
B) ATORES





EnglobaEnglobaEnglobaEngloba
◦ 1. Juízes 2. Servidores 3. Usuários 4. Representantes legais



Problemas detectadosProblemas detectadosProblemas detectadosProblemas detectados
◦ BP1. Necessidade de alguns magistrados de se deslocar entre 

cidades para exercer suas funções jurisdicionais (80)

◦ BP2. Na visão de magistrados e diretores de secretaria, as 
principais desvantagens são: insuficiência de recursos 
humanos ou financeiros, número elevado de audiências e 
matérias excessivamente repetitivas (esta última citada 
apenas pelos juízes) (82,92)

◦ BP3. Necessidade de se aumentar a oferta de capacitação para 
os servidores (87)

◦ BP4. A maioria dos autores residem em local diferente ao do 
JEF (97)JEF (97)

◦ BP5. A diversidade dos usuários tende a ser relegada a 
segundo plano nas discussões sobre padronização dos 
procedimentos pelas coordenações dos tribunais (98)

◦ BP6. Os autores não se percebem como sujeitos de direito, 
mas como dependentes da ajuda da justiça - percepção 
reforçada pelo discurso "humanitário" e de "missão social" de 
muitos agentes do judiciário (99)

◦ BP7. A maioria dos JEFs não contam com serviço de 
assistência jurídica gratuita em suas dependências. (101)

◦ BP8. Completa ausência da defensoria pública (102)

◦ BP9. Falta de controle da OAB dos serviços prestados por 
advogados (102)



SugestõesSugestõesSugestõesSugestões
◦ BS1. Para a promoção do acesso à justiça na visão dos 

diretores de secretaria - ampliação dos recursos humanos 
e/ou financeiros e aprimoramento da resolução de conflitos 
nas esferas administrativa (especialmente INSS) (94)

◦ BS2. Considerar no planejamento da interiorização a 
frequência de cidade de residência dos usuários atuais do JEF 
(97)

◦ BS3. Estabelecimento de parcerias com núcleos de prática 
jurídica de universidades públicas e privadas; contratação de 
advogados dativos e parceria com a defensoria pública 
(103,104)(103,104)



� Informações adicionaisInformações adicionaisInformações adicionaisInformações adicionais
o BI1. Percepção bastante positiva do JEF por parte dos usuários -

justiça mais próxima, menos elitista e mais apropriada a suas 
necessidades (99)


