

EC
H

AT
   

—
   

AL
IN

N
E 

AR
Q

U
ET

TE
  —

  M
O

YA
N

A
  M

.  
R

O
B

LE
S-

LE
SS

A
    

[ o
rg

an
iz

ad
or

as
 ]  Após alguns anos da promulgação, a Lei 9.099/95 foi publica-

da, revogando expressamente a Lei 7.244/1984, e estruturou a com-
petência e o procedimento dos Juizados Especiais Estaduais e do Dis-
trito Federal, ressaltando que as causas que envolvessem o interesse 
fazendário não se enquadravam nesse sistema.

O modelo dos Juizados Especiais foi reproduzido para a Justiça 
Federal na Lei 10.259/2001, a qual engloba causas que envolvam a 
Fazenda Pública Federal, e para o juízo fazendário de Estados, Mu-
nicípios e Distrito Federal o modelo foi previsto na Lei 12.153/2009.

Deste modo, os três formam um microssistema processual e fo-
ram criados, em obediência à ordem constitucional, com o intuito de 
descongestionar o Poder Judiciário e simplificar a solução dos litígios 
de menor complexidade. Por conseguinte, os princípios norteadores 
desses sistemas são o da celeridade, informalidade e simplicidade, 
economia processual e oralidade, garantindo ao jurisdicionado uma 
prestação jurisdicional de forma tempestiva e efetiva.

Os Sistemas possuem uma grande demanda e relevância social. 
Mas, apesar da simplicidade, os juízes devem observar as decisões 
dos órgãos superiores quanto à matéria. 

A uniformização dos julgados é um dever jurídico fundamental 
para um Estado Democrático de Direito e promove a estabilidade das 
decisões, a segurança jurídica, previsibilidade, coerência, economia pro-
cessual, maior eficiência e respeito à hierarquia (NEVES, p. 1300-1301). 

O que ficou ainda mais evidente com a vinda do Código de 
Processo Civil de 2015, o qual prevê que os juízes e os tribunais ob-
servarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 
extraordinário e especial repetitivos e os enunciados das súmulas do 
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional.

Desse modo propõe-se estudar quais são os mecanismos exis-
tentes para combater decisões que não observem os entendimentos 
dos Tribunais Superiores à luz do microssistema dos Juizados Espe-
ciais, que deve ser mais célere e simples.  Para tanto, utilizou-se a me-
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todologia bibliográfica, descritiva, bem como a pesquisa documen-
tal, por meio de leis, resoluções e acórdãos.

RECURSOS DAS DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE 
DE JUIZADO ESPECIAL

As causas distribuídas em sede do Juizado Especial serão exa-
minadas por um juiz em primeiro grau. Destas decisões serão cabí-
veis Embargos de Declaração, destinados ao juiz que prolatou a sen-
tença, e Recurso Inominado a ser apreciado pelas Turmas Recursais 
(NEVES, 2018, p.1718).

As Turmas Recursais, conforme a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), serão formadas por juízes 
de primeiro grau. Dessa forma, não são Tribunais, mas órgãos cole-
giados de primeira instância que realizam o segundo grau de juris-
dição das causas julgadas nos Juizados Especiais (ROCHA, 2019, p. 
309). Por essa razão, em observância ao princípio do duplo grau de 
jurisdição, a doutrina recomenda o membro da Turma não deve par-
ticipar do reexame da sentença por ele próprio prolatada, devendo 
atuar em seu lugar um dos seus suplentes. (CHIMENTI, 2012, p. 79)

Das decisões proferidas pelas Turmas caberão, além dos Em-
bargos de Declaração, o Recurso Extraordinário (RE) para o Supre-
mo Tribunal Federal (STF), este em virtude da expressa previsão na 
Constituição em seu art. 102, inciso III: “julgar, mediante recurso ex-
traordinário, as causas decididas em única ou última instância, quan-
do a decisão recorrida”.  Razão pela qual, o STF editou o enunciado 
de Súmula nº 640: “É cabível recurso extraordinário contra decisão 
proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por tur-
ma recursal de juizado especial cível e criminal.” 

Desse modo, se a decisão de Turma Recursal, observados os 
demais requisitos legais, envolver questão constitucional, poderá 
ser impugnada por Recurso Extraordinário, pois não há limitações 
quanto à origem do órgão que prolatou a decisão recorrida.
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 ]  Por outro lado, quando a decisão tratar de legislação infracons-

titucional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) será o responsável 
pela interpretação. Todavia, a Constituição, ao descrever as compe-
tências do STJ, limitou a competência para julgar o Recurso Especial 
para decisões de única ou última instância de Tribunais (CUNHA, 
2016, p.89-90). E, uma vez que Turma Recursal não é Tribunal, suas 
decisões não desafiam Recurso Especial. 

Assim, não é sem razão, aliás, que o enunciado de súmula nº 
203 do STJ prescreve que “não cabe recurso especial contra decisão 
proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. Toda-
via, as Turmas recursais podem proferir decisões contrárias à inter-
pretação dada pelo STJ à Lei Federal.

Com efeito, a solução para o problema da vedação à interposição 
de Recurso Especial deve ser analisada à luz dos Sistemas dos Juizados 
Especiais, que engloba os Juizados Especiais Cíveis e Criminais Esta-
duais, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais e os Juizados 
Especiais da Fazenda Pública Estaduais, pois para cada juizado espe-
cial será adotado um procedimento com peculiaridades próprias.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS FEDERAIS

A Justiça Federal Comum, em virtude da necessidade de se or-
ganizar, conta, atualmente com cinco Tribunais Regionais Federais, 
os quais possuem em sua estrutura, por razão da lei 10.259/2001, os 
Juizados Especiais Federais, com suas Turmas Recursais.

A lei criou um incidente chamado “pedido de uniformização 
de interpretação de lei federal” para casos em que houver divergên-
cia entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais na interpretação da lei. O pedido poderá ser di-
recionado à Turma Nacional de Uniformização (TNU) ou à Turma 
Regional de Uniformização (TRU), a depender do caso.

Caso a divergência ocorra entre Turmas Recursais da mes-
ma Região, o pedido será julgado em reunião conjunta das Turmas 
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conflitante, a TRU, composta pelos Juízes Federais integrantes das 
Turmas Recursais, sob a presidência do Desembargador Federal de-
signado para exercer o cargo de Coordenador Regional dos Juizados 
Especiais Federais.

Por outro lado, se o dissentimento ocorrer entre Turmas de di-
ferentes regiões ou se acontecer entre a decisão da Turma Recursal e 
Súmula ou Jurisprudência dominante do STJ, o pedido de uniformi-
zação será julgado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU).

A lei prevê que a TNU será composta por dez juízes federais in-
dicados pelos Tribunais Regionais, e será presidida pelo Coordenador 
da Justiça Federal, atualmente, Ministro Corregedor-Geral da Justiça 
Federal, que é um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que evi-
dencia a preocupação com a harmonização dos julgados da TNU e STJ.

Importante salientar que, há a Questão de Ordem nº 10 da 
TNU dispõe que não caberá incidente quando a matéria não tenha 
sido analisada pela Turma Recursal, como uma espécie de “pre-
questionamento”, não se admitindo o incidente que aponta tese 
nova, não submetida às instâncias anteriores (MARINONI; ARE-
NHART; MITIDIERO, 2020, p. 409).

A uniformização da na legislação dos Juizados Especiais Fe-
derais, conforme aponta Theodoro Junior (2021, p. 816), ocorre a 
posteriori e é provocada pela parte vencida no julgamento do recurso 
apreciado pela Turma Recursal. Daí a conclusão de que se trata de 
um novo recurso, pois há possibilidade de o novo julgamento substi-
tuir aquele atacado pelo impugnante.

Neste ponto é importante destacar a crítica doutrinária no sentido 
de que uma nova instancia recursal vai na via contrária aos princípios 
dos Juizados Especiais, que devem ser econômicos, rápidos e menos 
complexos (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2020, p. 410).

Outra questão relevante é a previsão legal de que somente serão 
admitidos os incidentes de uniformização interpostos perante a Tur-
ma Nacional de Uniformização quando se tratar de direito material, 
não sendo possível quando a questão envolver direito processual.

Não obstante, Neves (2018, p.1720) critica a limitação às maté-
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 ]  rias que envolvam apenas direito material. Afirma que é um erro que 

se aproxima à época imanentista do direito, período em que o direito 
de ação era considerado o próprio direito material, desprezando, em 
seu entender, as conquistas da ciência processual e sua autonomia e 
igual relevância perante as áreas do direito.

Apesar das críticas, o Fórum Nacional dos Juizados especiais- 
FONAJEF, promovido pela AJUFE - Associação dos juízes federais 
do Brasil, editou o Enunciado 43: “É adequada a limitação dos in-
cidentes de uniformização às questões de direito material”.  A TNU 
expôs o mesmo entendimento no enunciado de Súmula nº 43 da 
TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre maté-
ria processual”.

Ademais, nos termos da Lei nº 10.259/2001, será o STJ com-
petente para uniformizar o entendimento jurisprudencial quando a 
Turma de uniformização decidir em contrariedade à sua súmula ou 
jurisprudência dominante, quando provocado pela parte interessada.  
O procedimento foi regulado pela Resolução nº 22/2008 do CJF, o 
qual prevê a possibilidade do Presidente da TNU suspender os pro-
cessos dos juizados especiais que discutem a matéria a ser decidida.

 Cabe ressaltar que parte da doutrina entende que este inciden-
te é inconstitucional, pois seria uma nova espécie de recurso espe-
cial, em termos contrários ao previsto na Constituição (MARINONI; 
ARENHART; MITIDIERO, 2020, p.411).

Por outro lado, há doutrinadores que exaltam que as conse-
quências jurídicas da interposição do pedido de uniformização 
perante o STJ são extremamente relevantes, pois esta decisão no 
incidente de uniformização tem força vinculante (SANTOS; CHI-
MENTI, 2011, p.178-179).

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAIS

Os juizados da Fazenda Pública estaduais são regidos pela Lei 
nº 12.153/2009, a qual também trouxe a previsão de pedido de uni-
formização de interpretação de lei federal, que será cabível quando 
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houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais, 
que, envolvam questões de direito material.

A lei prevê que quando houver divergência entre Turmas do 
mesmo Estado o pedido será julgado em reunião conjunta das Tur-
mas em conflito, e será presidido por um desembargador indicado 
pelo Tribunal de Justiça.  E quando a orientação acolhida pelas Tur-
mas de Uniformização contrariar súmula do STJ, a parte interessada 
poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência.

Caso as turmas de diferentes estados confiram a lei federal in-
terpretações divergentes ou decidam de forma diferente de súmula 
do STJ, este julgará o pedido.

Nessa senda, Cavalcante (2016) ressalta que a Lei dos Juizados 
da Fazenda Pública restringiu o cabimento do pedido de uniformiza-
ção ante ao STJ aos casos acima citados, havendo silêncio eloquente 
em todas as demais hipóteses. Assim sendo, não cabe pedido de uni-
formização em caso de acórdão de Turma Recursal que viole juris-
prudência dominante do STJ, o que reflete o entendimento da Corte 
Cidadã, conforme entendimento trazido no Informativo nº 559, por 
meio do julgamento da Reclamação nº 22.033-SC. 

JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL

A lei que rege os Juizados Especiais Estaduais e do Distrito Fe-
deral, Lei nº 9.099/1995, não previu o incidente de uniformização 
de jurisprudência, ou outro que pudesse dirimir possível divergên-
cia entre a decisão da Turma Recursal que interpreta lei federal e o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E a solução tem sido 
dada, até o momento, pelo Poder Judiciário, merecendo destaque pe-
las peculiaridades e mudanças que sofreu.

Ante a ausência de previsão, tramitou-se o Projeto de Lei Com-
plementar 16⁄2007 o qual incluiria a Seção XIII-A Capítulo II, relativa 
à uniformização de jurisprudência, à Lei nº 9.099/ 1995, e, em 2013 
o STJ foi autor do Projeto de Lei 5.741⁄2013, que busca a criação da 
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
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 ]  Especiais dos Estados e do Distrito Federal, este retirado de pauta em 

2015, estando o legislador inerte até então.

No entanto, apesar do Poder Legislativo permanecer estático, 
Theodoro Junior (2021, p. 817) adverte que as divergências das deci-
sões das Turmas Recursais com a jurisprudência do Superior Tribu-
nal de Justiça não poderiam ficar sem solução, pois proporcionaria 
uma grave insegurança jurídica e poderia levar ao indesejado arbí-
trio judicial.

Assim sendo, o STJ, em debate ocorrido na Reclamação (Rcl) 
nº 2.704/SP chegou a cogitar que o caminho seria a adoção por ana-
logia, na esfera estadual, da uniformização de jurisprudência já exis-
tente em outros Juizados Especiais, e rejeitou expressamente a utili-
zação da Reclamação para dirimir os conflitos.

Quanto à Reclamação, cabe ressaltar que, apesar da doutrina 
majoritária entender que se trata de um recurso, o Supremo Tribu-
nal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade- ADI 2212, afir-
mou que a seria o exercício do direito de petição previsto no inciso 
XXXIV, a’ da Constituição (NEVES, 2016, 1486-1487).

A Reclamação não era prevista no Código de Processo Civil de 
1973, sendo previsto, à época pela CRFB/1988, a qual atribui ao STF 
e STJ a competência para julgar as reclamações destinadas a preser-
vação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao 
apreciar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 
571.572/BA, publicado em 27/11/2009, entendeu que, além das hi-
póteses constitucionais, caberia reclamação para o STJ para a ade-
quação do entendimento adotado em acórdãos de Turmas Recursais 
dos Juizados Especiais Comuns Estaduais e do Distrito Federal à ju-
risprudência, súmula ou orientação adotada na sistemática dos re-
cursos repetitivos do STJ, até que as turmas nacionais de uniformiza-
ção dos juizados especiais estaduais fossem criadas legislativamente.  

Desse modo, o STJ se viu obrigado a disciplinar o procedimento, e 
editou a Resolução nº 12, de 14.12.2009, a qual previa em seu texto a pos-
sibilidade de apreciação Reclamações ajuizadas contra decisões das Tur-
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mas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais contrárias à sua orienta-
ção em matéria infraconstitucional, relacionadas a direito material.

A Resolução foi objeto de críticas por parte da doutrina, uma 
vez que entendiam que havia um desrespeito ao princípio da legalida-
de, ou taxatividade dos recursos. Do princípio extrai-se que recurso é 
o instrumento de impugnação previsto expressamente em lei federal. 
Nesse sentido, Neves (2016 p. 1486) ressalta, que outros mecanismos 
não poderiam criar recursos como a Resolução do STJ fez, pois seria 
como se houvessem duas Reclamações: a recursal e a constitucional.

No entanto, apesar das críticas, o doutrinador trouxe uma impor-
tante observação: a de que a ausência de controle de decisões judiciais 
poderia levar a um arbítrio judicial e o desrespeito à posição consoli-
dada do Tribunal Superior, o que geraria uma injustiça insuportável, 
o que deve ser mais combatido do que a aplicação da melhor técnica, 
ante a inércia do Poder Legislativo. E que, apesar da solução ter sido 
dada em acordo com o ditado popular “se não tem tu, vai tu mesmo”, 
o posicionamento deve ser comemorado (NEVES, 2016, 1486-1487). 

A Resolução previa que a Reclamação deveria ser utilizada 
quando a decisão contrariasse entendimento sumulado do STJ ou 
afrontasse decisão proferida em sede de recurso repetitivo. Após, 
como pode ser observado na Rcl 5046-DF, o Tribunal Cidadão pas-
sou a aplicar abranger as hipóteses em que as decisões que fossem 
teratológicas ou teratogênicas, que, conforme Neves (2018, p.862), 
são geradas por vícios absurdos

Importante salientar que, conforme entendimento exposto 
na Rcl 22.033-SC, o STJ não passou a permitir Reclamação con-
tra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Federais e da Fazenda 
Pública estadual, devendo-se adotar o previsto na lei específica da-
queles Juizados. Assim sendo, o STJ continuou a julgar em sede de 
Reclamação, nos termos da Resolução, apenas as causas vindas dos 
Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal, sendo certo 
que estes já eram numerosos. 
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A decisão do STF se deu em 2009, e, após anos sem que hou-
vesse a criação legislativa, o que era algo excepcional e provisório, 
fez com que houvesse um volumoso fluxo de reclamações envolven-
do juizados especiais estaduais. De acordo com dados constantes do 
Sistema Integrado da Atividade Judiciária e da Coordenadoria de 
Gestão Estratégica do STJ, apenas no período de fevereiro de 2015 a 
01/12/2015, foram distribuídas, à Primeira Seção, 672 reclamações; à 
Segunda Seção, 4.542; e à Terceira Seção, 45, totalizando 5.259, o que 
foi levado ao debate no Agravo Regimental na Rcl 18.506.

As discussões levantadas na referida Reclamação são impor-
tantes para a compreensão da mudança de abordagem do STJ, desse 
modo, serão destacadas partes dos votos dos ministros.

No primeiro momento, o relator, Ministro Raul Araújo enten-
deu que, uma vez que o próprio guardião da Constituição brasileira, 
o STF, deliberou expressamente sobre a hipótese de cabimento da re-
clamação, não caberia ao STJ discutir sobre a inconstitucionalidade 
ou ilegalidade da resolução. No entanto, o Ministro Luis Felipe Salo-
mão em 03/02/2016, pediu vista antecipada dos autos, e, em questão 
de ordem, votou no sentido de reconhecer a nulidade da Resolução 
nº 12/2009. O digno Ministro referiu-se às críticas feitas pelo o Mi-
nistro Massami Uyeda na Rcl 6.721/MT, o qual salientou que o pro-
cedimento adotado, além de ferir o direito constitucional da razoável 
duração do processo e da celeridade, está desvirtuando o âmago dos 
Juizados Especiais, criados como forma de prestação jurisdicional 
menos formal e mais econômica pelo Estado, criando-se mais um 
entrave para a efetividade dos julgados. 

O Ministro Luis Felipe Salomão afirmou que quase 70% dessas 
reclamações foram ajuizadas por pessoas jurídicas. O que demonstra 
que o instituto não protege o cidadão comum, a quem o sistema de 
juizados especiais busca proteger, pois este encontra dificuldades ou 
é impossibilitado de contratar advogado, necessário nesse momento 
do processo.
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Outro aspecto importante que foi apontado foi a mudança ju-
risprudencial do Supremo Tribunal Federal, que na Rcl 4.335, passa 
a decidir, então, que a reclamação somente seria admitida quando 
ajuizada por quem tenha sido parte na relação processual em que foi 
proferida a decisão cuja eficácia se busca preservar. 

Assim sendo, o Ministro Luis Felipe Salomão chegou à con-
clusão de que uma vez que o STF passou a adotar essa interpretação 
restritiva quanto ao cabimento da reclamação naquele Tribunal, seria 
incongruente o STJ continuar a adotar a Reclamação nos moldes da 
Resolução nº 12/2009, sendo necessário revogá-la, passando a não 
mais se admitir na Corte Cidadã as reclamações oriundas do sistema 
de juizados especiais a partir daquela data.  

Noutra senda, é importante salientar que, paralelamente ao de-
bate sobre a constitucionalidade da Resolução 12/2009 no Agravo 
Regimental na Rcl 18.506, o STJ editou a Emenda Regimental nº 22, 
de 16 de março de 2016, em reflexo ao Código de Processo Civil de 
2015 (CPC/2015), que entrou em vigor em 18/03/2016, e revogou a 
Resolução 12/2009.

Assim sendo, em 06/04/2016 a nobre Ministra Nancy Andrighi 
apresentou seu voto-vista, julgando prejudicado o agravo regimental 
em virtude da perda do objeto, uma vez que a Resolução em questão 
foi revogada.

Todavia, chamou a atenção para a necessidade de dar cumpri-
mento ao acórdão do STF proferido nos Embargos de declaração no 
RE 571.572/BA, que após a revogação da Resolução 12/2009 e em 
virtude da demora no trâmite dos Projetos de Lei para a criação das 
Turmas de Uniformização, restou-se sem nenhum instrumento ca-
paz de atendê-lo. Propôs, assim, uma nova resolução, dispondo sobre 
delegação da competência ao órgão especial, ou ao órgão correspon-
dente dos Tribunais de Justiça, para processamento e julgamento, em 
caráter excepcional, de reclamações destinadas a dirimir divergên-
cias entre o acórdão prolatado por uma Turma Recursal Estadual e a 
jurisprudência do STJ.
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prevista no CPC de 2015 de que os juízes e tribunais observem os 
acórdãos em incidente de assunção de competência, ou de resolução 
de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetiti-
vos, e ainda, os enunciados da Súmula do STJ, no tocante a matéria 
infraconstitucional. Destaca que passou a existir um viés hierárquico 
e que todos os membros do Poder Judiciário deveriam zelar pela uni-
formidade da jurisprudência consolidada.

Por essas razões, a digna Ministra frisou que os Tribunais 
Estaduais, uma vez que se atrelam ao posicionamento jurispru-
dencial do STJ, podem, com muita mais acuidade, proximidade e 
celeridade, dar cumprimento integral à determinação do STF nos 
Embargos de declaração no RE 571.572/BA. Entendendo que, nada 
mais compatível do que uma delegação aos Tribunais estaduais no 
âmbito dos Juizados Especiais, para resolverem, por meio da Recla-
mação, instrumento processual escolhido pelo STF para suprir o 
vazio legal, as divergências.  

O que atenderia, no entendimento da Ministra, a orientação 
estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, sem, contudo, onerar 
apenas o Tribunal Superior.  Após debate, a Corte chegou a um con-
senso sobre a questão aprovou a proposta de edição de Resolução.  

Assim sendo, foi publicada, em 07 de abril de 2016, a Resolu-
ção nº 03, dispondo que a competência para processar e julgar tais 
reclamações passa a ser das Câmaras Reunidas ou Seção Especiali-
zada dos Tribunais de Justiça, com a ressalva de que possui efeitos ex 
nunc da Resolução, não se aplicando às reclamações já distribuídas e 
pendentes de análise no STJ.

 RESOLUÇÃO Nº 03/2016 E SUA PECULIARIDADES 

A Resolução prevê que será cabível a Reclamação quando a 
decisão da Turma Recursal Estadual ou do Distrito Federal contra-
riar Jurisprudência do STJ que estiver consolidada em incidente de 
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, 
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em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das 
súmulas, bem como para garantir a observância de precedentes.

Ocorre que, a Reclamação visa preservar a competência dos 
Tribunais diante de eventual usurpação por parte de um juízo ou ou-
tro Tribunal, ou seja, peticiona-se ou recorre-se para o Tribunal que 
está sendo usurpado para que ele tome as devidas providências (NE-
VES, 2018, p. 1720). 

É oportuno consignar que Cavalcanti (2016) afirma que o STJ, 
na verdade, que o instituto previsto na Resolução não pode ser con-
siderado uma Reclamação, pois em sua natureza trata-se de um ver-
dadeiro recurso sem que haja previsão legal.

Nessa senda, as severas críticas quanto a legalidade/constitu-
cionalidade da Resolução nº 12/2009 permaneceram e agravaram-se 
com a vida da nº 03/2016. Cavalcante (2016), defende que a Resolu-
ção nº 03/2016 viola, ainda, a autonomia dos Estados-membros e o 
poder de autogoverno dos Tribunais de Justiça, ao criar uma nova 
competência para estes, sem previsão legal ou constitucional.

Outra crítica que se faz é a amplitude da abrangência dessa nova 
modalidade de reclamação. Enquanto o STJ era competente para jul-
gamento, o cabimento era restrito as decisões que contrariassem en-
tendimento sumulado, tese firmada em recurso repetitivo ou decisões 
teratológicas, quando a Corte Cidadã delegou a função aos Tribunais 
previu que a caberá reclamação também para garantir a observância 
dos precedentes, o que, além de ser incoerente, se torna incompatível 
com o rito célere dos Juizados Especiais (Cavalcante, 2016).

O caminho até o Superior Tribunal de Justiça, entretanto, não 
está obstado, apenas tendo ganhado um degrau. Com o julgamen-
to da reclamação constitucional no Tribunal de Justiça ter-se-á um 
acórdão proferido por tribunal, e desta decisão será cabível o recurso 
especial (NEVES, 2018, p.1709).

Anos passaram-se após a publicação da mais recente Reso-
lução e não há uma unanimidade entre os Tribunais acerca de sua 
aplicação, desse modo, destacam-se o entendimento de alguns dos 
Tribunais de Justiça brasileiros.
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Súmula nº 26: “É constitucional a resolução 03/2016 do STJ” (AMAPÁ, 
2021). Por sua vez, Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), editou a Re-
solução nº 759/2016, a qual alterou o Regimento Interno de sua Turma 
de Uniformização dos Juizados Especiais de São Paulo, acrescentando ao 
órgão a competência para julgar os casos previstos na Resolução do STJ, 
o que vem sendo observado pelo Tribunal, conforme pode ser analisado 
na Rcl 0033316-72.2021.8.26.0000 (SÃO PAULO, 2021).

Após análise jurisprudencial, nota-se que o Tribunal de Justiça 
do Mato Grosso (TJMT) aplica a Resolução em seu âmbito, confor-
me pode se observar no entendimento exposto no Agravo Interno 
na Rcl nº1011033-89.2020.8.11.0000: “A admissibilidade e o proces-
samento da Reclamação instituída pela Resolução nº 03/2016 do STJ 
estão restritas aos casos em que há indicação precisa e fundamenta-
da da presença de uma das hipóteses elencadas na citada” (MATO 
GROSSO, 2020). Do mesmo modo entende o Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal: “o artigo 1º da Resolução 03/2016 do STJ, preveem 
as hipóteses de cabimento da reclamação, as quais não contemplam 
a suposta violação a lei federal” (DISTRITO FEDERAL, 2020).

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Ca-
tarina, o qual decidiu por seu Órgão Especial pelo reconhecimento da 
Resolução n. 03/2016, do STJ, conforme pode ser observado nos autos 
da Rcl 0000576-86.2019.8.24.0000 (SANTA CATARINA, 2019).

Por outro lado, o Tribunal de Justiça de Rondônia TJ- RO ema-
nou posicionamento diverso na Rcl nº 0805027-78.2019.822.0000. 
Extrai-se do julgado que entendimento é o de que a Resolução é ato 
administrativo normativo, não podendo inovar ou contrariar lei, e, 
portanto, é ilegal e inconstitucional. Desse modo, decide que a Re-
clamação deveria ser proposta no diretamente no tribunal cuja com-
petência se pretende preservar e extinguiu a ação sem resolução do 
mérito (RONDÔNIA, 2020). 

A Resolução também não foi bem recebida pelo Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), sendo suscitado conflito negativo 
de competência nos autos da Rcl 27643-69.2016.8.19.0000, reco-
mendando a suspensão dos processos semelhantes, assim proce-
dendo em diversas Reclamações, como ocorreu na Rcl nº 0059510-
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80.2016.8.19.0000.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
decidiu pela inconstitucionalidade da Resolução no Incidente de Argui-
ção de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.039708-9/001, desse modo, 
passou a encaminhar as Reclamações ao Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça. Desse modo, conforme se extrai de recente decisão no julga-
mento da Rcl Reclamação: RCL 0725857-77.2017.8.13.0000 MG.

Ocorre  que, apesar do entendimento, na Rcl 10000170725 
857000, julgada em 21/03/2022, na 1ª Seção Cível, o relator, Afrâ-
nio Vilela, levou a temática a tona novamente. Alegou que todas as 
Rcl baseadas na Resolução após remessa pelo TJMG estão sendo 
devolvidas pelo STJ, em dezenas de decisões monocráticas, o que 
somente tem-se prestado a causar atraso à prestação jurisdicional 
e despesas para o Judiciário, não alcançando resultados práticos e 
satisfatório para as partes e o Tribunal. Defendendo, portanto, uma 
reanálise, entendendo que, em virtude de princípios da eficiência, 
celeridade e efetividade até que seja criada a turma nacional de uni-
formização de jurisprudência, este Tribunal deve se submeter ao pre-
visto na Resolução n. 03/16, conferindo maior segurança jurídica aos 
jurisdicionados, bem como garantindo maior celeridade na solução 
dos litígios. Basta agora, aguardar os novos rumos a serem tomados 
pelo TJMG.

O entendimento do relator reflete a realidade encontrada nos 
diversos julgados do STJ, que apesar das críticas, continua aplicando 
a sua Resolução, destacando, como na decisão proferida no Agravo 
Regimental nos Embargos de Declaração no Pedido de Uniformi-
zação de Interpretação de Lei Feral nº 0010170-5, que há duas vias 
abertas ao jurisdicionado para discussão da matéria decidida em 
sede de Turmas Recursais de Juizados Especiais Comuns: a Recla-
mação fundada na Resolução n. 03/2016 e, nos casos previstos pela 
Constituição, o habeas corpus, ambos dirigidos ao Tribunal de Justi-
ça respectivo.

Percebe-se que, a depender do Tribunal de Justiça, a situação 
terá resposta diversa, o que vem gerando uma enorme inseguran-
ça jurídica, o jurisdicionado, que utilizou o Juizado por ser um rito 
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como: a espera da decisão de conflito de competência suscitado no 
TJRJ, a extinção do processo no TJRO, e, ao ser proposta no STJ, este 
declarará sua incompetência, no caso do TJMG, ver sua reclamação 
ser remetida ao STJ, e depois retornar, sem que de fato obtenha a 
resposta judicial.

Diante desse contrassenso existente nos Microssistemas, Rocha 
já alertava que o ideal seria editar uma nova lei para tratar, de forma 
harmônica com o CPC/2015, em um único diploma dos Juizados. O 
que vai ao encontro do entendimento aprovado no Fórum Permanen-
te de Processualistas Civis de que é chegada a hora de ser elaborada 
uma lei unificada (ROCHA, 2019, p. 31). Entretanto, acredita que a 
tendência é que o legislador infraconstitucional venha a incluir na Lei 
9.099/1995 um instituto semelhante ao pedido de uniformização exis-
tente na Lei dos Juizados Especiais Federais (ROCHA, 2019, p. 302).

Ademais, passada a questão de (in)constitucionalidade da Reso-
lução, caso o Tribunal decida julgar a Reclamação, desta decisão caberá 
Recurso ao STJ, o que, levando em conta a informação prestada pelo 
Ministro Luis Felipe Salomão de que, quase 70% das reclamações são 
ajuizadas por pessoas jurídicas, conclui-se que os maiores prejudicados 
são os cidadãos, os quais diversas vezes ingressam sem advogado e pro-
curam uma resposta rápida ao seu conflito de menor complexidade.

Percebe-se, portanto, que, com o intuito de garantir segurança, 
a Resolução feriu a razão de ser dos Juizados, qual seja: a celeridade 
e simplicidade. Nesse sentido, parte da doutrina questiona: “o que 
está por trás dos Juizados Especiais: a busca de uma ilusória seguran-
ça, que seria garantida pela dupla revisão, ou um acesso mais efetivo 
à justiça, que requer maior celeridade da prestação jurisdicional?” 
(MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2020, p. 394). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição definiu que o Superior Tribunal de Justiça será 
o responsável pela interpretação de legislação infraconstitucional. 
Desse modo, para evitar o arbítrio judicial, criou-se o instituto do 
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Recurso Especial para rechaçar decisões de Tribunais que contra-
riem a interpretação dada pelo STJ.

Ocorre que, uma vez que nos Juizados Especiais não há Tri-
bunal, mas Turma Recursal, não é cabível o dito Recurso. Diante da 
inexistência de uma lei unificada, cada Juizado possuirá um meca-
nismo próprio.

No caso do Juizado Especial Federal, há o Pedido de uniformi-
zação de jurisprudência, cabível nas hipóteses em que a decisão da 
Turma contrarias jurisprudência dominante do STJ ou súmula do 
STJ. No Juizado da Fazenda Pública, o Pedido de uniformização será 
cabível apenas quando a decisão da Turma contrariar súmula do STJ.

O grande problema girava em torno das decisões do Juizado 
Especial Estadual, que após a Resolução 03/2016 do STJ, passou a ser 
combatida por Reclamação para o Tribunal de Justiça quando deci-
são da Turma Recursal contrariar jurisprudência do STJ consolidada 
em: incidente de assunção de competência, incidente de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR), julgamento de recurso especial repeti-
tivo, Súmulas e precedentes do STJ.

No entanto, a incerteza quanto à constitucionalidade da Re-
solução gera um enorme paradoxo onde, a depender do estado da 
federação em que o jurisdicionado se encontre haverá um proceder 
diferente, podendo, inclusive, como no caso do Tribunal do Rio de 
Janeiro, suspender o processo para que o STF dirima o conflito, em 
outros casos, como no Tribunal de Minas Gerais, remeter a Recla-
mação ao STJ e este retornar ao Tribunal de origem, o que gera um 
prejuízo imenso ao cidadão.

Desse modo, sacrificou-se a celeridade e simplicidade do 
Juizado Especial em busca da segurança jurídica, mas o instituto 
criado gerou uma vulnerabilidade e instabilidade maior no micros-
sistema, indo de encontro à sua gênese de se promover um acesso 
mais célere e fácil ao jurisdicionado, congestionando, ainda mais, o 
Poder Judiciário.
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