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C riados para facilitar o acesso
à Justiça e para agilizar a resolução de
processos, os Juizados Especiais Fede-
rais inauguraram uma nova percepção de
Justiça, mais simples e mais próxima do
cidadão. Há 10 anos, quando foi instala-
do o primeiro Juizado Especial Federal
no Piauí, a estrutura estava muito aquém
das necessidades do Estado.

Como filho que cresce, o serviço jurisdi-
cional oferecido pelos Juizados Especiais
Federais no Estado ampliou o seu alcan-
ce, tanto em infraestrutura quanto em nú-
mero de atendimentos.

Hoje, em todo o Piauí, cada juiz de JEF
é responsável, em média, por 17 mil pro-
cessos. Mas nem mesmo essa deman-
da compromete a agilidade da resposta
à população, vez que a virtualização dos
processos acelera os trâmites e permite
a movimentação eletrônica - o que evita
o deslocamento das partes - e desperta
a responsabilidade ambiental não apenas
no âmbito da Justiça Federal no Piauí,
mas também no seio da sociedade.

Nessa edição especial do Libera Vox, res-
gatamos a história dos 10 anos de insta-
lação dos Juizados Especiais Federais no
Piauí, apresentamos a dimensão social
do atendimento jurisdicional dos JEFs e
os desafios dos Juizados para o futuro.

Mais que isso, essa edição comemorativa,
construída a partir da percepção de estu-
dantes do curso de Comunicação Social
da Universidade Federal do Piauí sobre as
rotinas dos Juizados Especiais Federais e
seus sujeitos, fomenta a discussão sobre
a aproximação entre Justiça e sociedade e
abre mais uma forma de comunicação entre
a Seção Judiciária do Piauí e seus jurisidi-
cionados.

o que faz um Juizado Especial Federal?
Como ingressar com ações nos JEFs? É
necessário contratar advogado? Como são
feitos os mutirões? Existe JEF no interior do
Piauí? Como é a atuação de juízes do JEFs?
Qual a relação entre Juizados Especiais Fe-
derais e conciliação? Como foi o caminho
dos JEFs no Piauí nesses 10 anos e quais
as perspectivas para a próxima década?

Essas são algumas perguntas que nos pro-
pusemos a discutir. Não existem respostas
prontas. As respostas, como apontam as
práticas dos Juizados Especiais Federais no
Piauí, são encontradas no caminhar junto,
solidário, porque a Justiça é construída no
dia a dia, no agir de todos e de cada um.
Siga conosco.

Boa leitura!



Juizados Especiais Federais
Os JEFs se propõem a democratizar o acesso ao Judiciário, aproximando-o da população carente e exluída e
contribuindo efetivamente para a consonância social.

Willame Lucas

o Juizado Especial Federal é um órgão da
Justiça Federal criado com a competência
para processamento, conciliação, transação,
julgamento e execução das ações de menor
complexidade e envolvendo valores que não
ultrapassem o limite de sessenta (60) salários
mínimos.
Através do movimento de democratização
da Justiça, foi possível a criação dos Juizados
Especiais Federais, com o empenho do juiz
federal William Douglas Rosinente dos San-
tos junto a uma comissão formada pelos Juí-
zes Federais da 5' Região, que em 1994 en-
caminhou ao TRF I' Região a proposta de lei
que levou em conta as sugestões oferecidas
pelos juízes e manteve a orientação de dispor
apenas sobre a Justiça Federal, mandando
aplicar, quanto ao mais, a Lei n. 9.099, de 26
de setembro de 1995, que instituía a criação
de Juizados Especiais nos estados.
Com um esforço dos três poderes, a ideia de
prestar uma jurisdição mais célere e acessí-
vel no âmbito federal tomou-se real através
da aprovação, em 12 de Junho de 2001 da lei
10.259/0 I, que institui e regulariza os Juiza-
dos Especiais Federais com o objetivo de pro-
curar e julgar de forma rápida e simplificada
as causas cíveis de menor complexidade nos
Tribunais Federais.

Atendimento nos JEFs

Os processos do Juizado Especial são orien-
tados pelos princípios da oralidade, simpli-
cidade, informalidade, economia processual,
celeridade, conciliação e gratuidade no pri-
meiro grau de jurisdição.
Dessa forma, os Juizados Especiais se

propõem a democratizar o acesso de forma
simples ao Judiciário, aproximando-o da po-
pulação carente ou excluída e contribuindo

efetivamente à consonância social. Por isso,
até o momento da interposição do recurso,
não é exigida a assistência de um advogado,
dependendo da complexidade e natureza da
causa.
Os processos atendidos nos Juizados Espe-

ciais podem ser referentes à prestação da casa
própria ou contratos diversos, além de ações
ajuizadas contra a União Federal e suas autar-
quias, empresas, fundações, e empresas pú-
blicas, como exemplo, causas previdenciárias
contra o INSS, como concessão e revisão de
beneficio de aposentadoria ou pensão e cau-
sas contra a Caixa Econômica Federal.

Estrutura dos JEFs

A estrutura dos Juizados Especiais Federais
brasileiros é constituída pelos Juizados Fede-
rais Cíveis, pelos Juizados Federais Criminais
e pelas Turmas Recursais. Os JEFs são coor-
denados em cada uma das cinco regiões, por
um desembargador federal.
Os Juizados estão estruturados em Varas

Especializadas, Juizados Adjuntos e Juizados
Autônomos.
Assim, os Juizados Especiais Federais Cí-

veis funcionam como Varas Especializadas,
Autônomos ou Adjuntos. Os Criminais fun-
cionam exclusivamente como adjuntos, de
forma vinculada às Varas de competência es-
pecializada em matéria penal. Caso não exis-
tam Varas Especializadas em matéria criminal
nos Tribunais Federais, as Varas de compe-
tência geral poderão exercer cumulativamen-
te as funções de Juizado Especial Criminal e
de Juizado Especial Federal Cível.
Os Juizados Especiais Federais Adjuntos

são os constituídos em Varas Federais já ins-
taladas, à exceção das Varas de Execuções
Fiscais, e os Juizados Especiais Federais au-

tônomos, aqueles instituídos independente-
mente de Varas instaladas, que contam com
recursos humanos, materiais e financeiros
próprios para o seu funcionamento.

JEFs no Píauí

No Piauí, os Juizados Especiais Federais
foram instituídos por força da resolução 3 do
Tribunal Regional Federal da I' Região, que
determinou a criação dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais. O primeiro Juizado Espe-
cial Federal do Estado foi instalado, de forma
provisória e sem a estrutura regular de uma
Vara, em 8 de abril de 2002, na forma de Juiza-
do Especial Federal Autônomo, tendo à frente
deste trabalho, como primeiro coordenador, o
juiz federal Carlos Augusto Pires Brandão.
Nos primeiros instantes de funcionamen-
to, os Juizados Especiais Federais não dis-
punham de uma sede com estrutura de uma
Vara regular, sendo os trabalhos executados
por funcionários cedidos de outras Varas e,
com um esforço notável entre juízes e servi-
dores envolvidos, foi possível a execução dos
princípios de criação dos Juizados, firmados
no lema "Uma justiça para todos, eficiente e
democrática" .
A intensa atuação dos Juizados Federais

acentua a relevante conquista social, consi-
derando a procura da população por ações
previdenciárias. Nessa perspectiva, os JEFs
obtiveram uma grande conquista com a inau-
guração de Varas Federais, estendendo seu
campo de atuação no interior com a Vara Fe-
deral de Picos, inaugurada no dia II de no-
vembro de 2005, e posteriormente a abertura
de mais um Juizado Especial Federal Adjun-
to em Parnaíba, na região Norte do Piauí.
Com a instalação de Varas Federais centra-
lizadas, percebeu-se a necessidade de aproxi-



mar o Judiciário da população mais carente
do interior do Piauí, implementando a univer-
salização do acesso à Justiça Federal através
dos Juizados Especiais Federais Itinerantes.

JEFs Itinerantes

o Juizado Especial Federal Itinerante é
formado por uma equipe técnica de juízes e
servidores e tem como objetivo levar a juris-
dição a quem não é atendido.
Os Juizados funcionam segundo uma base
de critérios que toma possível a ocorrência
de audiências nas cidades interioranas. É ne-
cessário primeiramente que esta cidade esteja
a uma razoável distância da capital Teresina,
posteriormente que haja uma significativa
procura da população de certas localidades e
é feito um trabalho de logística para atender
uma determinada cidade e localidades adja-
centes de acordo com recursos disponíveis
para a execução das audiências.
De acordo com as análises dos critérios esta-
belecidos, é feita a divulgação para as cidades
e localidades a serem atendidas pelo mutirão.
É destacada uma equipe das Varas Federais
que atendem os Juizados Especiais para re-
ceber os pedidos de atermação da população,
a maioria dos processos é relacionada a be-
neficios da previdência social, e por fim são
realizadas as audiências.
No Piauí, o primeiro Juizado Especial Fe-
deral Itinerante foi realizado no ano de 2003,
contemplando a região Sul do Piauí, na cida-
de-polo de São Raimundo Nonato. Desde a
primeira edição deste projeto, foram realiza-
das sete edições de itinerantes dos Juizados
Especiais prestando um melhor serviço judi-
ciário à sociedade.

JEFs Virtuais

O Juizado Especial Federal Virtual é um sis-
tema de informática que visa à eliminação de
qualquer movimentação fisica de processos
no âmbito do Juizado Especial Federal, com a
consequente redução do serviço burocrático e
maior celeridade no trâmite processual.
A partir do lançamento do sistema de Juizado

Virtual, toda a movimentação pode ser feita
eletronicamente, o que vem conferindo prati-
cidade e rapidez na tramitação dos processos.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Re-
gião vem se empenhando na tentativa de am-
pliar o alcance do novo sistema e autorizou,
por meio da ResoluçãolPresi 600-019 de 18 de
dezembro de 2003, a implantação de Juizados
Especiais Federais Virtuais em toda a Primeira
Região.
A distribuição dos processos no Juizado Vir-
tual da Seção Judiciária do Piauí começou em
setembro de 2004 para o sistema entrar em
ação, iniciando os peticionamentos na fase
virtual entre os anos de 2005 e 2008, mas ain-
da com a execução dos peticionamentos em
papel.

Como funciona o Juizado Virtual

A petição inicial e os documentos trazidos
pela parte são escaneados e gravados no banco
de dados, com a devolução dos originais. Se
a parte não trouxer a petição inicial, essa será
atermada, sendo também gravada no banco de
dados. As partes são cadastradas e o atermador
autua o processo com o número gerado pelo
sistema, nele juntando a petição inicial e os
documentos escaneados.
O processo é distribuído e o atermador agen-
da a data e o horário da audiência de conci-
liação (o próprio computador busca para o
servidor a próxima data de audiência). Se ne-
cessário, será agendada a perícia. A citação e
as intimações são feitas via e-mail. A contes-
tação é recebida através do e-proc (Sistema de
Transmissão Eletrônica de Atos Processuais
da Justiça Federal da Primeira Região).
Toda a movimentação é feita eletronicamen-
te, inclusive o trâmite entre os departamentos
do Juizado Especial Federal. Para documentos
que necessitem de assinatura, o sistema conta
com a captura eletrônica de assinaturas, que
é feita utilizando-se canetas eletrônicas. Para
captar a assinatura de juízes, o sistema possui
um cadastro de assinaturas gravadas com se-
nhas criptografadas, sendo necessário apenas
o juiz digitar a sua senha para que o documen-
to seja assinado.

As ações de servidores pú-
blicos, relativas a venci-
mentos e outros direitos,
bem como as relativas a pu-
nições, exceto a .:de demis-
são;

As ações bancárias, como
as de revisão de contratos
celebrados com a CEF; as
ações propostas contra con-
selhos profissionais, como
a OAB e €onselho Regional
de Fanmâcia, etc.



10 Anos de JEFs:
garantia de justiça
à sociedade
A história dos Juizados Especiais Federais no Piauí é feita de avanços significativos,
como a modernização das rotinas, a virtualização dos processos, a agilidade nos juga-
mentos e a consolidação da cultura da conciliação, com o alcance de 80% de acordos
consentidos pelas partes.

Ranyelle Veloso

i.



Há 10 anos, os Juizados Especiais Fede-
rais (JEFs) garantem ao povo piauiense o
princípio constitucional de acesso à Justiça.
"O Juizado faz isso muito bem porque pos-
sibilita qualquer pessoa, independente de ter
ou não advogado, vir à Justiça e pleitear seus
direitos", afirma o juiz Sandro Helano Soares
Santiago, coordenador regional dos JEFs no
Piauí, no biênio 20 I0-2012, isso só é possível
pela democratização do Judiciário, que possi-
bilitou a modernização de algumas rotinas, a
exemplo da virtualização dos processos.

Instalação do Juizado Especial Federal
no Piauí

A história começou em 8 de abril de 2002,
quando o primeiro Juizado Especial Federal
do Estado foi instalado de forma provisória e
sem estrutura regular de uma Vara, na forma
de Juizados Especiais Federais Autônomos,
tendo à frente deste trabalho, como primeiro
coordenador, o juiz federal Carlos Augusto
Pires Brandão.
Nesses 10 anos, outros magistrados assu-

miram a coordenação, o alcance da popula-
ção aos JEFs aumentou e novos procedimen-
tos foram implantados.

Em 2010, o Juizado Especial Federal do
Piauí já contava com uma estrutura de cargos
e funções de uma Vara Federal composta por
quatro unidades funcionais dos Juizados no
Estado, sendo a sexta e a sétima Vara Federal,
a Turma Recursal, o Núcleo e Coordenado-
ria dos JEFs em Teresina, somados aos Jui-
zados Especiais Federais Adjuntos em Picos
e Parnaíba. Em março deste ano, aconteceu,
ainda, a instalação da Subseção Judiciária de
Floriano, que ampliou o serviço a mais 76
municípios da jurisdição do Juizado Especial
Federal Adjunto de Floriano.

Economia de tempo e dinheiro

Reconhecidos pelo método simples e ágil,
os Juizados Especiais Federais são compe-
tentes pelo processamento, conciliação e jul-
gamento das ações de menor complexidade
contra a União Federal e suas autarquias,

envolvendo valores que não ultrapassem o
limite de 60 salários mínimos. O que em uma
Vara comum poderia ser um processo mais
complexo, caro e de acesso restrito, possui
nos JEFs uma maneira mais hábil de facilitar
o ajuizamento das ações. .

Ao longo dos dez anos, a demanda au-
mentou, mais pessoas passaram a reconhe-
cer seus direitos garantidos pela Constitui-
ção, como observa o juiz federal Sandro
Helano Soares Santiago: "requerer direitos é
um exercício de educação, pois, para exigi-
-los, você precisa antes conhecê-los. Pesso-
as estão sendo lesadas e sabem onde procu-
rar ajuda".

De acordo com o diretor de secretaria da
63 Vara Federal, Saulus Araújo, a maioria das
ações é de natureza previdenciária, como
aposentadoria, pensões, auxílio-doença; em
seguida vêm processos de indenização por
danos morais ou materiais envolvendo ór-
gãos da União e bancos, entre outras causas
de competência do Juizado Especial Federal.

Superação

No Piauí, cada juiz é responsável, em mé-
dia, por 17 mil processos. São 34 mil proces-
sos em cada Vara Federal. Em outros estados
do Nordeste, normalmente, a média de pro-
cessos por juiz é de três a quatro mil. Mas
nem isso impede retomo rápido às partes.

"Os Juizados Especiais Federais vivem
atualmente uma fase melhor do que antes. A
estrutura está melhorando, tanto em termos
humanos quanto em tecnologia. Os JEFs hoje
são virtuais, exceto em alguns casos. Isso
facilita e agiliza o trâmite processual. A ten-
dência é que fiquem cada vez mais próximos
do ideal", avalia o juiz federal Sandro Helano
Soares Santiago.

Virtualização dos processos

No século XXI, mais pessoas têm acesso à
internet por causa da globalização. Inúmeras
são as facilidades de ter um computador em
casa. A Justiça Federal no Piauí acompanhou
essa fase e os processos começaram a ser
virtuais em 2007, chegando em menos tem-

po às mãos dos juízes e sem precisar gastar
tanto papel, prezando pela sustentabilidade
ambiental.

"Quando comecei a coordenar os Juiza-
dos, mais ações se tomaram virtuais. Além de
dar celeridade ao processo, tem a questão am-
bientai", ratifica o magistrado Sandro Helano
Soares Santiago.

O sistema de informática que organiza o
Juizado Especial Federal Virtual possibilita
que toda movimentação processual seja feita
eletronicamente, extinguindo o deslocamento
fisico das partes, a não ser no dia da audiên-
cia. Mas ainda há execuções de petições em
papel.

Mutirões atingem 80% em conciliações

Os mutirões auxiliam na resolução rápi-
da das ações, além de possibilitar a média de
80% de acordos consentidos pelas partes. O
ex-coordenador dos JEFs no Piauí explica um
dos pontos fortes dos Juizados: "as pessoas
entram na Justiça e buscam solução rápida.
Os JEFs também possibilitam a conciliação
entre as partes, que conversam entre si até
chegarem a um consenso".

Interior: já foram sete mutirões itine-
rantes

Ainda com a finalidade da Justiça ao al-
cance de todos, há o Juizado Especial Fede-
ral Itinerante, em que uma equipe técnica de
juízes e servidores atende jurisdicionalmente
pessoas que moram em cidades do interior do
Estado.

Juizado é modelo de justiça

"Nesses 10 anos, o país evoluiu muito,
mais pessoas tiveram acesso à educação e,
consequentemente, consciência dos seus di-
reitos", destaca o juiz Sandro Helano Soares
Santiago: "o Juizado é um exemplo não só
para o país, como para o exterior. Acredito
que no futuro todas as demandas serão aten-
didas por ele".



Turmas Recursais Federais:
a urgente necessidade de criação de urna
estrutura definitiva

Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira'
Juiz Federal/3a. Vara-Piauí

Foi recentemente aprovado
no Plenário da Câmara dos
Deputados um importantíssi-
mo projeto de lei de interesse
de milhares de cidadãos bra-
sileiros (PL 1597/2011), em
especial daqueles que lutam
na Justiça Federal pela ob-
tenção de um beneficio pre-
videnciário, assistencial ou
de saúde. Ele prevê a criação
de uma estrutura permanente
para as Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais,
ou seja, cargos específicos
de Juiz de Turma Recursal,
até hoje inexistentes. Serão
criados 225 (duzentos e vinte
e cinco) cargos de juízes fe-
derais titulares. É um projeto
de iniciativa do Superior Tri-
bunal de Justiça e que, após
aprovado pelo Parlamento,
deve receber a sanção presi-
dencial.

Os cargos devem ser preen-
chidos por concurso de re-
moção de juízes titulares ou,
na falta de candidatos, por
promoção de juízes federais
substitutos. Por conseguinte,
serão realizados vários con-
cursos para juiz federal em
todo o país, de modo a preen-
cher as lacunas resultantes das
remoções e promoções.

As Turmas Recursais são res-

ponsáveis pelo julgamento dos
recursos oriundos das decisões
dos Juizados Especiais Federais
e, regra geral, somente após a
análise daqueles órgãos, com-
postos por três juízes federais, é
que são implantados, em defini-
tivo, os beneficios previdenciá-
rios e efetuado o pagamento de
parcelas atrasadas devidas pelo
INSS.

Apesar da relevante atribuição
daquela unidade judicial, e trans-
corridos mais de 1O (dez) da ins-
talação dos Juizados Especiais
Federais, nunca foi criado um
único cargo exclusivo de juiz de
Turma Recursal. Atualmente, são
recrutados juízes das varas para
responder por mais esta unidade
judicial com evidente prejuízo
para os serviços da vara onde está
lotado. A demora no julgamento
dos processos é inevitável, uma
vez que o juiz fica em exercício
cumulativo na Turma Recursal e
na vara de origem. Evidente que
em tal situação há conseqüente
acúmulo de processos. Logo que
implementadas em definitivo es-
tas Turmas, podemos viabilizar
um julgamento dos recursos no
prazo máximo de 6( seis) meses,
conforme idealizado quando da
implementação dos Juizados Es-
peciais Federais.

O volume expressivo de recur-

sos que chegam a estas unida-
des bem demonstram a neces-
sidade da urgente aprovação
deste projeto de lei, que con-
templa todos os Estados bra-
sileiros. Ele prevê a criação de
75 (setenta e cinco) Turmas
Recursais para todo o país e
225 (duzentos e vinte e cin-
co) cargos de juízes federais.
O Estado do Piauí vai receber
duas Turmas Recursais, resul-
tando na criação de 6 (seis)
cargos de juiz federal titular.

A criação de um quadro pró-
prio de juízes de Turmas Re-
cursais, além de promover o
julgamento mais rápido dos
processos, permitirá a padro-
nização e homogeneização da
jurisprudência, contribuindo
para a segurança jurídica atu-
almente tão decantada.

A exigência do cidadão por
uma justiça mais célere e efe-
tiva é justa, e cabe aos Pode-
res constituídos, cônscios da
necessidade de aplicação do
princípio da razoável duração
do processo, concretizar esse
desiderato de consolidação
estrutural das Turmas Recur-
sais Federais, mormente na
atual quadra em que celebra-
mos os 10 (dez) anos da insta-
lação dos Juizados Especiais
Federais.
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JEFs ampliam alcance social
da Justiça no interior do Piauí

Willame Lucas

Pela constituição de 1891, a Jus-
tiça Federal foi criada para atuar
somente nas capitais, atendendo
questões em que a União, ou qual-
quer empresa pública federal forem
interessadas na condição de auto-
ras, rés, assistentes ou oponentes.
Com intuito de assegurar uma
prestação jurisdicional mais efi-
ciente, a Justiça Federal iniciou o
processo de interiorização através
dos Juizados Especiais Federais
(JEFs) no estado do Piauí, garan-
tindo, assim, o acesso da população
ao Judiciário.
A atuação dos Juizados Especiais
Federais no interior do Piauí repre-
senta um papel importante, pois

assegura os direitos fundamentais
estabelecidos pela Constituição a
uma parcela da população que é
desassistida pelo Poder Público.

Estrutura do JEFs

Atualmente, os Juizados Espe-
ciais Federais no interior do Esta-
do possuem estrutura de Juizados
Adjuntos, ou seja, funcionam jun-
to às Varas de competência geral.
Juizado Adjunto é uma estrutura de
Juizado Especial que se liga a um
órgão judicial comum para possi-
bilitar aos magistrados a utilização
dos procedimentos dos Juizados
Especiais em primeira e segunda
instância. Essa dupla funcionali-
dade exi iria de imediato uma

estrutura de Vara Única destinada
somente aos processos dos Juiza-
dos Especiais Federais.
Na prática, o que se observa é o
sobrecarregamento de funções por
parte dos Juizados Adjuntos e Es-
peciais que acabam por entrar em
conflito de competência de atuação,
já que a formalidade dos trâmites
de uma Vara entra em conflito com
a pressão e volume de outras Varas.
Segundo o juiz federal Rafael
Leite Paulo, a atuação dos JEFs
no interior do Piauí é satisfatória,
tomando por base a experiência na
Subsecção de Picos, onde foram
julgados mais de cinco mil proces-
sos no ano de 2011. No entanto, a
estrutura dos Juizados necessita de
ade uas:ões p'ara o exercíci~as



Expansão dos JEFs

O cronograma de interiorização
dos Juizados Especiais Federais pre-
vê a instalação de Varas em Corrente
e São Raimundo Nonato.

Com a instalação de sedes regio-
nais estabelecidas nas cidades que
são polos no interior do Piauí, a re-
presentação da Justiça Federal nas
cidades assegura ações céleres, efi-
cazes e garante satisfação para a po-
pulação em todo o Estado.

Atermação:
É a primeira fase do processo. O advogado da parte providencia um
pedido dirigido ao juiz do juizado federal (a Petição Inicial)
A parte comparecendo pessoalmente, após breve análise e sendo pos-
sível o ajuizamento da causa, será feita a coleta de todas as infor-
mações importantes para o início da ação.

r-'ll~~'t,.~.~.""...l.JI:!'r.'••~.~~I'"IMA''!'"l<'Up,Ar.r--, explica que a escassa utilização de
São os julgamentos dos processos CÍveis e criminais acesso aos processos virtuais no in-
?e que trata a Lei n°. 9.099/95, sendo a conciliação, o terior do Piauí se restringe ao tráfego
Julgamento e a execução das infrações penais de menor
potencial ofensivo. de dados via internet, que se apresen-

ta deficiente em todo o Estado.
Em essência, os JEFs Virtuais de-

pendem de conexão banda larga,
tanto no ingresso das partes, quanto
na tramitação entre as instâncias que
percorrem os processos.

"A carência de investimento es-
truturai nos Juizados Especiais Fe-
derais, no que se refere ao seu pro-
cessamento virtual, deve ser suprida
pela administração pública. Assim,
os cidadãos poderão ser assistidos
de maneira mais eficaz, tendo suas
demandas atendidas", ressalta o ma-
gistrado.

Processos Virtuais

No interior do Estado, as ações por
meio do processamento virtual nos
Juizados Especiais Federais encon-
tram-se em fase de aprimoramento
e conscientização da utilização deste
recurso. Há um esforço neste senti-
do, por parte do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), na adoção generali-
zada do processo judicial virtual, um
sistema no qual os autos processuais
possam estar ao alcance dos diversos
ramos do Judiciário, com Justiça Fe-
deral, Eleitoral, Trabalhista e Militar,
por exemplo.

O juiz federal Rafael Leite Paulo

funções especificas de Juizados Es-
peciais, como no setor de atermação.

Rafael Leite Paulo destaca ainda, ,
a ausência do processamento ajuiza-
do virtualmente, meio essencial ao
funcionamento eficiente dos JEFs ,
por diminuir o número de processos
fisicos, viabilizando a prestação ju-
risdicional mais célere.





Libera Vox: Quais são as vanta-
gens da virtualização dos proces-
sos? Como se garante a segurança
nos Juizados virtuais?

T.N: Em pouco tempo, uns cin-
cos anos, toda Justiça, Comum ou
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T.N: Não, não atende. Precisamos
de mais juízes e juízes específicos
na Turma Recursal. Quanto aos
Juizados, não demorará muito e
teremos a instalação de novas Va-
ras no PiauÍ.

Libera Vox: A modernização
da estrutura dos JEFs no Estado,
nesses 10 anos, atende às metas
traçadas pelo Tribunal Regional
Federal da Ia Região (TRF I)? Há
previsão de criação de novas Va-
ras de JEFs no Piauí?

cursai, para contar dos inúmeros
recursos que chegam das Varas
dos Juizados. Isso, no entanto,
está próximo de ser solucionado.
No próximo ano ou, no mais tar-
dar, em 2014, devemos ter juízes
próprios na Turma do PiauÍ.

T.N: Os Juizados, no Piauí, são
um sucesso. Todavia, precisamos
de juízes próprios na Turma Re-

Libera Vox: O Piauí está come-
morando os 10 anos de instalação
dos Juizados Especiais Federais
no Estado. Como está a atuação
dos JEFs no Piauí durante essa dé-
cada? Os JEFs atendem à finalida-
de para que foram criados?

obrigatória a presença do advoga-
do, o que facilita o acesso à popu- .
lação de baixa renda. Que outros
mecanismos os JEFs utilizam para
aprimorar a proximidade com os
cidadãos?

T.N: A prestação de uma tutela
simples, célere, econômica, levou
a população a buscar a Justiça. A
Lei dos Juizados dispõe de um
novo processo e um rito diferen-
ciado, com técnicas de mediação
e conciliação. O mediador aproxi-
ma as partes, fala a voz do povo,
é compreendido pelas partes, que
entendem que ele procura a reso-
lução pacífica que deve ser encon-
trada pelos próprios litigantes.

emando da Costa Tourinho Neto

Libera Vox: A população brasilei-
ra vive um processo de conscienti-
zação a respeito de seus direitos e
de busca pela sua garantia. De que
forma os Juizados Especiais Fede-
rais contribuem para a resposta a
esses anseios da sociedade?

Libera Vox: Nos Juizados Espe-
ciais Federais não há pagamento
de despesas processuais nem é

T.N: A Constituição de 1988, dis-
põe que "a lei não excluirá da apre-
ciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito". É obrigação
do Estado prestar tutela quando
provocado. É corolário do Esta-
do Democrático de Direito, para
efetivar os direitos fundamentais,
possibilitar o direito de acesso à
justiça, que aumentou vertigino-
samente nos últimos anos. Os Jui-
zados Especiais facilitaram que a
população menos favorecida ti-
vesse acesso à Justiça, permitindo
que o jurisdicionado apresente sua
demanda diretamente ao juiz, sem
advogado e sem o recolhimento de
custas processuais, além de ine-
xistência de burocracias.



do Juizado, estará virtualizada. As
vantagens são grandes: facilidade
no andamento do processo, cele-
ridade, fácil acesso para o servi-
dor e para o juiz. O juiz poderá de
qualquer lugar, despachar, decidir e
sentenciar. A segurança é total.

Libera Vox: Quais são os princi-
pais entraves no trabalho dos JEFs?
É possível solucioná-los, e em que
prazo?

T.N: Primeiramente, é preciso pon-
derar que os JEFs foram instalados
sem qualquer estrutura física e sem
pessoal para atender a demanda
dos Juizados. Para solucionar o
problema muita coisa há que ser
feita como, por exemplo, designar
mais juízes para os JEFs, indicar
mais servidores, capacitar as pes-
soas que militam nos juizados, criar
novas varas, especialmente, no in-
terior, investir em equipamentos e
em procedimentos mais céleres e
objetivos para dar andamento aos
processos. Acredito que com me-
didas simples, como estas, muitas
causas não serão ajuizadas. Quanto
ao prazo de solução dos problemas
é difícil, mas, as medidas citadas
devem e já estão sendo postas em
prática.

Libera Vox: O Tribunal Re-
gional Federal da Primeira Re-
gião tem sob sua jurisdição 14
(quatorze) unidades da federa-
ção - Acre, Amapá, Amazonas,
Bahia, Distrito Federal, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mi-
nas Gerais, Pará, Piauí, Ron-
dônia, Roraima e Tocantins - e
tem sob a sua responsabilidade
a maior parte da população ca-
rente do Brasil. Nesse contexto,
qual a importância dos Juizados
Especiais Federais na Primeira
Região e, particularmente, no
Piauí?

T.N: A importância é grande, não
só pelo número de processos que
tramitam no JEF, mas, também,
pelo tipo de ação e pelas pessoas
envolvidas nestes processos. É ne-
cessário, ainda, esclarecer a impor-
tância econômica destes processos,
apesar de serem causas de pequeno
valor, a soma destes valores, traz
um enorme benefício para as lo-
calidades assistidas. Do ponto de
vista econômico e social, a movi-
mentação do comércio aumenta, as
indústrias se desenvolvem. Várias
pessoas, que não tinham nenhu-
ma renda, passam a receber salá-
rio mínimo mensal. É um impacto
satisfatório para a economia local,
para o comércio, aumentam-se os
serviços. No caso específico do Es-
tado do Piauí, estas ações julgadas
garantem um impulso na economia
estadual.

Libera Vox: Quantos processos
tramitam atualmente nos JEFs de
toda a Primeira Região?

T.N: Atualmente, tramitam nos
JEFs da Primeira Região 679.395
processos. No ano de 2011, foram
distribuídos 374.861 processos nos
JEFs da Primeira Região e julgados
387.201, ou seja, o número de pro-
cessos julgados nos Juizados supe-
rou o número de processos distri-
buídos, mas ainda resta um passivo
grande a ser administrado.

"OS JUIZADOS
ESPECIAIS SÃO
A SEMENTE DA
JUSTIÇADO
FUTURO"

Libera Vox: Que metas o TRFl
traçou para a consolidação dos
JEFs no âmbito de sua atuação?

T.N: Estamos esperando o resulta-
do do último concurso, que estará
concluído em dezembro, a instala-
ção das Turmas Recursais com juí-
zes próprios. Com isto, os Juizados
estarão consolidados. Lutamos,
também, com o aumento da verba
para pagamento de honorários mé-
dicos, melhor instalação dos con-
sultórios pm:a as perícias.

Libera Vox: Os Juizados Especiais
Federais estimulam uma mudança
de postura, por parte de jurisdi-
cionados, servidores, juízes e ad-
vogados, a fim de se ultrapassar a
cultura da litigiosidade e prestigiar
a cultura da conciliação. A Justiça
Federal está preparada para essa
nova cultura?

T.N: A mentalidade dos juízes e
dos servidores está mudando, acei-
tando a filosofia dos Juizados. Os
advogados, aos poucos, estão, tam-
bém, se adaptando à nova realida-
de, apesar de alguns pretenderem
obter altos honorários, cobrando
escorchantes valores.

Libera Vox: Aumentar a celerida-
de na tramitação de processos no
JEFs interfere na imagem que o ci-
dadão constrói da Justiça Federal,
contribuindo para que ele realmen-
te acredite no valor da Justiça e no
seu livre acesso ao Judiciário?

T.N: A Justiça é criticada em face
de sua morosidade. Os juízes são
altamente criticados pela Correge-
doria Nacional do Conselho Nacio-
nal de Justiça, segundo vemos nos
meios de comunicação. Apesar de
tudo isto, o povo procura a Justiça.
Por quê? Porque, na verdade, acre-
ditam na Justiça, nos seus juízes.
Juízes ue estão se humanizando.
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A instalação do Juizado Especial
Federal no Piauí

Silvano Alencar
Secretário da Fazenda do Estado do Piauí e ex -diretor

do INSS no Estado

Como servidor do INSS por muitos
anos, presenciei constantemente a de-
solação de trabalhadores carentes quan-
do tinham a sua proposta de beneficio
previdenciário negada. Eram segurados
que tinham a perspectiva de serem aten-
didos tendo em vista a sua condição de
saúde, do seu tempo de serviço e/ou da
sua condição de trabalhador rural que,
via de regra, não era reconhecida pelo
INSS por não ter provas materiais plenas
e contemporâneas. Desencantados com
a administração do INSS se viam obri-
gados a procurar um escritório de advo-
cacia que recepcionava a sua demanda e
ajuizaria uma ação na Justiça Federal. A
partir dessa atitude passava-se a esperar
por uma decisão judicial que, por razões
outras, levava até dezenas de anos para a
primeira audiência. E quando o segura-
do era vitorioso em primeira instância, a
frustração com a Justiça era ainda maior
quando a procuradoria do INSS recorria
à instância superior, pois tinha a certeza
de outros dez anos se passariam para uma
decisão final. A justiça não representava
muito para os segurados carentes.

Certa vez indaguei a um procurador por
que recorriam daquelas decisões, pois se
tratavam de pessoas carentes que não ti-
nham condições de esperar tanto tempo
e o sofrimento era prolongado, chegando
a representar certo abandono do cidadão
pelo Estado. Ele me respondeu que era
obrigado a defender o Estado. Aí lhe
retruquei: - Este cidadão carente, idoso,
sem condições mínimas de se manter
trabalhando não é tutelado pelo Estado?

Será que o coerente não seria o próprio Es-
tado patrocinar a sua defesa? Na época não
havia ainda Defensoria Pública Federal e a
Estadual não atendia satisfatoriamente pela
carga de processo a que era submetida.

Depois de muitos fatos lamentáveis surge
uma luz no fim do túnel- a instalação do Jui-
zado Especial Federal em Teresina e na batu-
ta do processo estava um juiz comprometido
com a causa pública, especialmente, com as
classes sociais menos favorecidas. Conversá-
vamos muito durante o processo de instala-
ção dos Juizados Especiais Federais (JEFs)
- Ia Região, oportunidade que presenciei o
seu entusiasmo com aquela ação importantís-
sima para o Estado do Piauí. No dia da insta-
lação oficial não tínhamos como esconder a
nossa alegria: ele pela batalha vencida, pela
consecução de um objetivo que parecia mui-
to distante e por tudo que aquela ação repre-
sentava na sua vida de magistrado. Enquanto
eu estava muito feliz por imaginar que aquele
Juizado seria o fim do sofrimento e da explo-
ração de muitos segurados carentes do INSS.
Era uma vitória da sociedade piauiense em
beneficio dos segurados excluídos das pres-
tações do INSS por falta de bom senso, pois a
administração do INSS se comportava como
se todas as pessoas que ali chegavam para re-
querer um beneficio fossem desonestas. Por
essa razão faziam-se exigências que os po-
bres trabalhadores rurais, em especial, jamais
atenderiam.

Os pobres deste País sofrem muito quan-
do necessitam de assistência do Estado. E a
Justiça não é de fácil acesso a essa camada
da população e ainda por cima, muito cara.

Naquela oportunidade, o trabalho do Dr.
Carlos Augusto Brandão representou uma
vitória e a esperança de muitos que já não
acreditavam no reconhecimento de seus
direitos, pois a lide entre estes e o apa-
relho estatal é muito desigual. Nos dias
de hoje, quando contamos com Juizado
Especial e Defensoria Pública, muitas
questões que antes eram impossíveis, já
se constituem numa realidade e os pobres
podem aspirar, mesmo que timidamente,
respeito aos seus direitos minimamente
protegidos pelas ações da Justiça.

Mesmo com esses avanços ainda há
muito que fazer. A Justiça precisa so-
lucionar o maior de todos os seus pro-
blemas: quando grandes digladiam na
esfera judicial o tempo de decisão é
demasiadamente longo pela força das
partes que utilizam de todos os meios e
recursos para conseguir seu intento. E
quando a lide se desenrola entre pobres
ou entre pobres e o Estado, a situação é
a mesma, leva-se tempo para uma solu-
ção das pendengas. Por quê? Será que
não está na hora de se priorizar os Jui-
zados Especiais? Com certeza a grande
maioria dos processos que abarrotam as
prateleiras do Judiciário, dizem respeito
aos pobres, de fácil solução, basta boa
vontade do poder público. É lamentá-
vel que processos previdenciários que
representam a única possibilidade dos
pobres idosos, doentes, portadores de
deficiências, de ter uma sobrevida de-
cente permaneçam por muitos anos de-
pendendo de uma ação da Justiça.



Juizados Especiais no Piauí:
um pouco de história
Jéssica Patricia

oTribunal Regional Federal da la Região (TRFI),
por meio da Resolução n° 3, instalou os Juizados
Especiais Federais (JEFs) no Piauí. Os JEFs foram
instalados de forma provisória no dia 08 de abril de
2002, na forma de Juizados Especiais Autônomos,
sob a coordenação do juiz federal Carlos Augusto
Pires Brandão.

Segundo o magistrado, havia uma grande expecta-
tiva na instalação dos JEFs no Piauí: "A possibilidade
de tomar a Justiça Federal mais acessível à parcela da
sociedade excluída, os novos diálogos e procedimen-
tos que seriam desenvolvidos com a nova concepção
de Justiça traziam consigo uma enorme esperança
de efetivação de cidadania. Os Juizados vieram de-
pois de uma ampla mobilização no sistema judicial
e político, sobretudo dos juízes federais, através da
Associação dos Juízes Federais (AJUFE). De modo
geral, servidores e juízes abraçaram a ideia diante da
instalação dos Juizados Especiais Federais".

"Os Juizados Especiais têm sido de suma impor-
tância, por proporcionar meios para que as camadas
mais pobres da sociedade possam reclamar os seus
direitos, fato que, anteriormente, seria quase impos-
sível, devido à burocracia no andamento dos feitos,
e a deficiência da Defensoria Pública, aliadas aos
procedimentos formais, e dirigidos por juízes, quase
sempre sem o espírito conciliador e distanciados do
povo", declara Carlos Augusto Pires Brandão.

Os desafios cresciam, especialmente porque não
havia juízes e servidores próprios para os Juizados
Federais. "A resolução 3 determinava a instalação
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbi-
to da Justiça Federal, mas não oferecia as condições
estruturais necessárias a seu fi.mcionamento, assim,
tomamos a instalação dos JEFs na Seção Judiciária
do Piauí como uma verdadeira missão, porque está-
vamos conscientes de que participaríamos da cons-
trução de uma nova institucionalidade no Brasil, bem
diferente do Judiciário de tradição romana", afirma
o juiz

A instalação dos JEFs no Piauí contou com a par-

ticipação de várias instituições. Primeiramente, a s0-
ciedade civil, com trabalho, inclusive, do voluntaria-
do, especialmente de estagiários e de novos bacharéis
em Direito. A Universidade Federal do Piauí (UFPD
participou contribuindo com mais de sessenta estagi-
ários nas áreas de Direito, Administração e Ciências

Contábeis. Audiências simultâneas foram rea1izadas
com participação significativa de conciliadores, pois
havia esperança de que se estava construindo uma
nova face para o Judiciário Brasileiro. Hoje, passou
a ser um lugar comum nos JEFs a possibilidade de
audiências simultâneas.

"As criticas foram surgindo, e nos alcançavam,
magoavam, mas sabíamos que estávamos na direção
correta, e que toda mudança comportava também
sofrimento e depois superação. No começo nos sen-
tíamos na solidão de invencíveis desafios, depois,
engrossamos o couro e isso propiciou um fortaleci-
mento em nossas determinações. Na verdade, não
passamos incólumes no processo e acreditamos que
ainda hoje somos tocados por aquela esperança. Não
podemos esquecer, por fim, a participação da OAB,

do INSS, da CEF. Essas instituições chegaram a ins-
talar escritórios de representação, no próprio prédio
dos JEFs", recorda o magistrado.

Os Juizados Especiais Federais foram instalados
no antigo prédio da Justiça Federal, na Praça da Ban-

deira, que hoje abriga o Centro Nacional de Cultura
da Justiça (CENAJUS), o que exigiu uma logística
própria, potencializando os desafios.

"Não foi fácil manter a equipe unida e focada. lem-
bro que fazíamos reportagens, divulgando nossos
trabalhos e quase sempre os servidores concediam
entrevistas, opinavam, sentiam-se todos partícipes da
causa", explicita Carlo Augusto Pires Brandão.

Durante a instalação dos Juizados Especiais Fe-
derais, muitas barreiras foram superadas, principal-
mente na prática da atividade judicante. O magistra-
do comenta que tentou conciliar a coordenação dos
JEFs com ajurisdição sobre os processos da 5 aVara
Federal, sem prejuízos para ambos. O juízes atuantes
nos JEFs atuavam também em Varas Federais.



"Recebíamos inúmeras demandas por dia. Tivemos
de enfrentar os desafios contando com wn escasso nú-
mero de servidores, gentilmente disponibilizados pelas
demais Varas, estas já sobrecarregadas de processos.
Foram cedidos para os JEFs aproximadamente cinco
servidores. Logo no início dos trabalhos, tivemos caso
de servidor que desistiu, pedindo para retomar ao quadro
da Justiça Federal Comwn. A expectativa dos Juizados
E'speciais,da Justiça acessível, gratuita e célere, havia se
desenhado no meio social, como efetivação de política
pública", destaca.

De acordo com o magistrado, os escritórios de advo-
cacia não estavam estruturados para essa nova realidade
institucional, sobretudo, para as demandas previden-
ciárias em massa. Assim, quase todos os demandantes
procuravam diretamente a Justiça Federal na busca por
informações, orientações e, muitas vezes, fazendo a

atermação, isto é, iniciando a ação judicial. Centenas de
cidadãos eram atendidas por dia.

Diante das estratégias a serem tomadas para enfrentar
os desafios, os Juizados E'speciais Federais contaram
com o apoio integral do Tribunal Regional Federal da
Ia Região. O presidente à época, desembargador federal
Catão Alves, tomou para si a responsabilidade de fazer
firncionar os JEFs em todas as Seções Judiciárias da Ia
Região. As reivindicações eram, na medida do possível,
atendidas com presteza pela direção geral.

"TIvemos muita sorte também de contar com a deci-
siva participação da desembargadora federal Selene Al-
meida como Coordenadora dos Juizados E'.<ipeciaisem
nossa Região. O apoio do TRF I confortava a todos para
arrastarem, de certa forma, as dificuldades locais, pro-
vocadas, sobretudo, pelas rupturas de paradigmas, pelas

alterações simbólicas na linguagem da Justiça, propor-
cionadas pelos JEFs", ressalta o juiz federal.

Segundo Carlos Augusto Pires Brandão, apesar
de todas as barreiras, os desafios mudaram de tom.
"Observa-se que as dificuldades fisicas e materiais são
praticamente as mesmas, todavia, as dificuldades sim-
bólicas são outras. Alguns conceitos já foram agregados
ao inventário simbólico social de perfil realizador, como
estimular mais as atividades preventivas, mediante insti-
tucionalizações de comitês judiciais, evitando-se a judi-
cialização demasiada de processos. É preciso fortalecer
a rede que compõe o sistema judicial, percebendo que o
centro de gravidade da vida jwídica é o conflito e não o
processo. Inicialmente é perceptivel que a preocupação
é com a gestão de conflitos, para só depois haver wna
dedicação com a gestão de processos", conclui.

(Pontes de Miranda)

o Judiciário Brasileiro há
muito deixou de ser um mero
aplicador de leis. Segundo o
juiz federal Geraldo Magela
e Silva Meneses, que res-
ponde pela 7d Vara Federal
e é atual coordenador dos
JEFs no Piauí, foi Francisco
Cavalcanti Pontes de Miran-
da quem pru11eirodespertou
para a necessidade de um Ju-
diciário mais dialógico com
a sociedade e mais atento
ao reclame social. Através
da instalação dos Juizados
Especiais, um tratamento
prioritário seria destinado à
população carente.

Escritor e jurisconsulto,
Pontes de Miranda difundiu
métodos e concepções do di-
reito no

Brasil. Sua obra, pioneira

em diversos setores, distribui-
-se por quase todos os campos
da ciência jwídica, desde o di-
reito constitucional ao civil, do
processual ao comercial.

o juiz federal Geraldo Ma-
gela destaca, ainda, a impor-
tância de Edson de Arruda
Câmara na maximização da
atuação dos Juizados Espe-
ciais no país. Mestre em direi-
to, Edson de Arruda Câmara
sustentou na advocacia e na
magistratura que os processos
deveriam ser conduzidos para
solucionar o conflito, e não
para fazer estatística

Dalmo de Abreu Dallari, ju-
rista e professor emérito da
Faculdade de Direto da Uni-
versidade de São Paulo, afir-
ma que foi com base nas lições
da História que se começou a

cogitar um novo direito,
condizente com a dignida-
de do ser humano, sem pri-
vilégios nem exclusões. Os
Juizados Especiais Federais
surgiram da necessidade de
se buscar uma solução di-
ferenciada para os conflitos
de menor complexidade.
Criado, inicialmente,

como Juizado de Pequenas
Causas, os Juizados Espe-
ciais Federais trouxeram à
população um sentin1ento
de uma "novajustiça", mais
atenta à conjuntura social,
na busca pela efetividade
das garantias do cidadão,
expostas na Constituição
Cidadã.

Mayara Araújo



Mutirões
Agilidade e serviços à população

JEFs. "O Juizado Especial Fede-
ral agiliza bastante os processos
judiciais, principalmente com os
mutirões. Além do que, na maio-
ria dos casos, é feita uma concilia-
ção satisfatória".
Desde o mês de agosto de 2011,

o juiz federal titular da 63 Vara,
Sandro Helano Santiago, reali-
za mutirões a cada dois meses a
fim de facilitar o ajuizamento da
demanda. Os mutirões são agen-
dados conforme a quantidade de
processos.
"Iniciativas de mutirão ajudam

a desafogar o trânsito de audiên-
cias, o que garante maior celeri-
dade aos processos que chegam à
Justiça. Além disso, a conciliação
pennite que as partes negociem
e cheguem a um termo que con-
temple os dois lados da questão.
O juiz atua como mediador do di-
álogo e o acordo é a celebração da
civilidade entre as partes", desta-
cou o juiz federal Sandro Helano
Soares Santiago.
Os números do sucesso e a

rápida conclusão das ações dos
Juizados Especiais Federais se
refletem em toda a 13 Região,
que compreendem 13 estados e
o Distrito Federal. "Fizemos, en-
tre 2010 e 2012, 19 itinerantes e
35 mutirões. Foram realizadas
cerca de 117 mil audiências e pa-
gos mais de R$ 240 milhões em
RPVs", ressaltou o coordenador
dos JEFs da Ia Região no biênio
2010-2012, desembargador fede-
ral Fernando da Costa Tourinho
Neto.

seja reduzido até estabilizar-se",
afirma Saulus Araújo, diretor de
secretaria da 63 Vara Federal. Das
7.500 entradas no Juizado Espe-
cial Federal (63 Vara) em 2011,
5.000 processos já foram julga-
dos. Desses, cerca de 80% foram
solucionados apenas com acordos
feitos nos mutirões.
O senhor Antônio Pereira de

Araújo é natural de Piripiri, muni-
cípio localizado a 180 km da capi-
tal, e aos 64 anos ainda trabalhava
na roça para sustentar a família.
Entrou com a ação no JEF reque-
rendo aposentadoria. Pouco tem-
po depois, o acordo foi feito com
o INSS. Ele irá se aposentar, mas
sem receber os atrasados: "Todo
acordo é assim, cada um cede um
pouco. Eu preciso da minha apo-
sentadoria, que tinha sido negada.
Agora, vou receber. Então, foi
muito importante o mutirão, para
ficar bom pra todo mundo".
A fónnula dos mutirões com-

prova a eficiência da criação dos
juizados, dando rapidez ao de-
senrolar dos processos, principal-
mente os de causa previdenciária,
correspondentes a 85% do volu-
me.
Apesar da não necessidade de

advogado, pela simplicidade das
ações, que podem também ser
ajuizadas no setor de atermação, a
população ainda busca ajuda dos
profissionais.
A advogada Isabel Silva é es-

pecialista em direito público, atua
na área previdenciária há 15 anos
e acompanhou o crescimento dos

Ações de menor complexidade, competentes à Justiça Federal, envolvendo valores que não
ultrapassem o limite de sessenta (60) salários mínimos contra a União Federal e suas autar-
quias são resolvidas em tempo mínimo.
Ranyelle Veloso
Vinicius Ferreira
Justiça ao alcance de todos é o

lema do Juizado Especial Federal
(JEF). Para corresponder à grande
demanda e facilitar o atendimento
à população, mutirões são realiza-
dos constantemente. Marcados de
acordo com a necessidade de cada
juiz para resolução mais ágil dos
processos, os mutirões promo-
vem, por dia, cerca de 75 audiên-
cias, realizadas com o auxílio de
conciliadores.
Os conciliadores, geralmente

cinco, intermediam o acordo en-
tre as partes nas mobilizações co-
letivas prestadas gratuitamente.
Em uma semana, são fechados,
em média, 375 acordos. Essa ce-
leridade permitida pelos mutirões
diminui o tempo de espera do re-
sultado pelas partes envolvidas
em uma ação no JEF. Só em 2011,
aconteceram três mutirões organi-
zados pela 63 Vara e um compe-
tente à 73Vara Federal do PiauÍ.
Em 2012, a situação não é di-

ferente. Já aconteceram dois mu-
tirões em março, um em abril e
outro em maio. No último mu-
tirão realizado pela 63 Vara Fe-
deral, ocorrido 28 de maio a 10
de junho, foram negociados R$
6.827.840,29, totalizando 61,74%
em acordos celebrados.
Os juízes perceberam o quan-

to é proveitoso a realização dos
mutirões, uma vez que cada Vara
de JEF tem demanda de, aproxi-
madamente, 34.700 ações. "Até
o final do ano, a intenção é julgar
processos em quantidade superior
à entrada, de forma que o estoque
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