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A Coordenação dos Juizados Especiais 
Federais da 1.ª Região (Cojef) iniciou nesta quinta-
feira, dia 10 de abril, o Encontro 2014 dos Juizados 
Especiais Federais da 1.ª Região (JEFs). Realizado no 
Salão Nobre do Tribunal até o dia 11, o evento tem o 
objetivo principal de apresentar e avaliar os resultados 
do Projeto MELHORAção e oportunizar o 

intercâmbio de experiências entre os magistrados e servidores que atuam nos JEFs da 1.ª 
Região.  

A cerimônia de abertura do encontro contou com a participação da coordenadora dos 
JEFs, desembargadora federal Neuza Alves; da desembargadora federal Maria do Carmo 
Cardoso; da procuradora-chefe da Procuradoria Regional da 1.ª Região, Adriana Venturini; do 
coordenador dos JEFs de Santa Catarina, juiz federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral, 
que na ocasião representou o presidente do TRF da 4.ª Região, Tadaaqui Hirose; do juiz 
federal Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa, representando o corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Arnaldo Esteves Lima; e da diretora do foro da Seção Judiciária do Distrito 
Federal, Gilda Maria Sigmaringa Seixas.  

A desembargadora Neuza Alves afirmou que os resultados atingidos com o 
MELHORação foram exitosos e destacou que todas as metas traçadas foram atingidas. “O 
balanço é altamente positivo! Estou plenamente feliz e realizada, pois a minha missão diante 
dos juizados e turmas recursais, como coordenadora dos JEFs da 1.ª Região, foi cumprida 
com pleno êxito. Todas as metas foram alcançadas, valeu a pena cada minuto de dor ou 
sofrimento. Agora fica a semente plantada para que outros possam vir, adubar o terreno, regar 
a planta e continuar colhendo os frutos que daí advierem”, comemorou a coordenadora.  

A avaliação final do Projeto MELHORação indicou que, entre outros aspectos, a 
iniciativa conseguiu reduzir as distâncias entre os juizados e as turmas recursais da 1.ª Região; 
implementar 20 ações de melhoria; criar indicadores de gestão para acompanhar o 
funcionamento dos JEFs; e divulgar, por meio de livro virtual e exposição, a história dos 
juizados.  

Os resultados foram apresentados ao longo da manhã deste primeiro dia de atividades 
do Encontro.  A primeira ação foi o lançamento do livro virtual "Olhares do JEF", que reúne 
informações sobre a história dos juizados, com texto dinâmico, vídeos e fotos. Apresenta 
também os planos de ação desenvolvidos pelas equipes dos juizados durante o 
MELHORação, além de algumas boas práticas já testadas anteriormente. O livro está 
disponível no portal do Tribunal, www.trf1.jus.br, na página dos JEFs.  

Em seguida, os juízes federais Alexandre Ferreira Infante Vieira e Náiber Pontes de 
Almeida apresentaram o visualizador web do “JEF que queremos”, sistema criado por 
magistrados e servidores com o objetivo de identificar fatores considerados ideais para o 
funcionamento dos juizados e das turmas recursais, bem como para demonstrar a situação 
atual de cada um deles. Náiber Almeida explicou que “se trata de um projeto colaborativo, 
que envolveu o esforço de todos os magistrados e servidores que participaram da pesquisa e 



possibilitaram que hoje fosse essa ferramenta viva que será de muita utilidade”. Alexandre 
Vieira ratificou essa ideia e afirmou que “não é um sistema da corregedoria, para fiscalização. 
A ideia é um sistema de aprimoramento constante e a realização da pesquisa todos os anos”.  

O resultado do “JEF que queremos” foi traduzido em forma de dois indicadores: o 
índice de gestão de vara JEF (IGV-JEF) e o índice de turma recursal (IGTR). Com eles será 
possível estabelecer um ranking na 1.ª Região, aumentando a possibilidade de 
compartilhamento de experiências exitosas. Por enquanto, a ferramenta está hospedada na 
Justiça Federal de Goiás, mas em breve será disponibilizada para toda a Primeira Região.  

Ainda na parte da manhã, a desembargadora federal Neuza Alves realizou o desenlace 
da fita inaugural da exposição dos banners que apresentam os planos de ação desenvolvidos 
durante o projeto. Ao todo, foram cinco planos desenvolvidos e implementados referentes a 
sete temáticas: espaços e fluxos; manual de procedimentos; assistência jurídica gratuita; 
redução de tempo de transmissão processual; morosidade no julgamento dos recursos nas 
turmas recursais; conciliação prévia; e solução para gargalos.  

Ainda durante o Encontro, Neuza Alves anunciou o lançamento da revista eletrônica 
Luminis, pela Cojef. A publicação contará com artigos científicos, jurisprudências 
comentadas das cortes superiores ou de julgados no âmbito dos JEFs, além de estudos e 
pesquisas sobre os juizados e turmas recursais. “É uma oportunidade para que os juízes, 
servidores, desembargadores e coordenadores dos JEF possam, nesse espaço aberto, expor 
suas teses, trabalhos, reflexões e opiniões. É especialmente voltada para o seguimento JEF e 
turma recursal, sem competir com nenhuma revista do Tribunal ou de outros tribunais”, 
explicou a coordenadora. 

O evento contou ainda com a presença dos desembargadores federais Cândido Ribeiro, 
Néviton Guedes e Cândido Moraes; juízes federais e servidores de toda a Primeira Região que 
atuam nos juizados especiais federais.  

As atividades do encontro continuam até a próxima sexta-feira, dia 11 de abril, com 
fóruns presenciais, mesa redonda sobre o tema “A gestão do conhecimento e o Projeto 
MELHORAção” e avaliação final do projeto.  
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Instituída revista voltada aos JEFs e turmas recursais da 1.ª 
Região - 11/04/14 17:50 

No dia 9 de abril, o presidente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, 
desembargador federal Mário César Ribeiro, e a coordenadora dos Juizados Especiais 
Federais (JEFs) da 1.ª Região, desembargadora federal Neuza Alves, assinaram portaria 
conjunta que instituiu a revista Luminis - JEF, uma publicação eletrônica de cunho técnico-
científico destinada ao segmento dos JEFs da 1.ª Região. 

A revista terá periodicidade semestral e contará com artigos científicos, 
jurisprudências comentadas das cortes superiores ou de julgados no âmbito dos JEFs, além de 
estudos e pesquisas sobre os juizados e turmas recursais. A área temática será constituída de 
qualquer assunto de interesse dos JEFs da 1.ª Região, considerando todos os ramos do Direito, 
da Filosofia e da Sociologia do Direito. A publicação dará enfoque especial aos artigos que 
contribuam para o planejamento estratégico do Tribunal e o cumprimento de metas definidas 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), para o 
aperfeiçoamento processual, as melhores práticas de gestão, a solução de problemas comuns 
aos Juizados, a formação e disseminação da cultura dos JEFs. 

“É uma oportunidade para que os juízes, servidores, desembargadores e coordenadores 
dos JEF possam, nesse espaço aberto, expor suas teses, trabalhos, reflexões e opiniões. É 
especialmente voltada para o seguimento JEF e turma recursal, sem competir com nenhuma 
revista do Tribunal ou de outros tribunais”, explicou a coordenadora dos JEFs da 1.ª Região, 
desembargadora federal Neuza Alves. 

A submissão de trabalhos para publicação na Luminis – JEF é aberta a todos os 
interessados, no entanto, será dada preferência àqueles autores que possuam experiência 
acadêmica ou profissional no âmbito dos juizados. A veiculação da revista será 
exclusivamente eletrônica, no portal do TRF/1.ª Região, e o periódico não será 
comercializado. 

Confira a íntegra da Portaria Conjunta Presi/Coger n.º 91 na página do Tribunal, 
www.trf1.jus.br, em “Avisos”. 
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JEFs e Turmas Recursais são premiadas por desempenho 
alcançado na pesquisa “O JEF QUE QUEREMOS” - 15/04/14 
18:58 

A Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 1.ª Região (Cojef) premiou os 
Juizados Especiais Federais (JEFs) e as Turmas Recursais que obtiveram da primeira à 
terceira colocação, na avaliação global, após a primeira divulgação da pesquisa “O JEF QUE 
QUEREMOS”. Também foram premiados os que alcançaram as primeiras colocações em 
cada um dos sete fatores avaliados. A premiação foi entregue aos vencedores no último dia 11 
de abril durante o II Encontro do Projeto MELHORAção dos JEFs da 1.ª Região realizado no 
TRF-1, em Brasília. 

O “JEF QUE QUEREMOS” é um instrumento de avaliação e acompanhamento da 
situação dos JEFs e das Turmas Recursais da 1.ª Região. O sistema automatizado de avaliação 
tem por objetivos identificar a situação atual de cada uma das unidades para obtenção de 
indicadores de desempenho e propor melhorias em busca da situação ideal de funcionamento 
desses órgãos julgadores. Esta pesquisa é um dos objetivos do Projeto MELHORAção 
desenvolvido pela Cojef que também visa à implementação de melhorias e resgate da 
memória dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região. 

O resultado do “O JEF QUE QUEREMOS” foi traduzido em forma de dois 
indicadores globais: o Índice de Gestão de Vara JEF (IGV-JEF) e o Índice de Turma Recursal 
(IGTR). Com eles será possível estabelecer um ranking na 1.ª Região com demonstração do 
resultado de classificação geral e por fatores avaliados, por órgão julgador, por estado e pela 
localidade da Região. 

Avaliação - A avaliação dos indicadores foi feita exclusivamente por meio de 
questionário eletrônico disponível no Portal do TRF da 1.ª Região. Responderam ao 
questionário todos os magistrados que atuam em vara especializada em JEF e em juizado 
adjunto a vara de interior; todos os relatores de Turma Recursal; todos os diretores de 
secretaria de vara JEF e com JEF adjunto; um servidor de cada vara especializada em juizados 
e de cada juizado adjunto, indicado pelo diretor da secretaria; e todos os diretores de núcleo 
de apoio às turmas recursais. 

Após a compilação dos dados, a 33ª Vara/JEF de Belo Horizonte (MG) ficou em 
primeiro lugar no cômputo geral do IGV-JEF, seguida pela 22ª Vara/JEF de Salvador (BA) e 
pela 4ª Vara/JEF de Rondônia (RO). Na avaliação geral do IGTR, a 1ª Turma Recursal de 
Mato Grosso foi a primeira colocada, seguida pela 2ª Turma Recursal do Acre e pelas Turmas 
Recursais do Amazonas. 

O presidente do Tribunal, desembargador federal Mário César Ribeiro, elogiou a 
iniciativa. “Parabenizo a desembargadora federal Neuza Alves pela iniciativa do projeto e 
pelos resultados alcançados, assim como a todos os magistrados e servidores que participaram 
da pesquisa “O JEF QUE QUEREMOS”, com destaque para o trabalho desenvolvido pelo 
juiz federal Klaus Kuschel, titular da 33ª Vara/JEF de Minas Gerais, que está auxiliando o 
trabalho da Presidência junto à Assessoria de Recursos Especiais e Extraordinários (Asret)”, 
finalizou. 

Os primeiros colocados em cada um dos sete fatores avaliados serão divulgados ainda 
neste mês via INFOJEF. 
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6ª Vara Federal conquista primeiro lugar do IGV-JEF - 15/04/14 
15:53 

A 6ª vara federal - Juizado Especial Federal conquistou o primeiro lugar do Índice de 
Gestão de Vara (IGV-JEF), no fator situação do acervo em tramitação relativo ao segundo 
semestre de 2013.  

O certificado foi entregue pela coordenadora dos JEFs da 1ª Região, desembargadora 
federal Neuza Alves, à servidora Elielza de Jesus Ferreira, que representou a 6ª vara e o 
Núcleo de Apoio à Coordenação dos Juizados Especiais–AM (NUCOD/AM), durante o 
Encontro 2014 dos Juizados Especiais Federais da 1.ª Região (JEFs), realizado nos dias 10 e 
11 de abril, na sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília/DF. O evento teve 
como objetivo principal apresentar e avaliar os resultados do Projeto MELHORAção e 
oportunizar o intercâmbio de experiências entre os magistrados e servidores que atuam nos 
JEFs da 1.ª Região. 

O IGV-JEF é um dos dois índices que resultaram do "JEF que queremos", sistema 
criado por magistrados e servidores com o objetivo de identificar fatores considerados ideais 
para o funcionamento dos juizados e das turmas recursais, bem como para demonstrar a 
situação atual de cada um deles. O outro é o índice de turma recursal (IGTR). De acordo com 
a Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região (COJEF), com eles será possível 
estabelecer um ranking na 1.ª Região, aumentando a possibilidade de compartilhamento de 
experiências exitosas, traduzido em forma de indicadores, tais como o IGV-JEF.  

Em 2013, algumas Seções e Subseções, Turmas Recursais, bem como  Secretarias de 
Varas alcançaram destaque em vários fatores considerados ideais para o funcionamento dos 
JEFs.  

A  estratégia dos JEFs é basicamente o trabalho em equipe, padronização dos 
procedimentos, além de algumas boas práticas que melhoram as rotinas e aumentam a 
efetividade dos serviços oferecidos. O resultado do trabalho do JEF/ 6ª vara-AM, bem como 
outras Seções e Subseções, foi traduzido em forma de reconhecimento do 1º lugar no fator 
situação do acervo em tramitação relativo ao segundo semestre de 2013 no ranking 
estabelecido para a 1ª Região.  
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13ª Vara, de Juizado Especial Federal, é premiada pela 
COJEF/TRF1 - 15/04/14 16:41 

 
A 13ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, de Juizado 

Especial Federal, foi agraciada, no último encontro dos 
Juizados Especiais da 1ª Região, realizado em Brasília nos 
dias 10 e 11/04/2014, com duas certificações de 1º lugar no 
IGV – Índice de Gestão de Vara – JEF, nos fatores Acervo 
em Tramitação e Prioridade de julgamento. 

A COJEF/TRF1 - Coordenaçao dos Juizados 
Especiais Federais do TRF-1ª Região levou em consideração 
as ações e os resultados obtidos nas varas JEFS da 1ª Região, 

relativos ao 2º semestre de 2013. Os índices em questão são relativos: 1) ao número de 
acervo, ou seja, processos em tramitação, tendo a 13ª Vara o menor número, e 2) quantidade 
de sentenças proferidas, ou seja,  a efetiva prestação jurisdicional, ficando o juízo com o 
maior número de sentenças proferidas no período. 

 Fonte: Seção de Comunicação Social 
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Justiça Federal de Rondônia é premiada em Brasília - 15/04/14 
18:55 

A Seção Judiciária de Rondônia foi premiada em Brasília durante a realização do II 
Encontro Melhoração promovido pela Coordenação Nacional dos Juizados Especiais Federais 
da Primeira Região, ocorrido nos dias 10 e 11 de abril no TRF1. Durante o evento, além do 
lançamento do livro virtual “Olhares do JEF“, em que é contada a história dos Juizados 
Especiais Federais, a COJEF premiou os JEFS destacados, JEFs adjuntos e Turmas Recursais 
de toda primeira região, destacando as seccionais e subseções que obtiveram os primeiros 
lugares em cada um dos setes fatores criados por ela para avaliar a atuação dos juizados 
federais. 

  
Na classificação geral, foram premiados os primeiros, segundo e terceiro melhores 

colocados no índice global, resultante da somatória de todos os setes fatores, tendo a 
Seccional de Rondônia conquistado o terceiro lugar dentre todos os JEFS da primeira região, 
com nota 0,802, atrás apenas da 22ª vara de Salvador/BA, com nota 0,805, segunda colocada, 
e da 33ª vara de Belo Horizonte/MG, primeira colocada,  com a nota 0,808. Rondônia, 
portanto, está de parabéns pela conquista do lugar de destaque em toda primeira região, 
obtendo várias premiações de primeira colocação, em fatores específicos, e o terceiro lugar no 
ranking dos juizados federais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os premiados 
receberão do diretor do foro certificado e placa enviados pela COJEF, em cerimônia que 
deverá ocorrer dia 25 de abril, sexta-feira, no auditório da seccional.  

  
A Seccional de Rondônia conquistou as seguintes premiações: 
  
- 4ª Vara Federal: Primeira colocada no IGV-JEF (índice Geral de Vara de JEF), no 

fator “Situação do acervo em tramitação”, com Nota máxima (1,00). 
- 4ª Vara Federal: Primeira colocada no IGV-JEF, no fator “Prioridade de 

Julgamento”, com nota máxima (1,00). 
- JEF Adjunto de Guajará-Mirim: Primeira colocada no IGV-JEF, no fator “Prioridade 

de Julgamento” (empatada com a 4ª Vara), com nota máxima (1,00). 
- Turma Recursal: Primeira colocada no IGTR (Índice Geral de Turma Recursal), no 

fator “Situação do acervo em tramitação”, com nota máxima (1,00). 
  
Os fatores avaliados foram: fator 01 - Ambiente Físico: indicadores que avaliam a 

adequação das condições físicas para atendimento ao jurisdicionado; fator 02 - Serviços 
Oferecidos: indicadores que avaliam a adequação dos serviços oferecidos ao jurisdicionado; 
fator 03 - Condições de Trabalho: indicadores que possibilitam a verificação da estrutura 
física do JEF/TR, do quadro de pessoal e do canal de comunicação interno; fator 04 - 
Condições de Funcionamento: indicadores que possibilitam a verificação das condições de 
funcionamento do JEF/TR, inclusive a relacionada à participação dos órgãos auxiliares; fator 
05 - Prioridade de Julgamento: indicadores que mensuram o cumprimento das determinações 
legais relativas à prioridade de julgamento; fator 06 - Tempo de Tramitação Processual: 
indicador para verificar a adoção de procedimentos relativos à redução do acervo processual. 
Congestionamento entendido onde o fluxo processual fica lento, onde há maior dificuldade; 
fator 07 - Situação do Acervo em Tramitação: indicador que avalia a quantidade de processos 
antigos na unidade jurisdicional. 

  
A COJEF premiará anualmente os Juizados federais e turmas recursais que 

apresentarem os melhores resultados. Participaram do evento a desembargadora federal Neuza 



Maria Alves da Silva, os magistrados Herculano Martins Nacif e Dimis da Costa Braga, e os 
servidores Márcio Martins, Benafran Oliveira, Terezinha Melo e Samia Maria Awada. Os três 
últimos por terem atuado na Comissão de Memória do JEF, da COJEF-TRF1, que resultou em 
livro virtual lançado durante o evento. 
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