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1.

Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante

Os Juizados Especiais Federais foram instituídos pela Lei 10.259/2001, para causas de
menor complexidade e repercussão econômica, a fim de se alcançar, mediante a
simplificação do processo, com incentivo a conciliações, uma prestação jurisdicional célere
e efetiva. Esse microssistema teve êxito ao ampliar o acesso à justiça, mas, para atingir
plenamente sua finalidade, ainda enfrenta dificuldades, atribuíveis em grande parte à
complexidade de sua estrutura recursal.
O arranjo recursal nos Juizados Especiais Federais foi pensado com o propósito de
eliminar a divergência na interpretação jurídica, estabilizar a jurisprudência e tornar eficiente
a observância de precedentes. Ocorre que, na prática, os efeitos desejados não foram
alcançados na medida esperada. Desde o momento em que um recurso é julgado pela turma
recursal, composta por juízes de primeiro grau, abre-se um leque de novos recursos, que
podem ser direcionados para as Turmas Regionais de Uniformização (TRU), a Turma
Nacional de Uniformização (TNU), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo
Tribunal Federal (STF). A esse rol, somam-se agora os Tribunal Regionais Federais, em face
da aplicação das teses jurídicas definidas em incidentes de resolução de demandas repetitivas
(IRDR) aos juizados especiais, conforme art. 985, II, do CPC.
A hipótese levantada é que os Juizados Especiais Federais deixaram de lado a relativa
simplicidade do desenho legal de seu sistema de recursos e importaram, em grande medida,
a complexidade e a burocracia do rito comum. Há muito ruído nos sinais emitidos pelos
órgãos encarregados de elaborar os precedentes, o que dificulta a sua identificação e a sua
aplicação pelas instâncias ordinárias.
O respeito a precedentes é fundamental para garantir um ambiente de igualdade e
segurança jurídica e, desse modo, propiciar respostas rápidas e justas a disputas judiciais. O
que se busca, com o presente trabalho, é investigar como se dá a elaboração e a observância
de precedentes judiciais no âmbito dos Juizados Especiais Federais Cíveis e como se pode
estimular e aprimorar esse fenômeno, tanto sob a perspectiva da lei em vigor (de lege lata)
como sob o prisma de uma alteração legislativa que possa desburocratizar o arcabouço
recursal (de lege ferenda).
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A pesquisa assumirá o formato de resolução de problemas, a partir da coleta e da análise
de dados, e será orientada a fornecer a proposta de ações práticas que contribuam para a
adesão a precedentes no âmbito dos Juizados Especiais Federais.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso.
[Q1] Quais são os desafios procedimentais existentes na estrutura recursal dos Juizados
Especiais para a observância dos precedentes judiciais?
[F1.1] Legislação e regimentos internos de tribunais e turmas de uniformização.
[F2.2] Jurisprudência do STF, do STJ, do TRF da 4ª Região, da TNU e da TRU
da 4ª Região. A pesquisa será feita nos websites do STF, do STJ, do Conselho da Justiça
Federal (CJF) e do TRF da 4ª Região.
[F2.3] Referências bibliográficas.
[Q2] Quais são os aspectos da construção de uma decisão judicial que podem contribuir
e quais são os que podem dificultar sua força como precedente?
[F2.1] Jurisprudência do STF, do STJ, do TRF da 4ª Região, da TNU e da TRU
da 4ª Região. A pesquisa será feita nos websites do STF, do STJ, do Conselho da Justiça
Federal (CJF) e do TRF da 4ª Região.
[F2.2] Referências bibliográficas.
[Q3] É fácil para o juiz identificar os precedentes judiciais aplicáveis a cada caso e suas
razões determinantes?
[F3.1] Jurisprudência do STF, do STJ, do TRF da 4ª Região, da TNU, da TRU
da 4ª Região e das turmas recursais do Paraná. A pesquisa será feita nos websites do
STF, do STJ, do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do TRF da 4ª Região.
[F3.2] Notas técnicas do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal,
criado pela Portaria CJF 369/2017, junto ao Conselho da Justiça Federal (CJF)
[Q4] O desenho institucional dos Juizados Especiais Federais gera incentivos e custos
relacionados ao respeito a precedentes judiciais? Quais são os pontos positivos e negativos
desse microssistema?
[F4.1] Legislação e regimentos internos de tribunais e turmas de uniformização.
[F4.2] Jurisprudência do STF, do STJ, do TRF da 4ª Região, da TNU, da TRU
da 4ª Região e das turmas recursais do Paraná. A pesquisa será feita nos websites do
STF, do STJ, do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do TRF da 4ª Região.
[F4.3] Referências bibliográficas.
[Q5] Quais são as boas práticas para promover a obediência a precedentes judiciais no
âmbito dos Juizados Especiais Federais?
[F5.1] Legislação e regimentos internos de tribunais e turmas de uniformização.
[F5.2] Jurisprudência do STF, do STJ, do TRF da 4ª Região, da TNU, da TRU
da 4ª Região e das turmas recursais do Paraná. A pesquisa será feita nos websites do
STF, do STJ, do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do TRF da 4ª Região.
[F5.3] Referências bibliográficas.
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[Q6] Quais são as modificações na estrutura recursal dos Juizados Especiais Federais
que poderiam ser feitas para simplificar o processo e gerar efetividade a seus próprios
precedentes?
[F6.1] Legislação e regimentos internos de tribunais e turmas de uniformização.
[F6.2] Projeto de Lei 5.826/2013, que altera as Leis 10.259/2001 e 12.665/2012.
[F6.3] Referências bibliográficas.
3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
Os Juizados Especiais Federais devem ser orientados pelos critérios da informalidade,
simplicidade e celeridade, buscando, sempre que possível, soluções conciliatórias. O alcance
de tais objetivos exige um ambiente de segurança jurídica, que é viabilizado pela observância
de precedentes judiciais, fenômeno de destacada importância em um cenário de demandas
repetitivas.
A estrutura recursal veiculada na Lei 10.259/2001 foi desenhada para gerar estabilidade
na interpretação da lei pelos juízes. A prática tem mostrado, contudo, assimilação pelos
juizados da complexidade do rito comum. Isso faz com que, nos Juizados Especiais Federais,
os processos não necessariamente marcham para a frente, como seria de se esperar, pois
apresentam idas e vindas que o tornam intrincado e que constituem obstáculos à sua duração
razoável. Há latente a possibilidade de desvios relacionados com o arcabouço recursal, diante
das diferentes alternativas que se abrem a partir da revisão da sentença pelas turmas recursais.
Tomado o desenho institucional vigente, indaga-se se existem formas de construção de
decisões relevantes melhores do que outras e que sejam capazes de propiciar, de uma maneira
mais eficaz, a identificação e a adesão a precedentes judiciais. De outro lado, questiona-se se
o microssistema dos Juizados Especiais Federais oferece incentivos e estabelece custos
relacionados ao cumprimento de precedentes pelas instâncias ordinárias.
Boas práticas relacionadas ao reconhecimento da autoridade dos precedentes e à sua
observância têm o potencial de reduzir o tempo de julgamento das causas e de mitigar a
litigiosidade. Quando se passam mensagens antagônicas para a sociedade, por meio de
decisões que veiculam soluções distintas para casos idênticos, todos podem pensar que têm
razão e ganham fortes incentivos para litigar em juízo e para interpor recursos, até o limite,
contra decisões que desagradem. Diferentemente se dá em um cenário de estabilidade
jurídica, que inibe contendas oriundas de pretensões frontalmente contrárias a um
entendimento pacificado e assim permite uma maior atenção do juiz às demais causas que
tem em mãos, cenário que traz maior rapidez no julgamento.
Importa, para a concretização dos objetivos para os quais foram criados os Juizados
Especiais Federais, o estudo de sua estrutura recursal e da maneira como a publicidade e a
observância dos precedentes judiciais podem impactar a qualidade e a quantidade dos
julgamentos de recursos. Para além disso, é salutar pensar que espécie de alteração pode vir
a ser promovida na lei a fim de estruturar os recursos dos Juizados Especiais Federais de
forma mais eficiente. Trata-se de agenda relevante para o direito e para a sociedade.
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4. Familiaridade com o objeto da pesquisa
Trabalho, desde janeiro de 2014, como juíza de uma das turmas recursais dos Juizados
Especiais Federais no Paraná, com competência em matéria de previdência e assistência
social. Minha atuação profissional permite o acesso a práticas e informações relevantes para
o objeto da pesquisa.
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6. Cronograma de execução
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