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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dr. Pompeu de Sousa Brasil, juiz 
federal da 3ª Vara, Isabela Santana dos 
Santos  (16ª Vara), Pedro Americo An-
drade  (NUCJU) e Rita Auxiliadora Mi-
randa (DIREF). Amanhã: Dra. Maizia 
Seal Carvalho Pamponet, juíza federal 
da Subseção de Itabuna, Rutemberg Nu-
nes (6ª Vara), Simone Bonelli Didier (5ª 
Vara), Saul Tadeu Paim (NUCJU) e Ma-
nuela de Barros (12ª Vara). Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, 
revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. 
Diagramação e Impressão: Gésner Braga - SETEDI. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulys-
ses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Agora que a emoção cedeu lugar, re-
signada, à frieza dos registros escritos, 
dos gráficos, da estatística, cabe fazer 
o balanço, o encontro de contas, para 
dimensionar o impacto das ações desen-
volvidas pela Coordenação dos Juizados 
Especiais Federais da 1ª Região nesse 
biênio. Mais precisamente nesses últi-
mos onze meses.

Não que devamos nos afastar do 
aspecto emocional que preside nossas 
atividades, mas, sabemos todos, o emo-
cional por vezes embota os sentidos de 
um modo tão definitivo que nós, profis-
sionais da palavra (escrita ou falada), 
somos flagrados com o coração na boca, 
impedindo a razão de assumir o seu lu-
gar e de cumprir, com maestria, o seu 
papel.

Por isso que minhas primeiras pala-
vras são um pedido de desculpas pela 
mera possibilidade de ter, aqui ou ali, 
deixado de dar a atenção devida a algu-
ma queixa, ou de atender de pronto al-
gum pedido, um chamado, um aceno...

Chegando ao final de minha gestão, à 
frente da Cojef, registro com enorme sa-
tisfação que temos muito a comemorar. 
O caminho foi longo e nem sempre a bri-
sa soprou amena, mas nossa união em 
torno de boas ideias e de ideais comuns 
foi mais forte! Conseguimos ultrapassar 
dificuldades, cumprir metas, realizar, 
tornar efetivas diversas medidas — 
crescer e, principalmente, amadurecer!

Nos próximos dias, quando o coman-
do for passado à próxima coordenação, 
entregarei uma equipe pronta, treinada 
para desenvolver seus misteres sem as-
sombro, consciente de que somos uma 
engrenagem complexa na qual todas as 
peças são importantes e têm um papel 
a cumprir. Equipe consciente, sabedora 
de que NÓS SOMOS O TRIBUNAL!

Funcionamos, no primeiro perío-
do, como um órgão de planejamento e 
execução do que não podia esperar — 
daquilo que era não apenas necessário 
como também urgente e imprescindível. 
Corrigimos equívocos. Estabelecemos 
regras. Criamos espaços para o apren-
dizado. Aprendemos a fazer bem feito. 
Motivamos o grupo. Arregimentamos 
“combatentes”. Escolhemos as armas e 
fomos à luta!

Subsequentemente cuidamos de pra-
ticar tudo o que foi objeto de ensaio... E 
os produtos de nosso empenho, união e 
dedicação surgiram pouco a pouco, uns 
após outros, fortes como sonhamos, ro-
bustos como os juízes e servidores do 
segmento JEFs/TRs os formataram!

Retomamos as publicações Infojef, 
divulgando nossos avanços, esforços 
concentrados, mutirões, itinerantes, 
movimentações, produções culturais, 
dados estatísticos e muito mais.

Criamos o Fórum de Discussões, es-
paço aberto na intranet para possibilitar 
a troca de informações e de experiências 
em tempo real, para encaminhar críti-
cas, elogios e sugestões, possibilitando 
um amplo acesso a todos aqueles que 
compõem o segmento JEFs/TRs.

Implantamos o Banco de Julgados 
para que fossem discutidos os temas 
e as teses jurídicas adotadas nas deci-
sões, nas sentenças e nos acórdãos, com 
vistas a afirmar os entendimentos, refi-
nar os enfoques, gerir conhecimentos e 
multiplicar informações, obtendo, desse 
modo, pleno êxito na democratização do 
acesso à base de dados técnicos dos jui-
zados e turmas recursais.

No enfoque Juizados Especiais Fede-
rais, está aberta a chance de se discuti-

rem assuntos ligados às varas JEFs e 
JEFs adjuntos, a exemplo de proce-
dimentos cartorários exitosos, con-
quistas pontuais decorrentes de re-
lacionamentos com representantes 
de autarquia previdenciária, AGU, 
Caixa, Engea, peritos médicos de vá-
rias especialidades e demais órgãos 
públicos e entidades que interagem 
com os Juizados Especiais Federais 
da 1ª Região.

Lançamos o livro virtual Olhares 
do JEF e convidamos a todos os ju-
ízes e servidores, desembargadores 
e ministros, conselheiros e parla-
mentares, advogados, procuradores 
e o público em geral para conhecê-
-lo, comentá-lo, continuar a sua 
construção (é um livro vivo!), enfim, 
VIVÊ-LO! Preservada está a memória 
institucional dos Juizados Especiais 
Federais desde o seu nascimento! E 
enriquecida, no livro, com links que 

remetem a fotografias, filmagens, atas, 
registros, depoimentos, testemunhos, 
agradecimentos, estórias, história, “cau-
sos”, sonhos e emoções ligados a esse 
grande projeto de justiça informal, céle-
re e, acima de tudo, acessível.

Foi ainda lançada a revista eletrôni-
ca Luminis – JEF, destinada à publica-
ção de artigos científicos de interesse 
dos JEFs e das turmas recursais. Esse 
projeto, tal como o livro virtual, está em 
permanente construção, a muitas mãos, 
e teve como inspiração a compreensão 
de que, apesar de não haver espaço em 
um julgado JEF/TR para elucubrações 
científicas nem elaboração de tratados 
ou “defesa de teses” acadêmicas, o ma-
gistrado ligado a esse segmento não está 
tolhido de apresentar seus estudos, suas 
reflexões a respeito de temas, polêmicos 
ou não, abordados na sua faina diária. 
Terá, então, o espaço necessário e su-
ficiente para mostrar seus conhecimen-
tos, escrevendo artigos, respondendo a 
entrevistas, fazendo resenhas e ensaios 
e comentários de livros, revistas e jul-
gados das cortes superiores. Encontrará, 
aí, lugar para mostrar estudos e pes-
quisas sobre JEFs e TRs, além de poder 
contemplar matérias de cunho histórico 
e cultural.

No Fórum das turmas recursais e 
TRU-JEF, abre-se a discussão de tópicos 
e temas relacionados a esse segmento 
específico, sem embargo de abranger 
considerações sobre a participação de 
nossos representantes na TNU. Válidos 
também serão os temas direcionados à 
otimização dos nossos trabalhos durante 
as sessões de turmas regionais, a exem-
plo do que aconteceu recentemente 
(última reunião TRU-JEF, dias 10 e 11 
de abril do corrente ano, em Brasília), 
quando experimentamos, com êxito, o 

sistema de reunião prévia para debater 
as matérias, seguindo-se reunião for-
mal para julgamento no dia imediato. 
Os ganhos em objetividade e clareza na 
adoção dos posicionamentos e no tempo 
despendido na segunda etapa foram evi-
dentes, indiscutíveis.

Por último, mas talvez devesse ser 
o primeiro, quero falar do Projeto ME-
LHORAção. O nome escolhido represen-
ta com fidelidade seu objetivo maior: 
eleição das ações de melhoria que po-
deriam ser implantadas a partir das ne-
cessidades de cada seção ou subseção 
judiciária; uma construção colaborati-
va, com a efetiva participação de ma-
gistrados e servidores que atuam nos 
JEFs e nas turmas recursais, na busca 
incessante de práticas e atalhos legais 
que tornem nossas unidades mais cé-
leres e eficientes, para satisfação geral 
e não apenas para julgar mais. Não se 
trata de trabalhar menos, mas de pro-
duzir melhor!

Não se cuida de queimar etapas, 
mas de atingir objetivos com concentra-
ção de esforços e compartilhamento de 
dados e de experiências exitosas, aqui 
ou alhures. A filosofia que embala esse 
sonho é simples: utilizar a tecnologia do 
conhecimento e as ferramentas que o 
sistema informatizado põe à nossa dis-
posição para dar asas à criatividade e 
aprimorar técnicas inovadoras ou já em 
uso, aumentando exponencialmente sua 
utilidade e abrangência.

Multiplicar os bons frutos originados 
de determinada experiência prática, 
dividindo seus “segredos” com todos e 
com cada um que se interesse em apre-
endê-los, em aplicá-los. 

Foram meses de ensaio e erro; de 
concatenação de ideias; de orientação 
e aconselhamento; de monitoramento 
com função de auxílio; de tentativas e 
de correção de rumo; de desistências e 
de muitos avanços, enfim, de um enor-
me aprendizado.

A resposta positiva foi conferida pe-
las diversas manifestações de regozijo 
dirigidas à Cojef, por meio de mensa-
gens enviadas pelos participantes — ju-
ízes e servidores.

A bem da verdade! Foram momentos 
vividos que não voltam mais, que já es-
tão deixando saudades, mas que ficam 
como sementes plantadas e cultivadas 
em terreno fértil, que poderão se trans-
formar em árvores frondosas para o bem 
comum e para o cumprimento dos nos-
sos ideais de JUSTIÇA!

Brasília, 15 de maio de 2014.
Desembargadora Federal Neuza Alves
Coordenadora dos Juizados
Especiais Federais da 1ª Região

Mensagem da desembargadora federal 
Neuza Alves na sua despedida da COJEF

“A bem da verdade”


