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“É fácil amar os que estão longe. Mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado.” Madre Teresa de Calcutá 

JEF ITINERANTE DA JUSTIÇA FEDERAL 

DO ACRE CHEGA A FEIJÓ 

 

No período de 02 a 06 de junho de 2014, foi 
realizada a fase de atermação do Juizado 
Especial Federal Itinerante no Município de 
Feijó, com a participação do Juiz Federal 
Substituto Herley da Luz Brasil (Coordenador do 
JEF/AC) e dos servidores da Seccional Hennyo 
Silva de Albuquerque, Alex Neris Camelo, Andre 
Lucas de Souza Oliveira, George Kenneth 
Barroso de Carvalho, Rawlison de Nazaré 
Araújo Azevedo, Josemir Melo Nogueira, 
Wanderley Araújo de Castro e Osman Mamede 
Filho, além de servidores de apoio da Prefeitura 
de Feijó, do Governo do Estado do Acre e da 
Justiça Estadual daquela Comarca. 
Participaram dessa etapa, ainda, três 
Defensores Públicos da União, um servidor do 
INSS e cinco médicos-peritos designados pelo 
Coordenador do JEF/Acre. 
As atermações ocorreram na Escola de Ensino 
Médio José Gurgel Rabelo, em Feijó, no horário 
das 8h às 18h. Na ocasião foram realizadas, 
sucessivamente, a redução a termo dos pedidos 
e as perícias médicas em salas/consultórios 
previamente adaptados para esse mister. 
Nessa fase do itinerante, foram atendidas cerca 
de 1.500 pessoas, resultando no ajuizamento de 
983 ações, principalmente com pedidos de 
auxílio doença, salário maternidade, 
aposentadorias, pensão por morte, benefícios 
assistenciais para idoso e deficiente. 
Durante a fase de atermação, foi realizado o 
atendimento do menor L. K. O., de 11 anos, 
representado pela mãe, a senhora Diana 
Kampa, ambos indígenas da linhagem dos 
Ashaninkas. Na ocasião foi realizada perícia 
médica e comprovado severo quadro de 
enfermidades do menor, com epilepsia e 
dificuldade visual grave, além da situação de 

vulnerabilidade social retratada pelo contexto 
histórico-social, bem como pelas características 
de onde residem (Aldeia Sete Voltas, alto Rio 
Envira), região indígena, carente de recursos e 
marcada pelo isolamento dos centros urbanos. 
Vale frisar que, ao receber a notícia do 
atendimento do Juizado Especial Federal 
Itinerante no município de Feijó, a senhora 
Diana Kampa, realizou deslocamento da aldeia 
indígena onde mora com seu filho por cerca de 
15 dias de viagem pelos rios e igarapés em 
canoa a remo, a fim de pleitear a concessão do 
benefício assistencial. 
Apesar da dificuldade em comunicar-se através 
da língua portuguesa, a senhora Diana Kampa 
discorreu sobre a longa viagem para chegar até 
o JEF Itinerante de Feijó com seu filho 
deficiente. O pedido foi reduzido a termo, tendo 
sido concedida a antecipação dos efeitos da 
tutela em decisão proferida pelo Juiz Federal 
Substituto Herley da Luz Brasil, a fim de 
determinar ao INSS a imediata implantação do 
benefício assistencial para portador de 
deficiência ao menor, ante a gravidade da 
situação constatada e o preenchimento dos 
requisitos legais para a concessão. 
A fase de audiências será realizada no período 
de 10 a 14 de novembro de 2014, também no 
município de Feijó. 
Galeria de foto 

 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS DO ACRE ALCANÇA 

73% DE ACORDOS 

 

 

No dia 28 de maio, ocorreu o Mutirão de Conciliação 

promovido pelos Juizados Especiais Federais do Acre e o 

Núcleo Estadual de Métodos Consensuais de Soluções de 

Conflitos e Cidadania do Núcleo Judiciário da Seção Judiciária 

do Estado do Acre, envolvendo processos propostos contra a 

Caixa Econômica Federal. Os acordos alcançaram a marca de 

73% do total de audiências realizadas. Além do Juiz Federal 

Substituto Herley da Luz Brasil, trabalharam no mutirão cinco 

servidores e quatro estagiários. 

http://www.ac.trf1.gov.br/eventos/Juizado_Especial_Federal_Itinerante_Feijó_2014/album/index.html

