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Projeto MELHORAção propõe 
aperfeiçoamento dos JEFs da 1ª Região

A desembargadora federal Neuza 
Alves, coordenadora dos JEFs da 1ª 
Região, apresentou durante a reu-
nião da Comissão Permanente dos 
JEFs no dia 9/8, (foto ao lado) o 
Projeto MELHORAção, que pretende 
aperfeiçoar o trabalho e os procedi-
mentos dos juizados nas 14 Seccio-
nais da 1ª Região.

A iniciativa consiste na execução 
de planos de ação elaborados pelas 
varas de JEFs de acordo com suas reali-
dade para obter melhorias nas rotinas de 
trabalho e criar um ambiente de integração 
e compartilhamento de boas práticas. 

A Cojef/TRF1 concebeu o projeto após 
identificar os gargalos apontados pela pes-
quisa “Acesso à Justiça Federal: dez anos 
de juizados especiais”, realizada pelo Ipea 
a pedido do CJF. “A idéia é fazer com que 
os envolvidos nos juizados se vejam den-
tro daquelas situações (...). Depois disso, 
eles vão oferecer sugestões para combater 
os problemas nos quais se identificaram e 
trocar essas experiências no espaço virtu-
al”, explicou a coordenadora Neuza Alves.

Além da pesquisa CJF/Ipea, as dificul-
dades de comunicação entre as seccionais 
– devido às grandes distâncias territoriais 
da Primeira Região – e as metas estipuladas 
por Cojef, CJF e CNJ também reforçaram a 
necessidade de implantação do projeto.

O MELHORAção foi lançado no dia 26 
de junho quando a Cojef fez a primeira 
reunião, por videoconferência, com repre-
sentantes dos juizados de todas as Seções 

Judiciárias. Desde então, foram agendadas 
e estão em curso reuniões específicas com 
cada unidade. Inicialmente, todas trabalha-
rão individualmente ou em conjunto para 
definir o que seria o JEF ideal, tratado pelo 
projeto como “JEF que queremos”. 

Preliminarmente, as varas encaminharão 
sugestões acompanhadas de minutas dos 
planos de ação específicos. “Se uma vara 
demora mais que a média para julgar um 
processo, o plano de ação dela será volta-
do à redução desse tempo”, exemplifica a 
Nádia Santana, gerente do projeto. As sec-
cionais também deverão elaborar um “livro 
memória” contendo histórico do JEF local.

As sugestões serão avaliadas nos dias 
29 e 30 de agosto quando a Cojef conso-
lidará o modelo do “JEF que queremos”. A 
partir daí, as varas começarão a executar 
os planos de ação.

Durante a fase de execução dos planos, 
a Cojef fará acompanhamento quinzenal 
para verificar o cumprimento de metas e 
prazos. O projeto será finalizado em 28 
de fevereiro de 2014, data limite para as 

varas apresentarem seus resultados. 
Com os dados em mãos, a Cojef fará 
um mapeamento dos juizados por 
vara, estado e na Primeira Região. 

Um dos principais pontos posi-
tivos do MELHORAção, segundo a 
desembargadora federal Neuza Al-
ves, é o contato direto que a Co-
jef manterá com as varas – e estas 
entre si para discutir problemas co-
muns – ao logo de todas as fases do 

projeto, seja por videoconferência, e-mail, 
sistema virtual (Moodle) ou telefone.

A expectativa é de que a iniciativa re-
sulte em um banco de dados que reúna 
informações sobre as boas práticas adota-
das pelas varas, e em um livro virtual com 
um histórico mais detalhado dos JEFs. “O 
projeto é simples, mas sua execução não 
tão simples assim. Então o sucesso vai 
depender do envolvimento de todos (...). 
Não é ficar olhando um para o outro, mas 
caminharmos na mesma direção”, decla-
rou Neuza Alves. 

Coordenadores de outras regiões da 
Justiça Federal demonstraram interesse em 
aplicar o projeto nas suas jurisdições.

Fonte: Primeira Região Hoje

Grupo de Trabalho 
discutirá formação de 
servidor do Judiciário
O grupo de trabalho criado pelo CNJ 

para estudar e elaborar um projeto de re-
solução destinado a instituir uma política 
nacional de formação e aperfeiçoamento 
dos servidores do Poder Judiciário reuniu-
se nesta segunda feira. Esse é o terceiro 
encontro presencial do grupo, que conta 
com a participação de representantes de 
todos os segmentos do Poder Judiciário.

O grupo foi criado para elaborar uma 
minuta de resolução a fim de fixar a po-
lítica de formação dos servidores da Jus-
tiça. A minuta de resolução será revisada 
pela Comissão Permanente de Eficiência 
Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ, 
responsável pelas atividades do grupo de 
trabalho. Após revisado, o texto será sub-
metido ao Plenário. Somente se aprovado 
pelo órgão máximo do Conselho, valerá 
para todo o Poder Judiciário.

Boas práticas – Nas reuniões anterio-
res, o grupo decidiu incorporar à minuta 
de resolução as boas práticas desenvol-
vidas pelos diversos tribunais brasileiros 
em prol da formação adequada e do aper-
feiçoamento dos servidores da Justiça. 
Dessa forma, o grupo optou por seguir 
uma linha de trabalho colaborativa, com 
a participação das cortes de Justiça.

Justiça dá a irmãos direito 
a ter duas mães e um pai 

nas certidões de nascimento
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul reconheceu a possibilidade de duas 
crianças terem seus registros civis alte-
rados para inclusão de segunda mãe nas 
certidões. Elas ajuizaram ação declaratória 
de maternidade socioafetiva, sem excluir o 
nome da mãe biológica do registro. A deci-
são é da juíza de Direito Carine Labres.

A mãe biológica faleceu quando as 
crianças eram pequenas e tempos depois, 
o pai casou-se com a autora da ação e 
as crianças formaram forte vínculo afetivo 

com a madrasta. Hoje, as crianças a cha-
mam de mãe.

A juíza de Direito Carine Labres dispôs 
em sua sentença que as relações de afe-
to têm desafiado legisladores que, muitas 
vezes, arraigados ao preconceito, silenciam 
face à realidade que lhes salta aos olhos. 
Frisou a sobreposição do afeto à lei e que 
isso é consequência da reconfiguração em 
famílias modernas e que deve-se questio-
nar por que não pode haver duas mães em 
uma certidão de nascimento, se as crian-
ças as reconhecem como tal?

A magistrada ressaltou que se o orde-
namento jurídico não prevê a possibilida-
de de dupla maternidade isso não significa 
impossibilidade jurídica do pedido pois não 
são os fatos que se amoldam às leis, mas 
estas são criadas para regular as consequ-
ências que advém dos fatos, objetivando 
manter a ordem pública e a paz social.

A magistrada julgou procedente o pedi-
do para declarar a maternidade socioafe-
tiva da madrasta, sem excluir o nome da 
mãe biológica e determinou que o sobreno-
me da mãe socioafetiva fosse incluído nos 
nomes das crianças.

Por unanimidade, a 3ª Turma do TRF1 
decidiu que a Justiça Federal é competente 
para julgar crime de pedofilia cometido por 
meio da internet. De acordo com os autos, 
o usuário de um perfil em uma rede social 
ameaçou e constrangeu uma menor a exi-
bir partes íntimas diante da webcam. As 
imagens foram posteriormente postadas no 
perfil virtual da vítima.

Após apuração do crime, o MPF ofere-
ceu denúncia na Justiça Federal de Goiás, 
que declinou da competência, sob o fun-
damento de que não há dado concreto de 
que as imagens disponíveis na internet te-
nham sido visualizadas no exterior. A com-
petência seria, portanto, do juiz de direito 
da comarca de onde partiu a conexão da 
internet.

O MPF recorreu ao TRF1, reafirmando 
que a competência é da Justiça Federal, já 
que a inserção de imagens pornográficas 
de crianças/adolescentes na internet permi-
te publicação instantânea no Brasil ou no 
exterior e as imagens estariam armazena-
das em provedor fora do território nacional. 
Além disso a pornografia infantil foi objeto 
de convenção da ONU sobre direitos da 
criança, da qual o Brasil é signatário.

O relator, juiz federal convocado Alexan-
dre Buck Sampaio, disse que, apesar de os 
arquivos com conteúdo pornográfico infan-
til terem sido disponibilizados em território 
nacional, basta a mera possibilidade desse 
acesso via rede mundial de computadores 
para que se configure a competência da 
Justiça Federal, conforme previsão contida 
no art. 109, inciso V da Constituição.

Cabe à Justiça Federal julgar crime 
de pedofilia cometido na internet

“Tratando-se de divulgação de ima-
gens pornográficas envolvendo crianças 
e adolescentes por meio do orkut - co-
municação eletrônica disponibilizada 
para qualquer individuo, inclusive fora do 
Brasil - verifica-se a ocorrência da trans-
nacionalidade a atrair a competência da 
Justiça Federal”, constatou o juiz, que se 
baseou em precedentes do próprio TRF1.

O relator lembrou que o Brasil é sig-
natário do “Protocolo Facultativo à Con-
venção sobre os Direitos da Criança re-
ferente à venda de crianças, prostituição 
infantil e à pornografia infantil” e deu 
provimento ao recurso do MPF para reco-
nhecer a competência da 5ª Vara Federal 
da Seção Judiciária de Goiás para o jul-
gamento da ação.


