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RESUMO

Defende a aplicação do princípio da primazia da realidade nos 
juizados especiais federais.
Aborda os elementos caracterizadores da jurisdição sociológica, 
mais sintonizada com a realidade social e apta a acolher os esco-
pos de um sistema de justiça baseado no consenso e na equidade.
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The author advocates the application of the principle of 
precedence of reality to the federal small claims courts. 
He mentions the characteristic elements of sociological 
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the purposes of a justice system based on consensus and equity. 
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1 INTRODUÇÃO

Esta reflexão inicial propõe a aplicação do princípio da pri-
mazia da realidade em detrimento das formas no âmbito do 
processo dos juizados especiais federais, destacadamente dos 
processos previdenciários que representam a ampla maioria das 
ações que tramitam neste procedimento. 

A proposta está ancorada na principiologia dos juizados es-
peciais e nos novos escopos exigidos pela jurisdição na atual 
quadra da história, com ênfase na constante reflexão acerca da 
constante sensibilização do julgador para a dimensão sociológi-
ca que subjaz a toda demanda judicial processada no sistema 
de justiça dos juizados especiais federais.

A questão problema que se coloca neste artigo é a seguinte: 
o procedimento dos juizados especiais federais contempla técni-
cas procedimentais que contribuem com uma maior aproxima-
ção e prestígio da realidade sociológica das lides. Questiona-se, 
neste estudo, essencialmente, se os inibidores formais, muitas 
vezes presentes no procedimento tradicional, estão suficiente-
mente superados bem como quais são as condições e possibili-
dades para esta superação no sistema dos juizados.

2 JURISDIÇÃO SOCIOLÓGICA E A PRIMAZIA DA REALIDADE

A jurisdição clássica é entendida como a atividade, função e 
poder de dizer o direito ao caso concreto. Seu objetivo é reso-
lução da lide, com a ambiciosa pretensão de pacificar as partes 
e a sociedade. 

A proposição deste estudo é destacar que, além da ativi-
dade relacionada à interpretação e aplicação do direito, há ou-
tras tarefas que são igualmente importantes no tratamento dos 
litígios, destacadamente a adequada cognição e avaliação da 
realidade sociológica que subjaz a todos os litígios1. Afinal, o tra-
tamento/resolução de litígios envolve juízos de fato e juízos de 
direito, dito de outra forma, interpretação dos fatos e do direito.

É precisamente na qualidade e na amplitude da correta 
avaliação e compreensão dos fatos que reside um dos grandes 
desafios da jurisdição dos juizados, orientada pelos princípios 
da informalidade, celeridade e simplicidade. Desde logo é ne-
cessário advertir que exigências extremas de produtividade, 
decorrentes de uma jurisdição baseada apenas em números, 
muitas vezes sufocam e comprometem a necessária qualidade 
da prestação jurisdicional.

Naturalmente não se pretende apresentar uma nova teo-
rização sobre a jurisdição, mas apenas enfatizar uma das suas 
características indispensáveis (sociológica) para o adequado 
funcionamento dos juizados especiais na ambiência principioló-
gica preconizada pelo legislador e com a observância dos ideais 
históricos que motivaram a sua criação.

Como ponto de partida é relevante deixar consignada a 

existência de elementos fundamentais de interdependência en-
tre o social e o jurídico. Afinal o direito é um artefato puramente 
social, imanente e indissociável da sociedade. Sua concretização 
somente terá sentido e será consequente se considerar a reali-
dade social que é a razão última da sua existência.

A jurisdição do caso concreto é materializada a partir de 
uma realidade sociológica subjacente que nem sempre é re-
produzida de forma adequada na lide formal, ou seja, nas re-
presentações formais trazidas pelas partes para a apreciação do 
juiz, com seus filtros, posicionamentos estratégicos e pronuncia-
das conveniências.

A perspectiva principal da jurisdição sociológica busca pro-
duzir trocas cognitivas e indutoras de conduta e de resolução 
entre a jurisdição e a realidade sociológica subjacente. Não ape-
nas objetiva compreender a judicialização da vida social, mas 
também considerar as consequências sociais das decisões. 

Seu objetivo é realçar escopos ou finalidades adicionais da 
jurisdição, ou seja, a missão ou finalidade transcendental do 
processo – “missões transcendentais” (ZAMORA Y CASTILHO, 
1991, p. 233) da jurisdição, também denominadas de “esco-
pos” (DINAMARCO, 1987, p. 18). Estas possuem três catego-
rias iniciais: sociais, políticas e jurídicas. Os chamados “escopos 
sociais” se dirigem, primordialmente, à realização efetiva da 
pacificação social esperada de um determinado ordenamento 
jurídico, em outras palavras, eliminar conflitos mediante cri-
térios justos. Outra orientação do escopo social é a educação 
como missão que o exercício contínuo e efetivo da jurisdição 
deve cumprir perante a sociedade, uma vez que conscientiza a 
população de seus direitos e deveres. Afinal, quanto maiores os 
níveis de confiança perante o jurisdicionado mais factível de ser 
alcançada a pacificação.

Uma inspiração importante para o desenvolvimento da 
categoria “jurisdição sociológica” foi a contundente experiência 
Pasárgada. Boaventura de Souza Santos, na década de 70, rea-
lizou uma comparação entre o direito estatal oficial e a ordem 
jurídica paralela não oficial de uma favela no Rio de Janeiro 
(chamada de “Pasárgada”) e constatou pontos de ineficiên-
cia, contradição e dominação no direito estatal e a reação das 
comunidades menos favorecidas e relegadas da ação estatal, 
ao abdicar do direito oficial e adotar práticas menos formais, 
contudo mais voltadas ao consenso e às contingências destas 
comunidades. O direito e a justiça de Pasárgada embora pare-
çam mais rudimentares e ilegítimos, satisfazem mais do que as 
diretrizes burocráticas e institucionalizadas da justiça convencio-
nal (SANTOS, 1980, p.109-117). Essa contundente experiência 
sociológica demonstra de forma insofismável a importância de 
uma aproximação real e concreta dos modelos formais de pro-
dução de direito e de resolução dos conflitos com a realidade 
social, dotados de mais sensibilidade e humanismo.

O distanciamento entre a lide formal, jurídica ou proces-
sual e lide sociológica ou real, também está presente de forma 
contundente na realidade dos juizados especiais federais. Tal 
ocorre, principalmente, pelo modelo ainda predominante-
mente formal e legalista de resolução dos conflitos que carac-
teriza historicamente o modelo estrutural de justiça no Brasil, 
o qual opera com drástico corte na profundidade cognitiva 
necessária para acolher juízos efetivos de realidade para que, 
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na dialética do processo, seja construí-
da a melhor solução. As representações 
formais de verdade2, produzida num 
procedimento rápido, burocratizado e 
muitas vezes até açodado3, comprome-
tem a busca efetiva da realidade.

Conforme Boaventura de Souza Santos 
(1994, p. 74), estudos revelam que a dis-
tância dos cidadãos em relação à admi-
nistração da justiça é tanto maior quanto 
mais baixo é o estado social a que perten-
cem e que essa distância tem como causas 
próximas não apenas fatores econômicos, 
mas também fatores sociais e culturais, 
ainda que uns e outros possam estar mais 
ou menos remotamente relacionados com 
as desigualdades econômicas. Em primei-
ro lugar, os cidadãos de menores recursos 
tendem a conhecer pior os seus direitos e, 
portanto, têm mais dificuldades em reco-
nhecer um problema que os afeta como 
sendo problema jurídico. Podem ignorar 
os direitos em jogo ou as possibilidades de 
reparação jurídica.

Quando se realça a dimensão so-
ciológica, o que se pretende também 
denunciar é que o saber jurídico tam-
bém não pode ser monolítico, encap-
sulado, paroquial ou da caserna. Muitas 
vezes desconectado da realidade social 
subjacente da qual é a própria razão de 
existir e com enorme distanciamento 
entre realidade social e o mundo ide-
alizado. Deve antes servir como uma 
estratégia promocional e não apenas 
técnica de controle impositivo e rígido, 
mas instância mediadora do acontecer 
dinâmico das práticas sociológicas que 
são intrinsecamente muito mais flexíveis. 
Tudo sob pena de o direito acabar se 
afastando, cada vez mais, da estória 
real e completa (GEERTZ, 1998).

Um enfoque muito relevante da ju-
risdição sociológica diz respeito também 
às necessidades jurídicas não atendidas 
ou demandas reprimidas. O primeiro 
aspecto a ser reconhecido e enalteci-
do é que de fato o sistema de justiça 
dos juizados representou efetivamente 
uma ampliação quantitativa no acesso. 
Todavia, a dimensão preventiva e inibi-
tória da jurisdição ainda deixa muito a 
desejar. A ideia romantizada de que a 
sentença educa está longe de ser uma 
realidade, pois na maioria dos casos os 
precedentes judiciais do sistema de jus-
tiça dos juizados especiais não orientam 

a conduta futura do Poder Público, o 
que é comprovado pela crescente judi-
cialização dos temas mais singelos e até 
já uniformizados pela jurisprudência.

A partir do exposto neste tópico, é 
possível identificar características funda-
mentais da jurisdição sociológica, algumas 
das quais serão desenvolvidas ao longo 
deste artigo: a) confere especial atenção 
à dimensão fática da demanda, ou seja, 
a interpretação dos fatos; b) prestigia o 
consenso e a construção colaborativa de 
soluções; c) não busca a ‘verdade real’, 
mas promove intenso esforço para a 
maior aproximação possível da realidade 
sociológica subjacente; d) é informal e 
plenamente sintonizada com os princípios 
dos juizados especiais; e) valoriza a inten-
sa participação dialética das partes.

Também se infere que a forma mais 
apropriada de operacionalizar concreta-
mente a jurisdição sociológica é a partir 
da aplicação do princípio da primazia da 
realidade no âmbito dos juizados espe-
ciais federais. Princípio este que nasceu 
historicamente no Direito do Trabalho 
como forma protetiva do trabalhador, 
mas possui aplicação versátil e não está 
a serviço de uma das partes do proces-
so e, sim, da construção da justiça. Pode 
evidentemente ser utilizado em desfavor 
do trabalhador, segurado ou da suposta 
vítima nos casos de pleito de reparação 
de danos. Um exemplo comum e con-
tundente no Direito Previdenciário seria 
a majoração artificial da renda do traba-
lhador em acordo celebrado perante a 
Justiça do Trabalho, com o objetivo es-
cuso de aumentar o valor futuro dos be-
nefícios previdenciários, em total divórcio 
com a realidade remuneratória.

Uma das definições mais festejadas 
do princípio da primazia da realidade 
no Direito do Trabalho, com elevado 
potencial para ser aplicado neste estudo, 
é a apresentada pelo jurista Américo de 
Plá Rodrigues (2000, p. 339), segundo a 
qual o princípio da primazia da realida-
de significa que, em caso de discordân-
cia entre o que acontece na prática e o 
que emerge dos documentos e acordos, 
deve-se dar prioridade ao primeiro, isto 
é, ao que sucede no terreno dos fatos.

A aplicação do princípio da primazia 
da realidade, nos termos preconizados 
neste estudo, está em sintonia com o 
pragmatismo processual e, em termos 

hermenêuticos, também orientada a par-
tir do método hermenêutico-concretiza-
dor de Konrad Hesse, segundo o qual o 
Direito se adapta ao método das ciências 
humanas e à hermenêutica filosófica de 
Heidegger e Gadamer. Afinal, conforme 
Konrad Hesse (1998, p. 55, 78-79), o 
círculo hermenêutico opera a partir da 
Constituição, da norma pré-compreen-
são jurídica, a ser – em contínua sim-
biose de dar e receber – confirmada e 
corrigida pela prática do caso concreto. 
A força geratriz da singularidade do caso 
concreto, realçada pelo princípio da pri-
mazia da realidade, é que potencializa a 
construção da melhor justiça no sistema 
de justiça dos juizados especiais federais.

 
3 VERDADE PROCESSUAL ORIENTADA 

PARA A EQUIDADE E O CONSENSO NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Como ponto de partida para orien-
tar a análise deste tópico do estudo 
questiona-se: a) Qual é a ‘verdade’ que 
deve orientar a resolução das demandas 
por intermédio de conciliação e, caso 
esta seja frustrada, na decisão adjudicada 
com base na equidade? b) Quais são o 
perfil e a sensibilidade exigida do julga-
dor para captar a realidade (dasein) e, 
principalmente, a partir dela construir a 
justiça mais adequada ao caso concreto?

Um dos mais experientes magis-
trados federais e profundo conhecedor 
do tema, Desembargador Federal Paulo 
Afonso Brum Vaz (2011), com elevada 
sensibilidade humana, é enfático ao afir-
mar que: além da exegese sociológica, e 
exatamente para, a partir dela, garantir 
que decisão seja justa e aderente à re-
alidade social (vida real), faz-se mister 
redobrada atenção para dois aspectos: 
(1) a busca da verdade real dos fatos (a 
cognição quanto às questões de fato) e 
(2) a busca da verdade real na aplica-
ção do direito material (a correta aplica-
ção do direito previdenciário).

O tema da ‘verdade’ no processo é 
um dos mais debatidos em termos histó-
ricos, desde a sua concepção mais filosó-
fica como a forma de instrumentalização 
na realidade concreta dos processos e 
procedimentos.

Ao abordar a metáfora da antítese en-
tre verdade material e formal, Calamandrei 
reconhece que a verdade que se obtém 
com os meios legais, somente pode ser 
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a segunda e de maneira alguma a primeira. Dizer, portanto, 
que a prova em sentido jurídico é a demonstração da verdade 
formal ou judicial, ou dizer, entretanto, que é a determinação 
formal dos fatos discutidos é, no fundo, a mesma coisa: aquela 
é somente uma expressão figurada e esta uma expressão direta 
de um conceito essencialmente idêntico (CALAMANDREI,1999, 
p. 72 e 732). 

Lembrar essa profunda e clássica reflexão é uma chamada 
não só à responsabilidade, mas também uma dimensão mais 
conformista acerca da realidade do cotidiano daqueles que bus-
cam representar, produzir, convencer, demonstrar a realidade 
de vida no contexto dialético do processo com o propósito de 
construir a melhor decisão.

Todavia, para que as finalidades mais nobres da jurisdição se-
jam alcançadas, é necessário um esforço constante e intenso para 
que seja perscrutada a realidade a partir da atuação colaborativa 
das partes e na ambiência do devido processo substancial.

A Lei n. 9.099/1995, que rege o sistema de justiça dos juiza-
dos, confere amplos poderes ao juiz para liderar esta missão ao 
estabelecer, no seu art. 5º, que o magistrado dirigirá o processo 
com liberdade para determinar as provas a serem produzi-
das, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 
experiên cia comum ou técnica. Em diversos dispositivos, deixa 
claro que as formalidades podem e devem ser relevadas em 
prestígio à realidade e apresenta a regra de ouro da equidade 
estabelecendo no seu art. 6º que o Juiz adotará em cada caso 
a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 
fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

É exatamente na aplicação da equidade, como critério 
fundamental de operacionalização do sistema de justiça dos 
juizados, que está o grande potencial de aplicação do princípio 
da primazia da realidade, destacadamente pelo fato de a pers-
pectiva mais nobre e legítima para aplicar a equidade reside 
exatamente na dimensão fática das demandas.

Conforme Carnelutti, na jurisdição de equidade, a atividade 
do juiz é pré-jurídica e essencialmente política: o juiz não aplica 
o direito já traduzido em fórmulas estáticas pelo legislador, se-
não que realiza diretamente, para encontrar a decisão do caso 
singular, um trabalho que poderia ser chamado de diagnose 
política das forças sociais [...]. É autorizado a procurar, caso a 
caso, a solução que corresponda melhor às concepções mo-
rais e econômicas predominantes na sociedade em que vive 
naquele momento, é o interprete fiel das correntes históricas 
do seu tempo (CARNELUTTI, 2005, p. 98 e 99). Esta perspectiva 
realça a importância do filtro histórico e contextual, mas princi-
palmente a legitimidade que se extrai na singularidade do caso 
concreto, no nobre acontecer da vida.

Em outra perspectiva, está a ‘verdade’ orientada para o 
consenso, que também independe de uma representação ide-
alizada e utópica, pois deve brotar do entendimento dos prin-
cipais protagonistas da trama processual, que são as partes, e 
é exatamente nesse protagonismo emancipado que reside a 
legitimação plena para o que se convenciona como verdadeiro 
e correto no plano da realidade. O ideal seria que, nas concilia-
ções no âmbito dos juizados especiais federais, fossem efetiva-
mente realizadas, considerado o risco da demanda em razão da 
qualidade probatória, a qualidade do direito e condição da parte 

e não apenas a perspectiva de percentual de economia do réu 
e a certeza acerca da procedência do pedido.

Na avaliação justa das cargas impostas aos contendores no 
plano da cognição, não se podem jamais desconsiderar tam-
bém as fragilidades sociais dos litigantes. Afinal, conforme ad-
verte Cármen Lúcia Antunes Rocha (1996, p. 86), atualmente 
Ministra do Supremo Tribunal Federal, nenhum Estado demo-
crático, até a década de 1960, e quase nenhum, até o final do 
século XX, preocupou-se em promover a igualação e vencer os 
preconceitos. Os grupos minoritários continuam em estado de 
desalento jurídico em grande parte do mundo e são deixados 
às margens da convivência social e da experiência democrática, 
sem ter acesso às oportunidades iguais mínimas de reconheci-
mento, trabalho, participação política, cidadania criativa e com-
prometida, inobstante as garantias previstas no sistema.

Por isso, conforme enfatiza Cesar A. Rocha (2009, p. 7), na 
função de julgar não basta saber ler – essa habilidade seria su-
ficiente para aplicar o direito positivo –, é preciso conhecer com 
profundidade a extrema complexidade da realidade humana, a 
realidade das relações existenciais que se ocultam nas deman-
das e nos desdobramentos do processo. Adverte que ignorar 
que o processo esconde a vida de seres humanos é o mesmo 
que tratá-los como meros números indiferentes e reduzir a fun-
ção julgadora a algo sobremodo banal.

No sistema de justiça dos juizados, um excessivo rigor formal 
na avaliação da prova constitui verdadeira denegação de acesso 
à justiça que coloca em descrédito a própria legitimidade ética 
e política do Poder Judiciário e do próprio Estado Democrático 
de Direito. Conforme aduz Kim Economidez (1999, p. 70), a 
legitimidade política e a legitimidade profissional estariam em 
jogo se houvesse uma persistente e generalizada negação de 
acesso a serviços jurídicos.

4 O PRESTÍGIO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE NA 

JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

O princípio da primazia da realidade em detrimento das 
formas, muito desenvolvido do Direito do Trabalho, é opera-
cionalmente apto para ser aplicado no sistema de justiça dos 
juizados, pois está plenamente sintonizado com a sua ambiên-
cia principiológica.

Quanto à aplicação concreta do princípio da primazia da 
realidade pela jurisprudência, apesar do formalismo ainda rei-
nante, constatam-se felizmente diversos casos concretos em 
que este é prestigiado nas decisões judiciais. Neste artigo, dois 
temas realmente emblemáticos e representativos serão destaca-
dos para análise, conforme a seguir será exposto.

A) Comprovação do trabalho rural e do boia-fria.
Uma das questões mais tormentosas do cotidiano da jurisdi-

ção foi e ainda é a aplicação da Súmula 149, do Superior Tribunal 
de Justiça, que exige início de prova material para a comprova-
ção de tempo de serviço para atividade do segurado especial 
(rurícola). Nos termos desta súmula, a prova exclusivamente 
testemunhal não basta à comprovação da atividade de rurícola, 
para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Com o tempo, o que se observou foi a expressiva dificul-
dade de alguns trabalhadores, notoriamente rurícolas, na ob-
tenção de prova documental acerca de sua realidade de vida, 
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que era caracterizada exatamente pela 
informalidade e total ausência de docu-
mentação do seu labor. Uma das cate-
gorias mais representativas e que gerou 
temperamento no rigor da jurisprudência 
foram os boias-frias.

A esse respeito, a melhor doutrina 
também assentou entendimento no 
sentido de que: a) a Súmula 149 exige 
início de prova material, entretanto tal 
exigência, no caso dos trabalhadores ru-
rais, deve ser relativizada, tendo-se em 
vista as peculiaridades que envolvem 
essa classe de trabalhadores, especial-
mente a categoria dos “bóias-frias” ou 
“safristas” (CASTRO e LAZZARI, 2009, p. 
353); b) até mesmo vestígios deixados 
no corpo humano pela ação do tempo, 
pela prática reiterada de atividades que 
exigem esforço físico e pela demasiada 
exposição a raios solares poderão servir 
como indício material da ocorrência de 
determinado fato ou da existência de de-
terminada situação/condição (SAVARIS, 
2014, p. 40-41).

Um dos julgamentos históricos, 
representativos desta evolução, foi 
proferido pela Turma Nacional de 
Uniformização dos juizados especiais 
federais, em sintonia com decisões ante-
riores do Superior Tribunal Justiça e dos 
tribunais regionais federais. 

Eis a ementa do julgado: 
PREVIDENCIÁRIO. PROVA DO TEMPO 
DE SERVIÇO. BOIA-FRIA. 1. A demonstra-
ção do tempo de serviço do trabalhador 
rural boia-fria, diante da informalidade 
da relação que estabelece com o pro-
prietário das terras onde labora e com o 
chamado “gato” que o recruta, poderá 
ser obtida mediante substanciosa prova 
testemunhal, lastreada em mínima ou 
indiciária prova material. 2. A exigência 
legal de apresentação de prova mate-
rial, enquanto instrumento à demons-
tração do implemento das condições ao 
gozo do benefício, deve adequar-se ao 
objeto da prova. Se o tempo de serviço 
do diarista rural, pela natureza da ati-
vidade, não é documentado, e se o le-
gislador constitucional não o excluiu da 
proteção previdenciária, imperativo que 
se relativize a exigência, admitindo-se 
mínima prova documental e adotando-
-se a solução pró-misero, para que a 
forma não se sobreponha ao direito 
material. 3. Documentos em nome de 

familiares podem servir como início 
de prova material do tempo de serviço 
rural.4. Pedido de uniformização conhe-
cido e provido. (In: Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais. IUJ 200370040001067 PR. 
Relatora Juíza Federal Thaís Shilling 
Ferraz. Julgamento 14.6.2004.

Foi exatamente em prestígio ao 
princípio da primazia da realidade em 
atenção à realidade sociológica, que a 
jurisprudência passou a admitir mínima 
ou indiciária prova material e até em 
alguns casos a prova exclusivamente 
testemunhal. 

B) Coisa julgada X nova causa de 
pedir: prestígio da primazia da realidade.

Um dos temas mais controversos no 
sistema dos juizados especiais, especial-
mente considerando a inexistência de 
ação rescisória é a suposta “flexibiliza-
ção” da coisa julgada. 

A celeridade dos juizados, muitas 
vezes, impõe indevidamente cortes drás-
ticos na atividade cognitiva e o resultado 
da prestação jurisdicional, em algumas 
situações, acaba sendo divorciado da 
realidade. Variáveis culturais, especial-
mente a informalidade que norteia a vida 
das pessoas mais simples e fragilizadas 
socialmente, contribuem decisivamente 
para a escassez de prova documental.

Esse desalinho entre a realidade de 
vida e o conteúdo formal da prestação 
jurisdicional, até no sistema tradicional 
de justiça, encontra possibilidade de ser 
remediado na hipótese de ‘prova nova’.

Deve-se destacar a importante evolu-
ção legislativa do atual Código de Processo 
Civil, que ampliou as hipóteses de ‘prova 
nova’, não mais restringindo a hipótese 
de rescisória para documento novo como 
era a disposição pretérita. Nos termos do 
artigo a decisão de mérito, transitada em 
julgado, pode ser rescindida quando: [...] 
VII – obtiver o autor, posteriormente ao 
trânsito em julgado, prova nova cuja exis-
tência ignorava ou de que não pôde fa-
zer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar 
pronunciamento favorável.

Todavia, no âmbito dos juizados 

especiais não há qualquer previsão es-
pecífica e a consequência peremptória 
acaba sendo a perpetuação de situações 
de manifesta e crassa injustiça material.

Uma forma de evitar que esta situa-
ção de injustiça seja perenizada é por 
intermédio da adequada e consequente 
interpretação dos elementos identifica-
dores da ação, principalmente, a causa 
de pedir. Tudo sem fragilizar a seguran-
ça jurídica, a estabilidade das relações 
sociais e a confiança legítima, pois estes 
também são valores legítimos que o sis-
tema acolhe por intermédio do postula-
do da coisa julgada.

Essa estratégia processual, infor-
mada e sensibilizada com a primazia 
da realidade, foi utilizada pela Primeira 
Turma Recursal de Santa Catarina ain-
da em 2011 conforme ementa a seguir 
transcrita: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 
PROVA NOVA DECISIVA E RENOVAÇÃO 
DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. COISA 
JULGADA NÃO CARACTERIZADA. 1. 
Lastro probatório documental inédito, 
aliado a um novo requerimento admi-
nistrativo, conferem alteração substan-
cial da causa de pedir. Esta circunstân-
cia, uma vez demonstrada, justifica o 
ajuizamento de nova ação judicial para 
postular benefício anteriormente indefe-
rido. 2. Como no sistema de justiça dos 

juizados especiais não foi contemplada 
a alternativa da ação rescisória para 
remediar situações de clara injustiça 
no campo probatório, não é adequado 
adotar rigor formal extremo na avalia-
ção das condições e pressupostos para 
o exercício do direito fundamental de 
ação, sob pena até de comprometimen-
to da garantia de acesso efetivo à justiça 
substancial. 3. Não é qualquer inovação 
singela nos argumentos ou mera substi-
tuição de testemunhas que confere ine-
ditismo à causa de pedir. A segurança 
jurídica necessária, mesmo no sistema 
de justiça dos juizados, requer mudança 
substancial nos elementos probatórios 
considerados indispensáveis e decisivos 
para o reconhecimento do direito pos-
tulado, tudo ainda somado à prévia 

Um dos temas mais controversos no sistema dos juizados 
especiais, especialmente considerando a inexistência de ação 
rescisória é a suposta “flexibilização” da coisa julgada. 
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provocação de um novo comportamento da Administração 
Pública, ou seja, de um novo requerimento administrativo. 
(5002757-69.2011.404.7202, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DE 
SC, Relator ZENILDO BODNAR, julgado em 5/10/2011).

Esse entendimento foi integralmente aplicado recentemen-
te pela Turma Nacional de Justiça, em brilhante julgamento 
de relatoria do Juiz Federal João Batista Lazzari, no processo 
0031861-11.2011.4.03.6301. Entendeu-se, por maioria, que, 
quando a nova demanda está amparada em nova prova e em 
novo requerimento administrativo, é possível nova apreciação 
do pedido. Neste caso, a prova nova foi a Carteira de Trabalho 
e Previdência Social da autora. O relator do pedido de unifor-
mização, Juiz Federal João Batista Lazzari, admitiu que existem 
precedentes da própria Turma Nacional no sentido de que a 
discussão a respeito da coisa julgada é matéria de cunho pro-
cessual e não pode ser conhecida, nos termos da Súmula 43 
do colegiado. Todavia, excepcionalmente, com fundamento nos 
dispositivos do Código de Processo Civil que asseguram a res-
cisão dos julgados, afastou a coisa julgada, concluindo que in-
terpretação diversa implicaria obstáculo ao princípio do acesso 
à Justiça ao hipossuficiente, o que representa um contrassenso 
ao princípio da instrumentalidade das formas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para concluir, é oportuno recordar as preciosas lições do 
magistrado francês Antoine Garapon, no sentido de que um 
direito demasiado ideal é muitas vezes inaplicável, de modo 
tal que o distanciamento entre o direito dos livros e o direito 
vivido tornou-se perigoso, distorção entre o que a lei determina 
e o que a prática realiza causa uma anomia, decorrente não da 
ausência do Direito, mas do seu caráter demasiado abstrato 
(GARAPON, 1997, p. 180).

A vida real e concreta do cidadão destinatário do sistema de 
justiça dos juizados especiais federais não é feita de abstrações, 
é forjada num contexto social de lutas e muitas privações. 

O juiz, como empreendedor social, líder e artífice da boa 
governança, deve agir no caso individual, mas sem desconsi-
derar o contexto global implicado nas lides, ou seja, as funções 
transcendentes da jurisdição: política, cultural, econômica e 
principalmente social.

O sistema de justiça dos juizados especiais federais é ade-
quado para uma jurisdição mais próxima da realidade social, 
especialmente quanto prioriza a solução pelo consenso ou me-
diante a aplicação da equidade. A adoção ampla e generalizada 
do princípio da primazia da realidade nos juizados contribuiu 
para a superação dos inibidores formais ainda amplamente pre-
sentes nas práticas jurisdicionais; demonstra e representa a res-
ponsabilidade ética do julgador e serve também como critério 
de legitimação do Poder Judiciário. 

NOTAS
1 Em brilhante tese defendida recentemente, o Juiz Federal Gilson Jacobsen 

defendeu enfaticamente que só o direito não basta para um efetivo acesso 
à justiça nos juizados especiais federais.

2 Verdade apenas processual e intrinsecamente artificializada.
3 Perícias complexas muitas vezes realizadas em menos de meia hora, ins-

trução processual terceirizada para conciliadores, dentre outros procedi-

mentos burocratizantes e desnecessários já adotados em alguns juizados, 
como imposição de prova atual do endereço por documentos públicos, 
certidão negativa de imóveis para pleito de benefício assistencial, indicação 
precisa do valor da causa, apresentação de cópia do procedimento admi-
nistrativo, dentre outras.
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