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RESUMO: Este trabalho objetiva viabilizar o diálogo e reflexões de pesquisas empíricas 

que privilegiam as práticas discursivas do Direito que colocam em descrição categorias 

nativas e/ou teórico-dogmáticas da cultura jurídica brasileira, de modo a revelar seus 

sentidos ou significados, aquilo que é dogmaticamente apresentado daquilo que 

efetivamente é praticado, daquilo que é dito para aquilo que se esconde nos não-ditos, 

procurando através de uma perspectiva comparada ressaltar as diferenças e demarcar a 

dinâmica discursiva e prática do campo jurídico, em especial das Turmas Recursais e dos 

Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro. Sou servidora pública da Justiça Federal 

desde 14 de novembro de 2001. Tão logo ingressei nos quadros de servidores da Justiça 

Federal da 2a Região fui lotada em uma Vara Previdenciária que estava sendo extinta, 

por questões administrativas, para ser transformada em um dos cinco Juizados Especiais 

Federais por conta de sua instalação em dia 14 de janeiro de 2002. Tive a sorte de ter sido 

lotada em um dos Juizados Especiais Federais, onde pude vivenciar sua instalação, suas 

práticas, as dificuldades processuais, administrativas e funcionais. Presenciei e vivenciei 

também o início das Turmas Recursais, onde posteriormente, no ano de 2012, passei a 

ocupar o cargo de coordenadora do gabinete, onde até hoje me encontro lotada, mas neste 

momento possuo a função de assistente de juiz, exercendo minhas funções através de 

mais uma nova modalidade de prestação de serviço através do teletrabalho ou home 

office. Por toda essa minha trajetória no âmbito dos Juizados Especiais e das Turmas 

Recursais Federais, percebi que pouca atenção tem sido dispensada aos Juizados 

Especiais e às Turmas Recursais na esfera Federal, o que despertou em mim uma 

necessidade de buscar compreender e analisar seu processo histórico de criação, suas 

práticas decisórias e o papel desempenhado no sistema judiciário brasileiro, como forma 

de viabilizar o acesso do cidadão aos direitos. Ao estudar as Turmas Recursais 

explicitando sua estrutura, organização, modos de julgamento, pretendo contribuir na 

produção de um conhecimento necessário para que se possa fazer uma avaliação sobre as 

formas de acesso à justiça no Brasil, cotejando os princípios básicos idealizadores desse 

modelo com a sua implementação prática. Esta pesquisa também dialoga com 

preocupações e reflexões sobre algumas questões culturais legais brasileiras. Aplicando 

a Metodologia Semiolinguística da Análise do Discurso e os métodos de entrevistas e 

observação participante emprestados da Antropologia Cultural, busco fornecer uma 

descrição para as categorias nativas e / ou teóricas do cultura legal no Brasil para iluminar 

a ideia ou hipótese de que há muitas práticas ou discursos de juízes que não estão 

previstas e descritas por Lei, mais especificamente no Código de Processo Civil 

Brasileiro e, pelas obras doutrinárias que encontram-se disponíveis aos operadores do 

Direito, mas  práticas essas presentes entre os magistrados que compõem as Turmas 

Recursais Federais da 2ª Região (Brasil) para consultar , para construir seus votos, seu 

processo de tomada de decisão. 
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