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A Revista da Seção Judiciária do Maranhão é uma
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jurídica preferencialmente, pelos juizes federais e ser-
vidores da Seção Judiciária do Maranhão. As opiniões
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Osentimento ao anunciar a nova edição da Revista da Seção Judiciária do Maranhão é
de grande satisfação. Satisfação em primeiro lugar ao revelar que a partir deste núme-
ro nossa publicação tratará não apenas dos temas jurídicos, mas de todos os assuntos

que mantém alguma afinidade com o dia-a-dia no fazer da Justiça Federal do Maranhão, e
satisfação também por perceber o grande manancial de conhecimento dos nossos colabora-
dores desta edição.

Nossa intenção é cada vez mais ampliar o leque de informações e disponibiliza-la para os
integrantes da seccional, colaborando dessa forma para o compartilhamento e a democrati-
zação do conhecimento.

Falaremos dos assuntos que permeiam as tarefas dos juizes e seus colaboradores mais di-
retos no grande objetivo de levar a justiça à população. Entretanto não descuidaremos dos
temas afetos à administração judiciária e a busca da excelência na prestação dos serviços.

Temos certeza que cada um dos integrantes da Seção Judiciária do Maranhão tem uma
contribuição importante para o debate dos temas mais relevantes na agenda da sociedade
brasileira.

Ainda nesta edição contamos com as monografias classificadas no VI Concurso de Mono-
grafias da Justiça Federal- Prémio Alberto Tavares Vieira da Silva, que nesse certame, abordou
a temática dos Juizados Especiais Federais.

Agradecemos, por fim, todos que colaboraram para tornar possível esse trabalho, especial-
mente aos autores dos artigos e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, tão pronta-
mente nos atendeu disponibilizando a gráfica para a impressão.

Boa leitura!
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GESPÚBLICA:
A Experiência da Justiça

Federal no Maranhão
1 - O QUE E A GESPÚBLICA?

Na década de 80 verificou-se em todo o mundo
um crescente movimento de reforma do setor públi-
co. A grande maioria dos governos direcionou esfor-
ços para a modernização e celeridade da administra-
ção pública, vista e sentida por muitos como dispen-
diosa e excessivamente burocrática.

|Btak|̂ r̂il|

Bernardo Wanghon Moia Jr
Kalina Valéria Bastos Pedrosa

Tereza Cristina Soares da Fonseca Carvalho
Servidores da Justiça Federal-MA

Membros da Comissão do Gespúblka na Justiça Federal-MA

Com as transformações económicas, políticas,
tecnológicas e culturais, notadamente com o avanço
do fenómeno da globalização e a consolidação dos
direitos públicos, as exigências por uma administra-
ção pública mais ágil e efetiva ampliaram-se.

O desafio de assegurar o diálogo articulado entre
sociedade e burocracia coloca-se na ordem do dia.
Vive-se, hoje, um momento de transição dos mode-
los burocráticos tradicionais, onde se configurava
uma administração assistencialista e patrimonialista,
para formas gerenciais capazes de incorporar concei-
tos de qualidade, resultados, produtividade e em que
a estrutura administrativa, além de eficiente, possa
comunicar-se de forma mais objetiva e transparente
com a população usuária, fundamentando-se em va-
lores por ela produzidos.

No Brasil, a ideia de desburocratização e descen-
tralização administrativa não é nova. Ao final da dé-
cada de 60, o governo federal, através do Decreto-lei
200/67 inaugurava o ideário de descentralização ad-
ministrativa e, consequentemente, ansiava por desa-
marrar os órgãos públicos da famigerada lentidão nas
decisões que atravancavam os resultados almejados.

Foi ainda nesse período, com o intuito de por
em prática as várias intenções de reforma elencadas
no Decreto-Lei n° 200/67, que surgiu o DECRETO N°
83.740, DE 18 DE JULHO DE 1979, da lavra do Minis-
tro Hélio Beltrão, que visava desburocratizar o servi-
ço público, objetivando, entre outras medidas, dimi-
nuir a interferência do Estado nas relações privadas,
conter a criação desenfreada de Empresas Públicas e
evitar a proliferação desmedida de cargos públicos,
estimulando a contratação de serviços terceirizados
quando as atividades não estavam afetas à função
precípua de Estado.

A partir dos anos 90 foram criados programas vol-
tados para a qualidade, produtividade, participação
e desburocratização na administração pública, com

foco em processos, resultados e qualidade do atendi-
mento ao cidadão. Assim, destacam-se o Sub-Progra-
ma da Qualidade e Produtividade na Administração
Pública (1990), o Programa de Qualidade e Participa-
ção na Administração Pública (1996), o Programa da
Qualidade no Serviço Público (2000) e ainda edição
do Decreto 3.335/2000 que instituiu Comités para in-
tensificar o processo de desburocratização, tendo os
tais Comités as seguintes finalidades essenciais:

I - a redução da interferência do Governo na vida
do cidadão e nas atividades das empresas e outras
entidades organizadas, com vistas a abreviar a solu-
ção dos casos em que essa interferência se fizer ne-
cessária;

II - a redução de custos;

III - a contribuição para a melhoria do atendimen-
to ao público nos órgãos e nas entidades da Adminis-
tração Pública Federal.

A Constituição de 1988, chamada a "constituição
cidadã" ditou em seu artigo 37, os princípios que
devem reger a Administração Pública - o famoso
"LIMP":

a) Princípio da Legalidade;

b) Princípio da Impessoalidade;

c) Princípio da Moralidade;

d) Princípio da Publicidade.

Mais tarde, com o advento da Emenda Constitu-
cional n° 19/98, o legislador achou por bem acrescer
o princípio da eficiência.

Muita discussão foi gerada pela inserção desse
princípio como base da Administração Pública Fede-
ral. Alegavam os dissidentes que se o Estado e sua Ad-
ministração são instituídos para servir à população, a
eficiência estaria implicitamente e obrigatoriamente
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inserida no dia a dia do serviço público. Hoje os Tribu-
nais judiciais e de contas, de forma preponderante,
defendem a tese de que a eficiência no serviço públi-
co nada mais é que a velha rentabilidade que o mer-
cado cobra às Empresas Privadas para continuarem a
existir no mercado. Ou seja, à Administração Pública
atual, representada pelos seus diversos Órgãos, há de
corresponder contraprestação de serviços à socieda-
de de forma célere e efetiva, sob pena de extinção do
Órgão ineficiente e burocrata que em nada contribui
para o fortalecimento da democracia e do bem co-
mum.

Em 2005, através do Decreto n° 5.378, dando se-
quência ao processo de modernização do Estado
Brasileiro foi instituído o GESPÚBLICA, programa que
unificou os programas de desburocratização com o
de qualidade do Governo Federal e cuja finalidade,
nos termos do art.1 ° do referido Decreto, consiste em
"contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços
públicos prestados aos cidadãos e para o aumento
da competitividade do país".

O diploma legal acima mencionado também
criou o Comité Gestor do Gespublica, no âmbito do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
com o propósito de planejar, coordenar e avaliar as
açòes do programa.

O Gespublica pretende ser um instrumento da ci-
dadania, caracterizado por:

• Ser essencialmente público, no sentido de que
a gestão dos órgãos públicos pode e deve estar em
consonância com os padrões internacionais de qua-
lidade em gestão, sem contudo jamais deixar de ser
público, devendo ser pautado nos princípios consti-
tucionais da impessoalidade, da legalidade, da mo-
ralidade, da publicidade e da eficiência, e nos funda-
mentos da excelência dirigida ao cidadão, da gestão
participativa, da gestão baseada em processos e in-
formações, da valorização das pessoas, da visão de
futuro, do aprendizado organizacional, da agilidade,
do foco em resultados, da inovação e do controle so-
cial;

• Ser focado em resultados para o cidadão, ava-
liando-se que a eficiência e a eficácia serão medidas
de acordo com os resultados produzidos na melhoria
da qualidade de vida do cidadão;

• Ser federativo, desenvolvendo-se em todos os
poderes e esferas de governo, e com a participação
dos órgãos e entidades ocorrendo através de adesão
ou convocação.

Com base no entendimento de que o grande de-
safio do setor público no Brasil é de natureza geren-
cial, o programa adotou o modelo de excelência em
gestão pública pautado em padrões internacional-

mente aprovados, e composto de sete elementos a
seguir destacados graficamente:

Quadro 1. Representação gráfica do mo-
delo de excelência em gestão pública.

Liderança

Estratégias
e Planos

Cidadãos
e Sociedade

Processos

Resultados

t I
4 - Informação e Conhecimento

Fonte: Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização. Cadernos GESPUBLICA, Número
1, Março de 2006.

Esses elementos representam a essência do pro-
cesso de avaliação do Gespublica nas organizações.

Inicialmente, a instituição participante inicia o
ciclo Gespublica por meio da auto-avaliação, que se
operacionaliza em três instrumentos: instrumento de
250 pontos, destinado às organizações principiantes
na implementação da auto-avaliação; instrumento
de 500 pontos, relativo às entidades com pontua-
ção igual ou superior a 200 pontos; e instrumento de
1000 pontos, relacionado aos órgãos com pontuação
igual ou superior a 350 pontos.

A base preliminar do programa GESPUBLICA é a
identificação das oportunidades de melhorias (pon-
tos fracos organizacionais) através de aplicação de
questionários de auto-avaliação em que o Órgão
identifica o estágio de aplicação de práticas adminis-
trativas modernas. Após essa auto-análise é que de-
verão ser formadas equipes de trabalho, compostas
por pessoas qualificadas, que deverão propor suges-
tões de melhoria, a fim de serem contornadas as difi-
culdades, em prol de uma melhoria e posterior nova
auto-análise, até que a Instituição se julgue apta para
efetuar comparativos com outras entidades atuantes
no mesmo segmento, perseguindo a titularização de
"top de linha" ou "modelo organizacional" no setor
público de que faz parte, iniciando-se continuamen-
te o ciclo de melhoria para manutenção dos padrões
alcançados e alcance de novas performances.

Após a auto-avaliação, evidencia-se a validação
externa realizada por auditores não pertencentes à
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entidade analisada, a partir do que é emitido o certi-
ficado de nível de gestão, com validade de um ano.

O ciclo Gespública efetiva-se, assim, no binómio
avaliar-agir, buscando o aperfeiçoamento contínuo
de ações de auto-avaliação e melhoria do sistema de
gestão. Engloba, dessa forma, a auto-avaliação, a va-
lidação externa, a elaboração do plano de melhoria
da gestão e a implementação das melhorias e moni-
toramento.

O Gespública propicia, sem ónus para as institui-
ções participantes, cursos à distância e presenciais
para a capacitação de facilitadores internos e con-
sultores da rede nacional do Gespública, bem como
presta apoio técnico para a implementação de ações
de melhoria, especialmente em ações de desburocra-
tização e qualidade de atendimento ao usuário. Neste
sentido, ressaltam-se a carta de serviços ao cidadão,
que visa informar aos usuários sobre o acesso e ob-
tenção de serviços prestados pelas entidades, o guia
de simplificação voltado para o mapeamento, análise
e melhoria de processos e a avaliação da satisfação
dos usuários dos serviços públicos, com o propósito
de assegurar a participação do cidadão-usuário na
avaliação do desempenho institucional.

O Programa prevê ainda a possibilidade das orga-
nizações públicas brasileiras participarem do Prémio
Nacional da Gestão Pública, que tem por objetivo o
reconhecimento formal dos resultados obtidos pelas
instituições com a implementação da excelência em
gestão.

2 - A ADESÃO DA JUSTIÇA FEDERAL-MA
AO PROGRAMA

A Justiça Federal no Maranhão, sempre pioneira
na busca de alternativas que melhorem a gestão dos
recursos postos à sua disposição, tão logo tomou co-
nhecimento desse novo instrumento, ainda na ges-
tão da Juíza Clemência Maria Almada Lima (gestão
2004/2005), tratou de iniciar medidas no sentido de
se inserir no programa. Essa iniciativa foi referendada
pelas administrações posteriores (Juiz Roberto Car-
valho Veloso - gestão 2005/2006 e Juiz Marcelo Dol-
zany da Costa - gestão 2006/2007).

Em 3 de junho de 2005, a instituição aderiu ao
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocra-
tização-Gespública.

Diversos foram os fatores que contribuíram para
a busca da melhoria contínua dos serviços prestados
aos jurisdicionados, entre os quais destacam-se:

• o aumento crescente da demanda por parte da
sociedade;

• cumprimento da legislação em vigor, notada-
mente a Lei n° 10.772/2003, que dispõe sobre a cria-

ção de novas varas destinadas à interiorização da Jus-
tiça Federal de 1° Grau e à implantação dos Juizados
Especiais;

• a interiorização da Justiça, a criação de Subse-
ções, a realização de Juizados Itinerantes, a imple-
mentação e a administração dos Juizados Especiais
Federais e respectivas Turmas Recursais trouxeram
à Justiça Federal a necessidade premente de reava-
liação de seus procedimentos, rotinas e métodos ge-
renciais e de planejamento;

• a escassez de créditos orçamentários e também
de recursos humanos obrigaram à revisão dos antigos
métodos de trabalho, com a consequente criação de
procedimentos inovadores e capazes de atender às
exigências atuais.

Esse cenário revela uma instituição que, não obs-
tante os fatores adversos, busca a excelência e a me-
lhoria contínua de suas ações e serviços.

Apesar do hiato de tempo sofrido pelos trabalhos
relacionados ao Gespública, a Seccional esteve sem-
pre em consonância com os conceitos de Qualidade,
conquistando inclusive avanços com a criação do Sis-
tema de Gestão de Qualidade na Justiça Federal, que
adotou como política "promover a melhoria contí-
nua do processamento e da solução das causas de
sua competência, visando uma prestação jurisdicio-
nal ao cidadão, com segurança e celeridade", tendo
como propósito obter a Certificação Padrão ISO-9001
para o protocolo, distribuição e autuação dos proces-
sos iniciais do juízo comum.

O Sistema de Gestão da Qualidade e o Programa
da Gespública integram o Plano de Ação 2006/2007
do atual Diretor do Foro, Juiz Marcelo Dolzany da
Costa.

Tendo em vista a participação da Seção Judiciá-
ria no Gespública, foi instituída, mediante a Portaria
n° 333, de 14 de junho de 2006, a Comissão da Ges-
pública, composta pelos Juizes Marcelo Dolzany da
Costa e Clemência Maria Almada Lima de Angelo e
pelos servidores Tereza Cristina Soares da Fonseca
Carvalho, Kalina Valéria Bastos Pedrôsa, Bernardo
Wanghon Maia Júnior, Lídia Felicia de Andrade San-
tos, Maria Aldenir dos Santos Nunes, Frederico Au-
gusto Reis Alves, e assessorada pelo Sr. Márcio da Sil-
va Albuquerque, servidor doTRF-1a Região e pela Sra.
Rosa Graça Lima Barreto, coordenadora estadual do
Gespública no Maranhão.

3 - RESULTADOS E PERSPECTIVAS

Em intenso e árduo trabalho, em abril de 2006, foi
ministrado pelo Assessor Márcio Albuquerque oTrei-
namento no Instrumento de Auto-Avaliação de 250
pontos, objetivando a preparação dos servidores da

Revista da Seção Judiciária do Maranhão



Artigo

Organização rumo à efetivaçào do diagnóstico insti-
tucional. O diagnóstico foi construído através de en-
trevistas com representantes dos diversos setores das
áreas judiciária e administrativa que integram a Sec-
cional e as informações obtidas referem-se aos Sete
Critérios de Excelência da Gestão Pública: liderança,
estratégias e planos, cidadãos e sociedade, informa-
ção e conhecimento, pessoas, processos e resulta-
dos, alcançando a Seção Judiciária 193,75 pontos.

A auto-avaliação foi então enviada à Coordena-
ção Estadual do Gespública em 28 de junho de 2006,
ocorrendo no mês subsequente a reunião com os
validadores externos, quando a Instituição obteve
195,5 pontos, o que ensejou em 3 de outubro deste
ano o reconhecimento pela Coordenação do Gespú-
blica de Gestão nível 2 à Justiça Federa l-M A, com a
respectiva certificação.

Mais recentemente foi realizada, sob a instrutoria
do servidor Bernardo Júnior, a Oficina de Elaboração
dos Planos de Melhoria a serem implementados e
avaliados até Julho de 2007. Entre as melhorias su-

geridas, destacam-se a capacitação gerencial dos ad-
ministradores das unidades, abertos à participação
também de servidores interessados; a elaboração
das instruções de trabalho; a criação de uma biblio-
teca digital com todos os trabalhos apresentados ou
produzidos por servidores da Justiça Federal, e a ela-
boração de um Plano Estratégico para a organização,
que servirá para orientar as futuras gestões e expres-
sar as diretrizes organizacionais em ações.

Como conclusão inicial pode-se evidenciar que o
Gespública tem conclamado toda a Seccional a uni-
ficar os esforços através da discussão maciça das me-
lhores práticas de gestão ou mesmo de toda e qual-
quer prática e sucessos obtidos nas esferas judicial
e administrativa e compelindo a Instituição Justiça
Federal do Maranhão, como um todo, a ter uma ava-
liação de excelência, com a definição e acompanha-
mento de indicadores de desempenho, planejamen-
to estratégico e resultados mensuráveis, ao invés de
uma singela avaliação "positiva" que alguns setores
isolada e assistematicamente vez ou outra apresen-
tam.
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A COFINS e as sociedades
civis de profissões
regulamentadas:

repensando a súmula n°
276, do Superior Tribunal

de Justiça
1. Introdução. 2. A Legislação a ser Analisada e o

Histórico da Problemática. 3. Análise da Súmula 276
do Superior Tribunal de Justiça em face da Jurispru-
dência do SupremoTribunal Federal. 4. Conclusão.

RESUMO

Rubem Lima de Paula Filho
Juiz Federai

Estudo breve acerca da incidência da COFINS so-
bre as receitas decorrentes das sociedades civis de
que trata o art. 1° do Decreto-lei n° 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, enfocando especialmente a com-
patibilidade da Súmula n° 276, do Superior Tribunal
de Justiça com a Jurisprudência emanada do Supre-
mo Tribunal Federal.

PALAVRAS-CHAVE

Constitucional. Tributário. Contribuição Social.
COFINS. Sociedades Civis. Decreto-lei n° 2.397, de 21
de dezembro de 1987. Superior Tribunal de Justiça.
Cancelamento. Revisão. Súmula n° 276. Incompatibi-
lidade. Jurisprudência doSupremoTribunal Federal.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo a análise de
um dos temas de maior conhecimento e polémica no
âmbito da Justiça Comum Federal, mais precisamen-
te na seara constitucional-tributária. Falo acerca da
incidência da Contribuição para a Seguridade Social
- COFINS sobre as receitas decorrentes das socieda-
des civis de que trata o art. 1 ° do Decreto-lei n° 2.397,
de 21 de dezembro de 1987.

O tema em destaque ganha relevância uma vez
que, inobstante o entendimento já firmado pelo Su-
perior Tribunal de Justiça, através da edição de sua
Súmula n° 276, o Poder Executivo, por meio da Secre-
taria da Receita Federal, entende não mais subsistir
o fenómeno isentívo, haja vista a aceitação adminis-
trativa plena da revogação do artigo 6°, inciso II, da
Lei Complementar n° 70/91 pelo artigo 56, da Lei n°
9.430/96, o que será melhor explicitado no desenvol-

vimento da questão.

Não se limitará o presente estudo, no entanto,
apenas a expor a problemática da situação, mas, tam-
bém, a identificar os motivos que levaram à edição
da Súmula n° 276, acima destacada, bem como traçar
um juízo de conformação entre o entendimento juris-
prudencial expresso no referido enunciado e o modo
como o Supremo Tribunal Federal vem encarando a
subsunção constitucional dos elementos que estru-
turam as contribuições para a Seguridade Social.

2. A LEGISLAÇÃO A SER ANALISADA
E O HISTÓRICO DA PROBLEMÁTICA

Inúmeros são os mandados de segurança impe-
trados e as ações sob o rito ordinário ajuizadas ob-
jetivando a declaração de inexistência de relação ju-
rídica entre as autoras, sociedades civis de profissão
legalmente regulamentada, e a União, tendo por su-
pedâneo a isenção prevista no art. 6°, II, da Lei Com-
plementar n° 70/91, malferida pelos ditames do art.
56, da Lei n° 9.430/96, os quais, respectivamente, têm
as seguintes redações:

São isentas da contribuição;
/ \

II - as sociedades civis de que trata o art.
1° do Decreto-lei n° 2.397, de 21 de dezem-
bro de 1987.

As sociedades de prestação de serviços de
profissão legalmente regulamentada passam
a contribuir para seguridade social com base
na receita bruta da prestação de serviços, ob-
servadas as normas da Lei Complementar n°
70, de 30 de dezembro de 1991.
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Com o advento da Lei Complementar n° 70/91, foi
levada a termo a situação de transitoriedade estipula-
da no artigo 56, do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias - ADCT, mantenedor da contribuição
do FINSOCIAL, regulamentando-se a previsão cons-
titucional de que incidiria contribuição social sobre
ofaturamento das pessoas jurídicas, nascendo, desta
forma,aCOFINS.

Como já transcrito acima, referido texto legal criou
isenção em seu artigo 6°, abarcando com a benesse
legal as sociedades civis de que trata o artigo 1°, do
Decreto-lei n° 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o
qual tem a seguinte disposição:

A partir do exercício de 1989, não incidi-
rá o Imposto de Renda das pessoas jurídicas
sobre o lucro apurado, no encerramento de
cada período-base, pelas sociedades civis de
prestação de serviços regulamentada, regis-
tradas no registro civil das pessoas jurídicas
e constituídas exclusivamente por pessoas
físicas domiciliadas no país.

Logo o Poder Judiciário foi procurado pelas so-
ciedades civis que se entendiam como destinatárias
da isenção já examinada, uma vez que a Secretaria
da Receita Federal estabelecera um óbice manifes-
tamente ilegal para sua fruição, qual seja, a impres-
cindibilidade de que as interessadas se sujeitassem
ao regime jurídico tributário do Imposto de Renda,
como asseverado no Decreto-lei n° 2.397/87.

Em boa hora, então, os Tribunais Regionais Fede-
rais firmaram entendimento de que nenhuma relação
haveria entre a isenção da COFINS (art. 6°, II, LC 70/91)
e o regime jurídico tributário determinado no art. 1 °,
do DL 2.397/87, servindo este apenas como elemen-
to indicador de quais entidades seriam beneficiadas
pelo favor legal. O Superior Tribunal de Justiça, por
sua vez, bem recepcionou o entendimento enfoca-
do, conforme expresso no julgamento dos Recursos
Especiais n°s 209.629/MG1,192.156/PE2, 260.960/RS3,
221.71 O/RJ4 etc.

Em seguida à discussão em tela, o advento da Lei
n° 9.430/96 trouxe nova questão ao Poder Judiciário,
desta vez acerca da revogação ou não do art. 6°, II, da
LC 70/91 pelo art. 56 daquela, onde se determinou
o recolhimento da COFINS por parte das sociedades
civis elencadas no art. 1 °, do DL 2.397/87.

O Poder Judiciário Federal filiou-se, de forma não
uníssona, ao entendimento apresentado pelas então
autoras e impetrantes, no sentido de que, em virtude
do Princípio da Hierarquia das Normas Jurídicas, não
poderia a lei ordinária alterar os ditames já previstos
em sede de lei complementar, cujo processo genéti-

co é mais dificultoso.

Após inúmeros julgamentos semelhantes, em
Sessão realizada em 14 de maio de 2003, decidiu a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pela
emissão da Súmula de número 276, com a seguinte
redação: "As sociedades civis de prestação de servi-
ços profissionais são isentas de COFINS, irrelevante o
regime tributário adotado".

Este, pois, o quadro atual da Jurisprudência a res-
peito do tema, sendo que o mesmo serve de funda-
mento às causas de pedir das ações cujos ajuizamen-
tos se noticiam acima.

3. ANÁLISE DA SÚMULA 276 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE DA

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

Nos feitos judiciais aludidos, a Fazenda Nacional
e as autoridades impetrantes, via de regra, susten-
tam que a Súmula n° 276 somente teve por escopo
declarar que a isenção ali prevista não impunha ne-
nhuma condição para gozo, não afetando a validade
da revogação da Lei Complementar n° 70/91 pela Lei
n° 9.430/96, posto que aquela se configura material-
mente como ordinária.

No que tange à primeira das argumentações, te-
nho-a como desprovida de substrato fático e jurídi-
co.

O teor da Súmula n° 276, do STJ é claro o suficiente
para que dele se extraia que a Corte de Unificação do
Direito Federal teve a intenção de declarar a isenção
das sociedades civis de prestação de serviços profis-
sionais quanto ao recolhimento da COFINS. A con-
clusão final - irrelevante o regime tributário adotado
- somente serviu para lançar uma pá de cal sobre as
exigências anteriormente efetuadas pela Receita Fe-
deral. Ademais, em leitura aos votos proferidos nos
julgamentos que serviram de precedentes à enuncia-
ção da Súmula (Agravos Regimentais nos Recursos
Especiais n°s 226.386/PR5, 297.461/PR6, 422.342/PR7

etc e Recursos Especiais n°s 227.939/SC8,260.960/RS9

etc), verifica-se que a motivação primeira foi a neces-
sidade de garantir a supremacia da Lei Complemen-
tar sobre a Lei Ordinária, em virtude da complexidade
do processo legislativo daquela, enquanto a matéria
referente ao regime tributário das beneficiadas com
a isenção tramitou em um segundo plano.

Relativamente à qualificação da Lei Complemen-
tar n° 70/91 como materialmente ordinária, uma aná-
lise mais cuidadosa é exigida nesta parte do estudo.

Aventam a União e as autoridades coatoras que o
SupremoTribunal Federal, quando do julgamento da
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Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 01/DF,
firmou o entendimento de que, por haver expressa
previsão constitucional para a tributação do fatura-
mento (art. 195, l, em sua redação original), através
de contribuição social, não haveria necessidade de
que a regulamentação de tal regramento se fizesse
por meio de lei complementar, tratando-se, na verda-
de, a Lei Complementar n° 70/91, de norma material-
mente ordinária, podendo ser, destarte, alterada por
outra de igual estatura material.

De fato, as asserções do ente público são coeren-
tes com a posição firmada pela Corte Constitucional
Pátria.

Com efeito, quando do julgamento da ADC n°
01/DF, o STF decidiu pela configuração material ordi-
nária da Lei Complementar n° 70/91. Transcrevo, na
oportunidade, excerto do Voto proferido pelo Minis-
tro Moreira Alves, naquela ocasião:

Sucede, porém, que a contribuição social
em causa, incidente sobre o faturamento dos
empregadores, é admitida expressamente
pelo inciso l do artigo 195 da Carta Magna,
não se podendo pretender, portanto, que
a Lei Complementar n° 70/91 tenha criado
outra fonte de renda destinada a garantir a
manutenção ou a expansão da seguridade
social.

Por isso mesmo, essa contribuição pode-
ria ser instituída por Lei ordinária. A circuns-
tância de ter sido instituída por lei formal-
mente complementar - Lei Complementar
n° 70/91 - não lhe dá, evidentemente, a na-
tureza de contribuição social nova, a que se
aplicaria o disposto no §4° do artigo 195 da
Constituição, porquanto essa lei, com relação
aos dispositivos concernentes à contribuição
social por ela instituída - que são objeto des-
ta ação -, é materialmente ordinária, por não
tratar, nesse particular, de matéria reservada,
por texto expresso da Constituição, à lei com-
plementar. A jurisprudência desta Corte, sob
o império da Emenda Constitucional n° 1/69
- e a Constituição atual não alterou esse sis-
tema -, se firmou no sentido de que só se exi-
ge lei complementar para as matérias para
cuja disciplina a Constituição expressamente
faz tal exigência, e, se porventura a matéria,
disciplinada por lei cujo processo legislativo
observado tenha sido o da lei complementar,
não seja daquelas para que a Carta Magna
exige essa modalidade legislativa, os disposi-
tivos que tratam dela se têm como dispositi-
vos de lei ordinária10, "grifo nosso"

Assim, importa aferir a repercussão que tal julga-
mento provoca no conhecimento da matéria tratada
neste estudo, tornando-se, por certo, o busílis.

Analisando os precedentes que deram azo à enun-
ciação da Súmula de Jurisprudência n° 276, do Supe-
rior Tribunal de Justiça, verificou-se que as decisões
limitaram-se a proclamar a superioridade hierárquica
da lei complementar em face da lei ordinária, ante a
complexidade do processo de elaboração e também
a desnecessidade de adequação do regime tributário
para usufruto do benefício da isenção. Em momento
algum, a posição firmada pelo STF quando do julga-
mento da ADC 01/DF foi trazida à baila.

Todavia, somente após a edição da Súmula n° 276,
o Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente a
Primeira Turma, sob a Presidência da Ministra Eliana
Calmon, conheceu da matéria.

Tratava-se, na oportunidade, do julgamento do
Agravo Regimental no Recurso Especial n° 382.736-
SC, sob a Relatoria no Eminente Ministro Castro Meira.
Na oportunidade, a Turma ratificou, majoritariamen-
te, o entendimento já exposto na Súmula n° 276.

Por sua importância, merece comentários o julga-
mento em apreço.

Na ocasião, o Relator, Ministro Castro Meira, acom-
panhado do Ministro Teori Albino Zavascki, votaram
pela revisão da Súmula em destaque, tendo em vista
o manifesto confronto redacional da mesma com o
entendimento já sufragado pelo STF, propondo, in-
clusive, que sua redação fosse a seguinte: "As socie-
dades civis de prestação de serviços profissionais, até
o advento da Lei n° 9.430/96, são isentas da COFINS,
irrelevante o regime tributário adotado".

Como se vê, Suas Excelências reconheceram a ca-
racterização material de lei ordinária à Lei Comple-
mentar n° 70/91, autorizando-lhe modificações me-
diante aquele instrumento legal.

Inobstante as conclusões acima, a tese não logrou
êxito em sagrar-se vencedora, sucumbindo ao enten-
dimento já sufragado na Súmula n° 276.

O Voto Condutor foi da lavra do Ministro Peçanha
Martins, a quem peço vénia para transcrever e anali-
sar:

Sra. Ministra Presidente, chegou às mi-
nhas mãos um acórdão do SupremoTribunal
Federal, da lavra do eminente Ministro Car-
los Mário Velloso, declarando que a compe-
tência para o julgamento desta matéria é do
Superior Tribunal de Justiça. Significa dizer
que, pelo menos em princípio, aquele emi-
nente Magistrado, constitucionalista que é,
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não reconheceu na hipótese a competência,
pelo menos exclusiva, do Supremo Tribunal
Federal. Essa é a lição que extraio daquela
decisão.

Estiveram comigo os ilustres representan-
tes da Fazenda Nacional e dos advogados.
Conversamos, como faço para me esclarecer.
As leis são hierarquizadas.Temos a Constitui-
ção, leis complementares, leis ordinárias, de-
cretos-leis, decretos, portarias... À lei comple-
mentar, nos termos da Constituição, cabe:

"art. 146:... definição de tributos e de suas
espécies, bem como, em relação aos impos-
tos discriminados nesta Constituição, a dos
respectivos fatos geradores, bases de cálcu-
los e contribuintes."

No caso em discussão, a lei complemen-
tar não fez incidir o tributo àquelas socieda-
des de advogados. Indaga-se: Podia fazê-lo?
Nos termos da Constituição, podia, porque as
pessoas físicas e jurídicas são as contribuin-
tes de modo geral, mas não o fez quanto aos
advogados.

O que, parece-me, declarou o Supremo
Tribunal Federal com relação à possibilidade
de alteração de leis complementares por leis
ordinárias diz respeito à alíquota e só quanto
a ela. É que, na dicção do art. 146, a definição
dos contribuintes dos tributos é matéria re-
servada à lei complementar.

Há que ser levada em conta, a natureza
das leis e as pessoas a que se destinam a lei;
e, em princípio, há de ser levado também em
conta que o Código Tributário Nacional não
foi votado pelo Congresso Nacional como lei
complementar. Foi como tal, definido pelo
próprio Supremo Tribunal Federal. Suas re-
gras gerais e suas normas podem ser alte-
radas por leis especiais ou por lei que não
tenham a característica de complementares.
Mas a lei complementar que definiu quais os
contribuintes, parece-me, não poderia ser
modificada por lei ordinária ou qualquer ou-
tra lei ordinária, porque contraria o disposto
no art. 146, III, a, da CF/88.

Somente a lei complementar, para cuja
aprovação exige-se maioria -absoluta (art.
69, CF), pode definir os tributos e suas espé-
cies e, quanto aos impostos discriminados na
Constituição,"a dos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes"(art. 146, III,"a", CF).

Ora, como admitir-se possa a lei comple-

mentar ser alterada por lei ordinária para in-
cluir novos contribuintes de tributos?

Por essas razões e pedindo vénia aos que
pensam em contrário, sou pela manutenção
da Súmula e nego provimento ao agravo re-
gimental11, "grifo nosso".

Como se vê, portanto, o exercício hermenêutico
efetivado acima prima pela autenticidade, uma vez
que emanado pela mesma Primeira Seção do Supe-
rior Tribunal de Justiça, da qual a Primeira Turma faz
parte, de onde se originou o entendimento expresso
na Súmula n°276.

Objetivando afastar a possibilidade de a lei com-
plementar ser alterada por lei ordinária, assim se
manifestou o prolator do Voto Condutor: "..O que, pa-
rece-me, declarou o Supremo Tribunal Federal com
relação à possibilidade de alteração de leis comple-
mentares por leis ordinárias diz respeito à alíquota e
só quanto a ela. É que, na dicção do art. 146, a defini-
ção dos contribuintes dos tributos é matéria reserva-
da à lei complementar...".

Conquanto se reconheça a autoridade jurídica
do Eminente Ministro Peçanha Martins, o que é fato
notório, ousa-se discordar de sua posição acerca do
tema, uma vez que, a princípio, em manifesto con-
fronto com a Jurisprudência firmada no âmbito do
Supremo Tribunal Federal Federal, no que concerne
ao instrumento legal destinado a regulamentar os
elementos estruturantes das contribuições para fo-
mento da Seguridade Social.

O problema já foi examinado pelo Excelso Pretó-
rio, o qual, através do ínclito Ministro Carlos Velloso,
em Voto proferido no julgamento do Recurso Extra-
ordinário n° 138.284-8/CE, se manifestou da seguinte
forma:

"Todas as contribuições, sem exceção,
sujeitam-se à lei complementar de normas
gerais, assim ao CTN {art. 146, III, ex vi do dis-
posto no art. 149). Isto não quer dizer que
a instituição dessas contribuições exige lei
complementar: porque não são impostos,
não há exigência no sentido de que os seus
fatos geradores, bases de cálculo e contri-
buinte estejam definidos na lei complemen-
tar (art. 146, III, a).

A norma matriz das contribuições sociais,
bem assim das contribuições de intervenção
e das contribuições corporativas, é o art. 149
da Constituição Federal. O artigo 149 sujeita
tais contribuições, todas elas, à lei comple-
mentar de normas gerais (art. 146, III). Isto, en-
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tretanto, não quer dizer, também já falamos,
que somente lei complementar pode instituir
tais contribuições. Elas se sujeitam, é certo, à
lei complementar de normas gerais (art. 146,
III).Todavia, porque não são impostos, não há
necessidade de que a lei complementar defi-
na os seusfatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes (art. 146, III,"a"). Somente para
aqueles que entendem que a contribuição é
imposto é que a exigência teria cabimento.
Essa é, aliás, a lição sempre precisa do emi-
nente SACHA CALMON NAVARRO COELHO,
hoje professor titular da UFMG (Sacha Cal-
mon Navarro Coelho, "Comentários à Consti-
tuição de 1988 - Sistema Tributário", Forense,
1990, págs. 145/146)12. "grifo nosso".

Como se vê, a questão encontra-se sedimentada
em sede jurisprudência!, a qual se mantém firme no
sentido de que desnecessária a edição de lei comple-
mentar, inobstante o silêncio
do Código Tributário Nacional,
para definição de fatos gera-
dores, bases de cálculo e con-
tribuintes das contribuições
sociais, caso da COFINS.

Peço licença para transcre-
ver mais uma ementa a respei-
to: uma

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. CON-
TRIBUIÇÃO: SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DE IN-
TERVENÇÃO NO DO-
MÍNIO ECONÓMICO.
Lei 8.029, de 12.4.1990,
art. 8°, § 3°. Lei 8.154,
de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F.,
art. 146, III; art. 149; art. 154, l; art. 195, § 4°.

l .-As contribuições do art. 149, C.F. - con-
tribuições sociais, de intervenção no domí-
nio económico e de interesse de categorias
profissionais ou económicas - posto estarem
sujeitas à lei complementar do art. 146, III,
C.F., isto não quer dizer que deverão ser insti-
tuídas por lei complementar. A contribuição
social do art. 195, § 4°, C.F., decorrente de"ou-
tras fontes", é que, para a sua instituição, será
observada a técnica da competência residual
da União: C.F., art. 154, l, ex vi do disposto no
art. 195, § 4°. A contribuição não é imposto.
Por isso, não se exige que a lei complementar
defina a sua hipótese de incidência, a base
imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a.

Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos
Velíoso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro
Moreira Alves, RTJ 143/684.

II. - A contribuição do SEBRAE 3/4 Lei
8.029/90, art. 8°, § 3°, redação das Leis
8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de
intervenção no domínio económico, não
obstante a lei a ela se referir como adicional
às alíquotas das contribuições sociais gerais
relativas às entidades de que trata o art. 1 ° do
D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não
se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE,
no rol doart. 240, C.F.

III. - Constitucionalidade da contribuição
do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto,
do § 3°, do art. 8°, da Lei 8.029/90, com a re-
dação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003.

IV. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo
não provido13, "grifo nosso".

Diante de tal posiciona-
mento da Corte Suprema,
coerente com a melhor inter-
pretação dada ao Texto Cons-
titucional, torna-se imperioso
afirmar que a necessidade de
instituição de normas gerais,
através de lei complementar,
que definam fatos geradores,
bases de cálculo e contribuin-
tes, nos termos do art. 146, III,
"a", da CF/88, não se aplica às
contribuições sociais para a
Seguridade Social.

Só por este motivo, pode-
se declarar desprovidas de

fundamento constitucional as conclusões exaradas
no julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Especial n° 382.736/SC, posto que a definição de
contribuintes, por via transversa, também abrange a
concessão de isenção, matéria, como se vê, afeta à lei
ordinária.

Não tem, desta feita, a lei complementar o espec-
tro proclamado pelo Eminente Ministro do STJ com
relação às contribuições sociais, ainda mais se desne-
cessária a instituição de referido tributo por aludida
modalidade de norma (ADC 01/DF).

A prescindibilidade de lei complementar quanto
à regulamentação no plano infraconstitucional das
contribuições sociais não se limita, portanto, somen-
te à figura da alíquota, tornando-se, por conseguinte,
desnecessária a todos os elementos estruturantes do
tributo, o que inquina de afrontosa à interpretação
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do tema dada pelo STF a motivação do julgado no
Agravo Regimental em destaque.

O raciocínio é claramente extensível à possibilida-
de de alteração de uma lei complementar por lei or-
dinária, aquilatada, obviamente, sua caracterização
material.

Cai por terra, então, a motivação sustentadora
dos fundamentos que originaram a Súmula n° 276,
do STJ, posto que a mera alegação de respeito à hie-
rarquia das normas se tem por impertinente ao de-
sate da lide, ante a conclusão extraída da ADC 01/DF,
de que a Lei Complementar n° 70/91 materialmente
seria uma lei ordinária, conquanto possua status di-
versificado.

Não se pode olvidar que tal posição foi albergada
pelo STF em sede de Ação Declaratória de Constitu-
cionalidade (ADC 01/DF), cujos resultados, por deter-
minação constitucional, produzirão eficácia contra
todos e efeitos vinculantes, relativamente aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública
Direta e Indireta, nas esferas federal, estadual e muni-
cipal (art. 102, §2°, CF/88).

Considera-se, ainda, a postura do mesmo Excel-
so Pretório acerca da desnecessidade de a lei com-
plementar regular os elementos estruturantes das
contribuições sociais, contrariamente ao decidido
pelo STJ (Agravo Regimental no Recuso Especial n°
382.736/SC).

Ora, a partir do momento em que a Lei Comple-
mentar n° 70/91 é qualificada como materialmente
ordinária, por força de julgamento em ADC - com
efeitos erga omnes e vinculantes - e não mais para
a definição dos elementos estruturais das contribui-
ções - caso dos contribuintes - exige-se a edição de
lei complementar, pergunta-se, então, ante tais con-
clusões extraídas de julgados da Corte Suprema, o
que justificaria ainda a imprescindibilidade de o ar-
tigo 6°, 11, da Lei Complementar n° 70/91 ser revoga-
do somente por outra lei complementar? Creio que
nada!

Finalizando a questão, observo que o próprio
Superior Tribunal de Justiça vem hodiernamente
firmando o entendimento de que a apreciação de
matéria relativa à hierarquia das leis sequer é de sua
competência, haja vista tratar de questão de natu-
reza eminentemente constitucional, conforme se vê
abaixo: .

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMEN-
TAL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA
DE CUNHO CONSTITUCIONAL EXAMINA-
DA NA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO APELO EXCEPCIONAL.

1. Embargos de divergência em recurso
especial oposto contra acórdão segundo o
qual "no âmbito deste recurso, não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça apreciar maté-
ria de cunho constitucional, de competência
exclusiva da Suprema Corte, nos termos do
artigo 102 da Constituição Federal".

2. Não se conhece de recurso especial
quando a decisão atacada basilou-se, como
fundamento central, em matéria de cunho
eminentemente constitucional (constitucio-
nalidade da revogação da isenção da COFINS
concedida às sociedades civis de prestação
de serviços e aplicabilidade do art. 195, l e §
4°, da CF/88).

3. Preliminar de não-conhecimento por
trazer o acórdão de 2° grau matéria nitida-
mente constitucional que esbarra na possível
confrontação entre os textos dos acórdãos
recorrido e os apontados como dissidentes,
razão pela qual impõe-se a descaminhada
desembargos.

4. Agravo regimental não-provido14. "gri-
fo nosso"

TRIBUTÁRIO E PROCESSUALCIVILCOFINS.
SOCIEDADE CIVIL. ISENÇÃO. ACÓRDÃO VER-
GASTADO. FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.

1. OTribunal a quo negou a pretensão da
recorrente sob a ótica essencialmente consti-
tucional, de competência do STF e, portanto,
fora do âmbito de apreciação do recurso es-
pecial, a teor do art. 102 da Carta Magna.

2. Agravo regimental improvido15. "grifo
nosso

4. CONCLUSÃO

Conforme se conclui do presente estudo, impõe-
se o cancelamento ou revisão da Súmula n° 276, do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que em mani-
festo desacordo com o entendimento já solidificado
noSupremoTribunal Federal, na qualidade de último
intérprete da Constituição Federal, de que as contri-
buições para a Seguridade Social, desde que previs-
tas no artigo 195, da Carta Magna, prescindem de
regulamentação pela via da lei complementar, bem
assim de que à referida modalidade tributária não se
aplica o disposto no artigo 146, III, a, do mesmo texto
normativo. Destarte, sem nenhum vício de constitu-
cionalidade a revogação tácita promovida pelo arti-
go 56, da Lei n° 9.430/96 ao artigo 6°, II, da Lei Com-
plementar n° 70/91.
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INTRODUÇÃO

O marco teórico do presente estudo correspon-
de às afirmações de dois autores: T. H. Marshall e Rei-
nhard Bendix. Os dois são contemporâneos do sécu-
lo XX e estudaram o fenómeno da cidadania.

T.H. Marshall, inglês, nascido em 1893 e morto em
1981. Lecionou na London School of Economics (LSE)
de 1925 a 1956 quando se aposentou. Depois foi che-
fe do Departamento de Ciências Sociais da UNESCO
de 1956 a 1960.

Filho de um arquiteto de sucesso, teve a infância
de classe média alta. Porém, em 1914 foi enviado a
Weimar para estudar alemão e lá, com a deflagra-
ção da 1a guerra mundial, permaneceu preso em um
campo de prisioneiros por 4 anos.

A sua maturidade sociológica, contudo, é alcan-
çada no pós-segunda guerra mundial, quando a In-
glaterra vivia sob a recordação do desemprego, da
pobreza e das desigualdades em matéria de saúde e
educação, sendo que o governo trabalhista procura-

-

vá minorar a situação com medidas socialistas e com
o Estado do Bem Estar Social.

Publicou em 1950 o seu estudo Citizenship and
Social Class, traduzido para o português e publicado
no Brasil em 1967, pela Zahar Editora, com o título
Cidadania Classe Social e Status.

Reinhard Bendix, alemão, filho do renomado ju-
deu Ludwig Bendix, nasceu em 1916, na Cidade de
Berlim e morreu em 1991, em Berkeley, EUA. Até a
ascensão do nazismo vivia em um confortável apar-
tamento de classe média alta. Depois que seu pai é
preso em 1 933 sua condição de judeu é aflorada.

Depois de trabalhos manuais na Inglaterra e Ale-
manha, Reinhard e sua irmã Dorothea seguem para
os Estados Unidos, onde, em 1 938, inicia seus estudos
na Universidade de Chicago. Lá defende sua disserta-
ção de mestrado com o tema The Rise and Acceptan-
cê of German Sociology, 1943. Ainda quando aluno
do doutorado começa a ensinar como assistente e
escreve seus primeiros textos sociológicos, com for-
te influência de Max Weber, aliás seu principal livro é
Max Weber: um perfil intelectual, publicado no Brasil
pela Editora da Universidade de Brasília em 1 986.

A partir de 1944 inicia seu trabalho em Berke-
ley, onde ajudou a institucionalizar áreas de espe-
cialização como sociologia industrial, estratificação,
burocracia, teoria da modernização e a sua própria
especialidade uma forma comparativa de sociologia
histórica.

A marca registrada de Bendix é a perspectiva his-
tórico-sociológica, sempre sob a influência de Max
Weber. De sua extensa bibliografia três livros com-
põem de forma exemplar sua sociologia histórico
comparada: Work and Authority in Industry, publica-
do originalmente em 1956; Nation-Building and Citi-
zenship (Construção nacional e Cidadania), de 1964;
e Kings or People, de 1 978.

Dentro da sua perspectiva histórico-sociológica,
Bendix afirma que depois do pós-guerra cerca de 50
territórios outrora dependentes ou coloniais torna-
ram-se Estados independentes. Muitos desses países
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recém-índependentes ainda enfrentam a tarefa de
construir uma comunidade política nacional. Seus es-
forços podem ser comparados à construção nacional
dos países ocidentais durante os séculos XVIII e XIX.

Ambos autores demonstram que a cidadania não
é um mero status legal, perene, duradouro, imutável,
que uma vez a ele concedido não sofrerá alteração,
pelo contrário, é um processo social. Assim Marshall
(1967, 63-4) propõe uma tipologia de direitos dividi-
da em três partes: 1) direitos civis; 2) direitos políti-
cos; 3) direitos sociais.

Para cada um dos tipos de direitos corresponde
uma instituição. Para a salvaguarda dos direitos civis,
os tribunais. Para a tomada de decisão e participa-
ção na legislação os corpos legislativos. E os serviços
sociais para garantir um mínimo de proteção para a
pobreza.

Ora, se os tribunais são a garantia dos direitos
civis e no Brasil eles também atendem à demanda
para a garantia dos direitos sociais, na época atual de
alta tecnologia, faz-se necessária a modernização do
Judiciário para atender à crescente demanda para o
exercício da cidadania.

Este estudo dividir-se-á em três capítulos. No pri-
meiro faremos uma abordagem a respeito do concei-
to de cidadania, a partir dos estudos de T.H. Marshall
e Reinhard Bendix. No segundo trataremos sobre a
judicialização dos direitos, ou seja, a procura pelos
direitos consagrados na Constituição e nas leis no Ju-
diciário. No terceiro abordaremos a necessidade de
se encontrar mecanismos para a modernização do
sistema judiciário brasileiro.

1. A cidadania para as classes inferiores,
segundo o pensamento de T. H. Marshall e

Reinhard Bendix

1.1 - O pensamento de T. H. Marshall

O texto de T.H. Marshall é uma conferência, na
qual toma como ponto de partida o trabalho de ou-
tro Marshall, Alfred.

Alfred Marshall faz a seguinte pergunta que é
discutida por T.H. Marshall (1967, p. 59):'Será possí-
vel converter todos os homens em "cavalheiros" por
meio do progresso económico e social?'

Na formulação clássica de Alfred Marshall a tran-
sição entre uma economia de baixa tecnologia com
muitas horas de trabalho diário e baixos salários para
uma economia de alta tecnologia com poucas horas
de trabalho diário e salários altos, converteriam a

classe trabalhadora, pouco a pouco, em "cavalheiros"
A cidadania para ele seria o ócio para o fim de per-
seguir interesses civilizados e contribuir na formação
de governos responsáveis

A principal crítica que T.H. Marshall (1967, p. 62)
faz a Alfred Marshall é a de que quando este se refe-
ria à cidadania como algo que artesãos qualificados
aprendem a apreciar no curso de sua transformação
em "cavalheiros", ele se referia somente às obrigações
e não aos direitos de cidadania. Ele a concebeu como
modo de viver que brotasse de dentro de cada indiví-
duo e não como algo imposto a ele de fora.

T.H. Marshall a fim de formular sua tese, parte en-
tão da premissa de que a humanidade caminha para
a igualdade social como a principal fase da evolução
da cidadania.

Para Marshall (1967, pp. 63-64) o direito de cida-
dania está dividido em três partes. Essas partes foram
chamadas de civil, política e social. Para o autor o
elemento civil é composto dos direitos necessários à
liberdade individual - liberdade de ir e vir, liberdade
de imprensa, pensamento e fé, o direito à proprieda-
de e de concluir contratos válidos e o Direito à justiça.
Daí que as instituições mais intimamente associadas
com os direitos civis são os tribunais de justiça. Por
elemento político se deve entender o direito de par-
ticipar no exercício do poder político, representado
pelos parlamentos e conselhos do Governo local. O
elemento social se refere a tudo o que vai desde o
direito a um mínimo de bem-estar económico e se-
gurança ao direito de participar, por completo, na
herança social e levar a vida de um ser civilizado de
acordo com os padrões que prevalecem na socieda-
de.

A cada um desses direitos Marshall atribui um pe-
ríodo de gestação e formação, tomando como base
eventos ocorridos na Inglaterra.Os direitos civis apa-
receram em primeiro lugar e se estabeleceram antes
da aprovação do Reform Act em 1832, ou seja foram
desenvolvidos no século XVIII. Os direitos políticos se
formalizaram durante o século XIX e, por último, os
sociais se firmaram com o direito à educação pública
fundamental e se estenderam por todo o século XX à
saúde e à aposentadoria.

Os Direitos civis surgiram com o nascimento da
burguesia, durante o século XVIII, em sua luta contra
os privilégios da aristocracia, e se constituíram sob as
expressões da propriedade privada, da igualdade pe-
rante a lei, a liberdade de comércio e expressão. Os
Direitos Políticos foram alcançados ao longo do sé-
culo XIX com o acesso paulatino ao sufrágio univer-
sal, que refletiu em boa medida as reivindicações da
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classe trabalhadora, e por último os direitos sociais
à educação, ao trabalho, à saúde e às pensões, os
quais se têm desenvolvido durante o século XX com
o desenvolvimento do Estado de Bem Estar Social e a
conquista das reivindicações sociais. Estes períodos,
evidentemente, devem ser tratados com uma elas-
ticidade razoável, e há algum entrelaçamento, espe-
cialmente entre os dois últimos.1

Para o autor o desenvolvimento da cidadania
tende à igualdade de status e o desenvolvimento do
mercado à desigualdade de classes. Os direitos de ci-
dadania moderam a tendência à desigualdade que
provoca a economia de livre mercado, sem embargo
o mercado e a desigualdade social são elementos
necessários à produção de riqueza e a preservação
dos direitos civis. Por isso, igualdade de status não
equivale à igualdade económica, os direitos sociais
contribuem para a igualdade de status, mas
não à igualdade de rendas, sua finalidade é a
abolição da pobreza, mas não a abolição da
desigualdade.

Andrade (1993, p. 64) analisando o con-
ceito de cidadania a partir das ideias deT.H.
Marshall, chega ao seguinte paradoxo: se
cidadania é uma instituição em desenvolvi-
mento desde o século XVIII, então seu desen-
volvimento coincide com o desenvolvimen-
to do capitalismo. Diz mais a autora que se
a cidadania é uma instituição tendente a um
sistema de igualdade, o capitalismo, ao revés,
é um sistema de desigualdades.

Por um lado, a cidadania transformou-se,
sob certos aspectos, no arcabouço da desi-
gualdade social legitimada, paradoxalmente
permitindo e até mesmo moldando as desigualdades
sociais (ANDRADE. 1993, p. 65).

1.1.1 A crítica de Dahrendorf ao traba-
lho de Marshall

Dahrendorf (1979, pp. 38-39) começa a sua críti-
ca pelo problema da igualdade perante a lei. É que,
segundo ele, as leis são regras do jogo, mas algumas
dessas regras beneficiam mais uns do que outros.
Além do que os direitos civis são diminuídos diante
do poder exorbitante de uns e a debilidade econó-
mica de outros.

Diz ainda o autor acima citado que os direitos po-
líticos tem pouco peso se o povo não está educado
suficientemente para fazer uso deles. Dessa maneira
os direitos constitucionais podem ser apenas pro-
messas vazias.

Outra crítica ao trabalho de Marshall refere-se ao
não estudo dos Direitos trabalhistas como matéria
autónoma. Os direitos dos empregados a formar sin-
dicatos, à convenção coletiva e à folga foram tratados
como extensão dos direitos civis.

Na verdade Marshall não via os Direitos trabalhis-
tas como conquista da classe trabalhadora. Seu argu-
mento é que os Sindicatos exerciam os direitos civis
dos seus associados individuais de maneira coletiva.

Marshall dá à pergunta de como resolver a ambi-
guidade entre a democracia política com as consequ-
ências sociais do capitalismo como sistema económi-
co a resposta do Estado do Bem Estar Social, porém,
esse tipo de Estado já não resolve à ausência do ple-
no emprego, ao problema da pobreza persistente e
nem ao fenómeno migratório.

Com certeza a maior deficiência de Marshall cons-
titui o não enfrentamento de temas hoje relevantes
como os direitos dos homossexuais, os dos filhos
ante os abusos familiares, o do aborto em condições
escolhidas pelas mulheres, a flexibilização do traba-
lho, entre outros.

Porém, é preciso registrar que a Cidadania é de
fato o grande tema do século XXI, requerendo novas
leituras, diferentes daquelas feitas por Marshall, con-
tudo, sem desprezá-las.

1.2 - O pensamento de Reinhard Ben-
dix

Bendix (1996, pp. 58-59) chama a atenção para a
existência de dois enfoques principais em teoria po-
lítica, formulados, pelo menos, desde Maquiavel. O
primeiro e o mais antigo deles, legado pelo próprio
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Maquiavel, vê os fatos e os eventos políticos como
funções de habilidades e virtude do líder político, o
Príncipe.

De uma maneira mais geral, essa tradição leva à
percepção do Estado como uma unidade que orga-
niza os desejos e aspirações da sociedade como um
todo, definindo seus objetivos e atuando para sua
consecução. Os governantes não devem satisfação
aos governados, e é como se não existisse qualquer
resistência da estrutura social ao Príncipe: as únicas
limitações à sua vontade são seus próprios caprichos
e juízo. Naturalmente, essa é uma concepção extre-
mada, que tem o Estado absolutista como referência
empírica implícita.

A outra tradição teórica provém de Rousseau. Em
sua concepção, o Estado atua por delegação do povo,
segundo um contrato social explícito e bem delimi-
tado. A ideia de um contrato social possui, historica-
mente, um significado ideológico e normativo, já que
se originou dentro de um contexto de luta contra o
absolutismo. Mas tem, também, o valor sociológi-
co de constituir uma proposição empírica relativa à
maneira pela qual a política é conduzida, quando os
grupos sociais são fortes e o governo fraco. A noção
contratualista do Estado equivale a uma revolução
coperniana do pensamento político, causando uma
mudança de perspectiva que levou, muitas vezes, à
própria negação do Estado como uma variável au-
tónoma, digna da atenção do analista político. No
extremo, ela tende a considerar o Estado como um
simples locus sem textura própria, através do qual
grupos ou classes dominantes exercem sua vontade.

No seu estudo, Bendix (1996, p. 36) analisa as
transformações ocorridas nas sociedades europeias
desde as sociedades patrimoniais da Idade Média
até os regimes absolutistas do século XVIII e daí até
as sociedades de classe da democracia plebiscitaria
nos estados-nações do século XX. A ordem política e
social da Europa medieval sofreu transformações im-
portantes, produzindo por fim o Estado-nação e um
crescente igualitarismo.

Segundo o autor, as relações de autoridades in-
dividuais substituem as tradicionais relações entre
amos e servos. Começando de uma condição de so-
ciedade na qual a grande maioria das pessoas era
considerada objetos da autoridade, as sociedades
ocidentais progrediram firmemente para uma condi-
ção na qual os direitos de cidadania são universais.
Onde esses direitos são negados, o conflito é eviden-
te e muitas vezes violento.

A hipótese de uma autoridade nacional não se
aplica a um país economicamente subdesenvolvido

como a índia, ainda que a índia seja notável pela re-
lativa estabilidade de seu governo desde a sua inde-
pendência.

Para Bendix (1996, p. 36) a expansão concomi-
tante da autoridade pública e da cidadania que teve
origem na Europa ocidental do século XVIII integram
aquele mais amplo caracterizado como moderniza-
ção. Se se frustraram muitas das esperanças moder-
nizantes no assim chamado Terceiro Mundo, isso se
deveu mais à modernização insuficiente que a qual-
quer outra razão.

-

Bendix faz assim, dentro de uma perspectiva his-
tórico-comparativa, a conclusão de que o exercício
dos direitos de cidadania de uma população está di-
retamente vinculada ao seu grau de modernização.

Modernização (algumas vezes chamada de de-
senvolvimento social e político) refere-se a todas
aquelas mudanças sociais e políticas que acompa-
nharam a industrialização em muitos países da civi-
lização ocidental. Entre essas, estão a urbanização,
as mudanças na estrutura ocupacionaí, a mobilidade
social, o desenvolvimento da educação - assim como
as mudanças sociais de instituições absolutistas a go-
vernos responsáveis e representativos, e do laissez-
faire a um Estado de bem-estar moderno (BENDIX,
1996, pp. 39-40).

Em reportagem publicada pela Revista Veja (2000,
pp. 116-119) está descrita a situação de nosso país em
relação à corrida tecnológica. O Brasil tem 180 cientis-
tas para cada milhão de habitantes, a Argentina 700 e
os Estados Unidos têm 3.800 para cada milhão.

Na área educacional o Brasil tem um desempenho
sofrível. O tempo médio que um estudante da União
Europeia fica na escola é de dezesseis anos. No Chile
é de 9,5 anos. E no Brasil, de apenas 6,2 anos.

O mesmo acontece com os estudantes na idade
de 18 a 24 anos matriculados em Universidades. En-
quanto nos EUA 80% desses jovens estão matricula-
dos, 50% na França, 46% na Espanha, 39% na Argen-
tina, no Brasil o percentual é de apenas 7,7%.

Segundo a reportagem existe um fator a mais de
atraso da tecnologia em nosso país que é a estrutu-
ra tributária e fiscal. Além disso entram no cômputo
a péssima distribuição de renda e os baixos investi-
mentos governamentais em pesquisa. Para se ter
uma ideia o Brasil recebeu no ano de 2000 apenas
142 milhões de dólares pelo uso de suas patentes,
enquanto o México embolsou quase o triplo.

Mesmo com o fim da reserva de mercado, o Brasil
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ainda tem barreiras que dificultam muito a dissemi-
nação da tecnologia. Segundo o estudo da Firjan, o
imposto de 30% cobrado pelo Brasil sobre a importa-
ção de computadores é o mais alto do mundo. Sobre
esse imposto incidem ainda outras taxas que acabam
por elevar o preço dos PCs em 100%. (VEJA, 2000, p.
118).

A conclusão de Bendix de que a ausência de de-
senvolvimento tecnológico induz à baixa moderniza-
ção e, conseqúentemente, à pouca fruição dos direi-
tos de cidadania é a base de nosso estudo, porque no
Brasil, apesar de consagrados na Constituição e nas
leis os Direitos civis, políticos e sociais, ainda estão
longe de serem efetivados na prática. Dessa forma o
Judiciário é chamado para suprir a lacuna da ausên-
cia de "modernização" porém, sua estrutura arcaica
e ultrapassada não atende à expectativa da popula-
ção.

2 - A judicializacao dos Direitos civis,
políticos e sociais

2.1 - A expansão das funções judiciárias

A partir da vigência da nova Constituição Federal
em 1988, é inegável o aumento da procura por Jus-
tiça pela população de nosso país. Esse fenómeno
pode ser atribuído a várias causas. Entre elas estão
a liberdade democrática atingida com o fim do ciclo
dos militares no poder, as eleições diretas, a liberda-
de de associação sindical, os partidos políticos etc. O
país passou a viver novo tempo e com isso a popula-
ção despertou para os seus direitos consagrados na
Lei Magna.

Koerner (2002, pp. 28-30) defende que não só es-
sas causas aumentaram a demanda pelo Judiciário.
Segundo o autor seria importante analisar a situação
sob três pontos importantes, a saber: uma transição
democrática que transcorreu como um processo in-
completo e contraditório; o empresariado passa a
procurar o Judiciário ante a diminuição da influência
do Estado na economia; e a expansão da consciên-
cia dos direitos, pela organização de movimentos so-
ciais, pela ampliação de demandas por direitos tanto
individuais quanto coletivos.

A Constituição Federal brasileira de 1988 estabe-
leceu novos direitos, criou mecanismos de garantia
(FEITOSA, 2003, pp. 4-5) e legitimou novos entes para
o ingresso de ações. Ao lado disso o Judiciário ganhou
status de poder nunca tido na história republicana.

Uma das instigantes novidades do Brasil dos últi-
mos anos foi a virtuosa ascensão institucional do Po-

der Judiciário. Recuperadas as liberdades democráti-
cas e as garantias da magistratura, juizes e tribunais
deixaram de ser um departamento técnico especiali-
zado e passaram a desempenhar um papel político,
dividindo espaço com o Legislativo e o Executivo. Tal
circunstância acarretou uma modificação substantiva
na relação da sociedade com as instituições judiciais,
impondo reformas estruturais e suscitando questões
complexas acerca da extensão de seus poderes (BAR-
ROSO, 2005).

Esse arcabouço constitucional e institucional^ a
impossibilidade de o Estado-Administração dar va-
zão às exigências cada vez maiores da sociedade e
a ampliação do acesso à Justiça possibilitaram uma
verdadeira explosão de ações judiciais, trazendo ao
Judiciário matérias antes afetas ao âmbito adminis-
trativo das políticas públicas.

Para termos uma ideia, segundo matéria publica-
da no Jornal O Globo (2005, p. 2), tomando como base
o ano de 2003, na Justiça Estadual chegaram 380.000
novos casos, por estado, somente na primeira instân-
cia. Nos tribunais de justiça, foram 42.000 novos ca-
sos, em média. Na Justiça Federal a situação foi pior.
Em 2003, ingressaram três milhões de novos casos na
primeira instância e outros 365 mil na segunda.

Por outro lado, o Judiciário passa a ser um espaço
de discussão das ações governamentais, veja-se, a tí-
tulo de exemplo, os planos económicos do governo
Collor, os quais foram contestados na Justiça Federal
e praticamente triplicaram os processos da 1a instân-
cia entre os anos de 1990 e 1992.

Diante desse quadro, o Judiciário se agiganta e é
chamado para tratar de questões jurídicas novas, não
mais de resolução de conflitos individuais, v.g., se um
cartório extrajudicial deveria ficar com o escrevente
juramentado ou com o escrivão substituto, se o pai
ou a mãe deveria ter a guarda do filho menor, mas,
sim da permissão ao aborto do feto anencefálico, da
possibilidade de cobrança das contribuições dos ina-
tivos e da constitucionalidade do rito procedimental
da cassação de mandato de parlamentares.
Note-se que os ministros do SupremoTribunal Fede-
ral, ao serem chamados para resolver tais conflitos,
se dividiram. O resultado dos julgamentos se deu por
maioria apertada de votos.

... a dura realidade da história moderna logo de-
monstrou que os tribunais (...) não podem fugir de
uma inflexível alternativa. Eles devem de fato esco-
lher uma das duas possibilidades seguintes: a) per-
manecer fiéis, com pertinácia, à concepção tradicio-
nal, tipicamente do século XIX, dos limites da função
jurisdicional, ou b) elevar-se ao nível dos outros po-
deres, tornar-se enfim o terceiro gigante, capaz de
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controlar o legislador mastodonte e o leviatanesco
administrador (CAPPELLETTI, 1993, pp. 46-47).

2.2 - O Judiciário no varejo: os juizados
especiais

Na esteira da expansão das atividades jurisdicio-
nais, a Constituição Federal criou alguns e aprimorou
outros meios processuais de garantias dos Direitos
por ela estabelecidos. A exemplo tivemos o manda-
do de segurança coletivo, o mandado de injunção, a
ação civil pública, o habeas data, entre outros.

Mas se a Constituição Federal se preocupou com
os grandes temas, também o fez em relação à ga-
rantia do acesso à Justiça aos menos aquinhoados.
Foram previstos os juizados especiais {"juizados es-
peciais, providos por juizes togados, ou togados e
leigos, competentes para a conciliação, o julgamento
e a execução de causas cíveis de menor complexida-
de e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, per-
mitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação
e o julgamento de recursos por turmas de juizes de
primeiro grau", conforme dispôs o art. 98, l, da Cons-
tituição).

No âmbito estadual, após sete anos de sua
previsão constitucional, foi sancionada a Lei 9.099/95
dispondo sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais e em 2001 foi sancionada a Lei 10.259/01, crian-
do os juizados no âmbito da Justiça Federal.

A lei instituidora dos juizados especiais federais
não criou cargos ou funções para o seu funciona-
mento, obrigando os Tribunais Regionais Federais a
um verdadeiro malabarismo para a sua instalação,
transformando varas já existentes, cedendo servido-
res, equipamento e material, estabelecendo parcerias
com órgãos do poder executivo e legislativo.

Instalados de acordo com a disponibilidade de
cada Tribunal ou Seção judiciária, os juizados espe-
ciais federais receberam, somente no ano de 2002,
mais de 360.000 processos, demonstrando a neces-
sidade de um melhor aparelhamento. Hoje, início do
ano de 2006, no Estado do Maranhão, existem 50.000
processos em andamento em uma única Vara desti-
nada ao funcionamento do juizado especial federal
cível.

Nos Estados ocorre o mesmo fenómeno, segundo
estudos divulgados pela Associação dos Magistrados
Brasileiros - AMB, cerca de 60% (sessenta por cento)
dos processos em tramitação na Justiça estadual es-
tão afetos aos juizados especiais.

T.H. Marshall (1967, p. 82) já reconhecia tal situa-

ção na Inglaterra de 1846, com a criação dos Tribu-
nais dos Condados para proporcionar justiça barata
às massas populares.

Segundo ele, um passo decisivo foi o desenvolvi-
mento da justiça gratuita, segundo o qual os mem-
bros mais pobres de uma comunidade podiam mo-
ver uma ação sem custas.

Assim também ocorreu no Brasil, um século de-
pois, com a criação dos juizados especiais estaduais e
federais, ambos gratuitos, sem necessidade de advo-
gados, apenas com limitação do valor de alçada para
as causas cíveis e o tempo de prisão em abstraio para
as causas criminais. Os primeiros com limitação de
quarenta salários mínimos e os segundos de sessen-
ta. Esses órgãos do Judiciário cumprem uma missão
importante no exercício da cidadania que é transfor-
mar em realidade o ideal do acesso à Justiça às cama-
das menos favorecidas da sociedade.

No âmbito da Justiça Federal uma grande inicia-
tiva foi tomada com a implantação dos juizados es-
peciais itinerantes para atender àquela população
esquecida nos rincões mais afastados dos grandes
centros.urbanos. A maior clientela nesses juizados
especiais itinerantes é sem dúvida o trabalhador ru-
ral à procura do benefício previdenciário.

Querino e Schawrzer (2002, pp. 19-21) constata-
ram que a previdência rural contribui para a redução
da pobreza, gerando renda excedente, além daquela
oriunda da produção agrícola. Naquele estudo está
consignado que em aproximadamente 40% dos mu-
nicípios do Pará o volume de renda transferido às fa-
mílias pela Previdência Social é maior do que o das
transferências recebidas pela administração munici-
pal dos fundos oficiais de participação.

3 - A necessidade de modernização do
Judiciário

3.1 - O atual estágio tecnológico do Ju-
diciário não atende à demanda

Não é desconhecido que o Judiciário possui uma
estrutura antiquada, baseada em métodos ultrapas-
sados, trazendo reflexos negativos na velocidade pro-
cessual e solução dos conflitos a ele apresentados.

Na verdade, a disponibilidade aos indivíduos de
direitos civis, políticos e sociais, faz surgir o fenóme-
no do gigantismo do Estado, um Estado providência.
Esse gigantismo traz em seu bojo o Judiciário, que
cresce vertiginosamente, apesar de o seu crescimen-
to não atender à demanda pelos seus serviços.

É fácil concluir então que - não obstante aumen-
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tem as estruturas judiciárias, a produtividade dos jui-
zes e os recursos alceados - os fatores que conduzem
à morosidade têm prevalecido, mormente a "explo-
são de litigiosidade" e a tendência à eternização dos
processos (COSTA, 2004, p. 98)

Quando se questiona a respeito dos males desse
poder a principal queixa que se faz é a lentidão da
Justiça. Dessa forma é difícil a garantia dos direitos
estabelecidos pela Constituição Federal, com um
exercício pleno da cidadania com índices tão baixos
de modernização e tecnologia.

Segundo pesquisa inédita realizada pela Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros - AMB, publicada
pelo jornal O Globo (2005, p. 2), a lentidão da Justiça
preocupa até mesmo os juizes brasileiros. 48,9% dos
3.258 juizes que responderam ao questionário con-
sidera a Justiça lenta, 38,7 % dizem que seu ritmo é
regular e apenas 9,9 % acham boa a sua agilidade.

Outro dado interessante é o referente às custas
processuais. Na Justiça Estadual, 44,1 % dos juizes
ouvidos dizem que o sistema de custas é ruim, 33,6
% acham-no regular e apenas 15 % bom.

O presidente da República em seu discurso na
abertura do ano judiciário de 2004, no Supremo
Tribunal Federal, enfatizou que a obsolescência da
máquina pública colocada à disposição do Poder Ju-
diciário, como de resto, em grande parte da adminis-
tração pública brasileira, é fator que impede a melho-
ria da prestação jurisdicional.

É assim consensual que a morosidade é o proble-
ma mais grave a ser enfrentado pelo Judiciário. Pela
emenda constitucional 45, denominada de "reforma
do judiciário", foi criado o Conselho Nacional de Justi-
ça, com expressa atribuição de propor medidas para
a solução dos problemas da Justiça, é o que espera a
sociedade brasileira.

3.2 - Novos paradigmas: modernização
e gerenciamento

O juiz na sua atividade não é apenas um julgador
de processos. Em grande parte de seu tempo está ad-
ministrando pessoal e gerenciando recursos, princi-
palmente quando exerce funções de direção de vara,
foro ou tribunal.

Nalini (1997, p. 135) defende que o juiz deve
aprender novas técnicas gerenciais, como a reenge-
nharia, o programa de qualidade total, a administra-
ção participativa, o planejamento estratégico, hoje
com sucesso aplicadas na iniciativa privada.

Conforme já se falou, há uma "explosão de litigio-

sidade" sem que os foros tenham capacidade para
absorver essas demandas. Há poucos juizes, pou-
cos funcionários, poucos instrumentos de trabalho,
impondo ao magistrado criatividade, simplicidade,
pragmatismo, inteligência e espírito inovador e em-
preendedor para fazer frente aos grandes desafios
que lhe são postos no dia a dia de sua atividade.

Lima (2004, p. 117) diz que na atividade diária fo-
rense, são inúmeras as práticas cartorárias desafiando
o bom senso pela ausência de lógica e pelo excesso
de formalismo.

É bastante comum se observar as secretarias e
os cartórios trabalharem em círculos, quebrando a
própria essência do processo, que etimologicamente
significa "caminhar para frente". São tantos carimbos,
certidões, livros de tombo, protocolos, juntadas, que
o servidor perde a noção do que está fazendo (LIMA,
2004, p. 117).

Para vencer este estado de coisas é necessária
a criação de novas técnicas, testar métodos experi-
mentais, copiar, aplicar e aperfeiçoar as boas ideias
de outros juizes.

No nosso entendimento várias medidas podem
ser implementadas para melhorara agilidade do pro-
cesso. A principal delas é a implantação do processo
digital ou digitalizado, quando todo o procedimento
se desenvolve em meio magnético, desde a petição
inicial até a sentença final transitada em julgado. Tal
iniciativa no âmbito dos juizados especiais federais
levou o nome de juizado virtual e começa ser utiliza-
do em grande escala pelo país afora.

Outras medidas podem ainda ser tomadas como
o peticionamento eletrônico, o acompanhamento de
processos pelo sistema push, o pagamento de cus-
tas on line, acompanhamento processual por celular,
instalação de centrais de atendimento ao jurisdicio-
nado, nos moldes dos call-centers, comunicação in-
terna entre os vários órgãos da Justiça via correio ele-
trônico, emissão de certidões on line, gravação em
vídeo e áudio das audiências etc.

Vê-se, portanto, que a solução para a morosidade
do Judiciário não passa exclusivamente pela modifi-
cação legislativa. Medidas referentes à incorporação
de novas tecnologias, padronização de procedimen-
tos, informatização, capacitação de pessoal, gerencia-
mento dos foros e tribunais podem ajudar a resolver
problema tão grave.

É verdade que tais atitudes ainda são incipientes,
porém são urgentes para tornar efetiva prestação
jurisdicional e possibilitar o exercício da cidadania a
milhões de brasileiros.
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4 - Conclusão

Desde T. H. Marshall que o Judiciário é tido como
garantidor dos direitos civis, um dos elementos da
cidadania. Vê-se que nos países periféricos, como o
Brasil, o Judiciário passou a ser também o garantidor
dos direitos sociais, posto que o Estado - administra-
ção não vem atendendo à demanda crescente pela
efetivação dos direitos consagrados pela Constitui-
ção Federal.

A modernização, entendida como desenvolvi-
mento social e político, ainda está por se implemen-
tar em nosso país. Essa deficiência de modernização
resulta em uma baixa cidadania às classes inferiores,
atingindo em cheio o Judiciário que ainda se encon-
tra organizado em bases arcaicas e antiquadas, impe-
dindo o atendimento da demanda pela fruição dos
direitos de cidadania ao povo brasileiro.
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O Crime de Contrabando
e Descaminho e a

Aplicação do Princípio
da Insignificância

tionamento da aplicação do principio da insignificân-
cia. Em outras situações se chega a falarem estado de
necessidade (praticou o delito para poder sustentar a
família) e, por derradeiro, aventa-se a tese da inexigi-
bilidade de conduta diversa.

Opresente trabalho tem por fim acender a dis-
cussão para a problemática do contrabando
e do descaminho para o Brasil. Seu escopo

é buscar formas de melhor aplicação da lei penal,
afastadas do excesso de literalismo propugnado por
alguns defensores do antigo sistema penal positivis-
ta (Escola Clássica), sem, contudo, descurar da verda-
deira atenção que deve ser dispensada aos crimes de
maior gravidade. Desta seara, afastamos os delitos
de bagatela, não como forma de descriminação de
tais condutas, mas como adequação típica material
da norma penal incriminadora, que não se confunde
com subsunção formal.

A toda semana presenciamos a apreensão de pro-
dutos internados irregularmente no país. A imprensa,
constantemente, noticia este fato. Poder-se-ia dizer
que só esse fato justificaria o endurecimento da re-
pressão ao citado delito. Contudo, cabe compreender
o que seja tal delito e as diversas faces da aplicação
da lei penal, para melhor atendimento à aplicação da
norma ao caso concreto, uma vez que esta prevê abs-
tratamente a conduta típica, não alcançando todas
as nuanças reveladas na concretização do fato típico
eantijurídico.

Art. 334 do Código Penal, embora se refira a con-
trabando ou descaminho como se fossem um único
delito, na realidade trata de duas figuras penais dis-
tintas. Enquanto a primeira se aplica à introdução ou
saída de mercadoria estrangeira proibida ou restrita,
a segunda se ocupa da reintrodução de mercadorias
nacionais exportadas ou a internação de mercadorias
estrangeiras, embora permitidas, sem o recolhimen-
to dos tributos devidos. A transgressão desta norma
penal incriminadora sujeita o agente a pena de reclu-
são de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Na lida diária com tais casos, é frequente o quês-

Não há que se falar em estado de necessidade,
uma vez que é necessário o despojamento de um
bem igual ou de maior valor como única solução
para a sobrevivência do agente ou do terceiro. Isso
não se amolda à conduta prevista no art. 334 do Có-
digo Penal, pois a realização do fato típico pressupõe
um certo poder aquisitivo, ainda que mínimo, para a
compra e o transporte da mercadoria. Assim, quando
em cotejo o lapso temporal e o emprego dos meios
necessários para a consecução do delito, o que, em
tese, evitaria a inanição do agente ou de seus depen-
dentes, se usada esta logística para este fim, por si só
afasta a excludente de ilicitude do estado de neces-
sidade.

Também não se diga que incide na espécie a cau-
sa supralegal de exclusão da culpabilidade da inexi-
gibilidade de conduta diversa, pois, de igual forma,
os meios a serem empregados para a realização do
delito mostram-se suficientes a que se exija do agen-
te uma conduta de acordo com a lei.

Vencidas estas questões iniciais, cabe enfrentar a
arguição da aplicação do princípio da insignificância
nos delitos de contrabando de conteúdo económico
inexpressivo.

O que é um princípio? No dizer de Miguel Reale
são:

"Verdades ou juízos fundamentais, que
servem de alicerce ou de garantia de certeza
a um conjunto de juízos ordenados em um
sistema de conceitos relativos a dada porção
da realidade. Às vezes, também se denomi-
nam princípios, certas proposições que, ape-
sar de não serem evidentes ou resultantes de
evidências, são assumidas como fundantes
de validez de um sistema particular de co-
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nhecimentos, como seus pressupostos ne-
cessários"1

Assim, princípios são esteios do sistema jurídico,
que possuem um grau maior de abstração, embora
não tenham maior aplicação do que as regras, en-
trementes, têm valor superior, por serem a base do
sistema, auxiliando na interpretação das normas e
na consecução do processo legislativo. Nesta linha
de ideia, parafraseando Celso António Bandeira de
Mello, podemos dizer que: "Violar um princípio é
muito mais grave do que transgredir uma norma"2

O nosso sistema jurídico é composto por princí-
pios implícitos e explícitos. O princípio da insignifi-
cância, apesar de não ser expressamente codificado,
tem a sua origem e evolução atrelada ao princípio da
legalidade.

Mas o que é o princípio
da insignificância?

Segundo Diomar Ackel
Filho:

"O princípio
da insignificância
pode ser conceitu-
ado como aquele
que permite infir-
maratipicidadede
fatos que, por sua
inexpressividade,

constituem ações
de bagatela, des-
pidas de reprova-
bilidade, de modo
a não merecerem
valoração da norma penal, exsurgindo, pois,
como irrelevantes"3

Assim, uma conduta, embora seja típica e antiju-
rídica a sua repercussão no seio social, quer de forma
qualitativa ou quantitativa, é que determinará o grau
de reprovabilidade a ensejar a reprimenda do precei-
to secundário inserto na norma penal incriminadora.

Convém gizar que não se trata de descriminação
de condutas, haja vista que não cabe ao juiz substi-
tuir o legislador.Trata-se, sim, de despenalização, em
razão de as referidas condutas ofenderem minima-
mente a ordem social. Ressalte-se que criação dos
Juizados Especiais foi um grande passo para a despe-
nalização de condutas de menor potencial ofensivo,
com a introdução de institutos como a transação pe-
nal, suspensão condicional do processo e a aplicação
de penas alternativas, ao invés da aplicação de pena
privativa de liberdade. Assim, podemos afirmar que,
nesta linha de evolução, encontra-se a aplicação do

princípio da insignificância, que representa um mi-
nus em relação crime de menor potencial ofensivo e
um plus em face da despenalização da conduta típica
e antijurídica positivada.

O professor Luiz Flávio Gomes, ao tratar da maté-
ria, assim se manifestou:

"No que se relaciona com a admissibilida-
de do princípio da insignificância no Direito
Penal já não há o que se discutir. Dos fatos
mínimos (dos delitos de bagatela) não deve
cuidar o juiz (minina non curat praetor). Esse
importante princípio, já aplicado no tempo
do direito romano e recuperado depois da
Segunda Guerra por Roxin (Kriminalpolitik
und Strafrechtssystem, em JUS, 1964, p. 373 e

ss.), vem sendo reconhe-
cido amplamente pelos
juizes e tribunais, espe-
cialmente nos delitos de
descaminho, furto etc.

Consequências prá-
ticas: ninguém pode ser
preso em flagrante por
fato absolutamente insig-
nificante (por ser atípico).
Ninguém pode ser pro-
cessado por isso. O corre-
to, portanto, em razão da
atipicidade penal do fato,
é arquivar o caso logo no
princípio. O delegado faz
um simples boletim de
ocorrência e o promotor
pede o arquivamento. E

se o promotor denunciar? Cabe ao juiz rejeitar a de-
núncia, com base no art. 43, l, do CPP ("a denúncia ou
queixa será rejeitada quando o fato narrado eviden-
temente não constituir crime")"4

Trazendo a questão para o delito de contraban-
do, cumpre aquilatar onde residiria a insignificância
para fins de aplicação do princípio. Na quantidade?
No valor?

No que pertine ao descaminho, o Tribunal Re-
gional Federal da 1a Região entende que é possível
a aplicação do princípio da insignificância quan-
do o valor do tributo ilidido seja ínfimo (cf. ACR
1997.01.00.053573-4/MG; Relator Juiz CÂNDIDO
MORAES (CONV.); Segunda Turma Suplementar; DJ:
20/02/2003, p.124), ou seja, é verificada eventual per-
da de arrecadação em face do tributo sonegado, uma
vez que o bem jurídico protegido é o interesse arreca-
dador do fisco e, via de consequência, se evitar a eva-
são fiscal. Já quanto ao contrabando, o entendimento
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não é pacífico. A Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região entende pela não aplicabilidade
do aludido princípio (cf. RCCR 2000.40.00.003410-67
PI; Relator Desembargador Federal HILTON QUEIROZ,
DJ: 08/08/2002, p.79), haja vista que não se trata de
proteger o interesse de arrecadar do fisco, mas tute-
lar o direito da Administração em controlar a entrada
e saída de mercadorias do país, por questões outras
que incluem valores como, v.g., a segurança nacional,
a saúde e a moralidade pública; já a Terceira Turma
tem decidido no sentido da aplicabilidade do prin-
cípio da insignificância (cf. ACR 2000.42.00.000795-
8/RR; Relatora Juíza MONICA JAQUELINE SIFUENTES
(CONV.); DJ: 22/11/2002, p.54) no caso de contraban-
do sem expressividade económica, em razão da au-
sência de potencialidade lesiva e a não subsunção ao
conceito de crime.

As nossas cortes superiores vêm aceitando a apli-
cação do princípio da insignificância nos delitos sem
expressividade económica. Para exemplificar, colho
dos seguintes arestos:

"STJ - HABEAS CORPUS. DESCAMINHO.
APREENSÃO DE MERCADORIA DE PEQUENO
VALOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE FISCAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DAINSIGNIFICÂN-
CIA. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUDENTE
DE ILICITUDE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não se vislumbra na hipótese a existência de ilí-
cito fiscal, o que torna inviável a imputação do delito
de descaminho ao paciente, uma vez que a conduta
que se lhe imputa a peça acusatória não chegou a le-
sar o bem jurídico tutelado, qual seja, a Administra-
ção Pública em seu interesse fiscal.

2. Aplicação do princípio da insignificância como
causa supralegal de exclusão da tipicidade. Prece-
dentes do STJ.

3. Habeas corpus concedido."5

"STF-EMENTA: HABEAS CORPUS.TENTATI-
VA DE FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, C/C
ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRIN-
CÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA
PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDI-
CIAL DESFAVORÁVEL E AGRAVANTE. BIS IN
IDEM. Incensurável o acórdão impugnado ao
constatar que a questão relativa ao reconhe-
cimento do princípio da insignificância não
prescinde de dilação probatória, inviável na
via estreita do writ. Jurisprudência de ambas
as Turmas desta Corte no sentido de que o
fato que serve para justificar a agravante da
reincidência não pode ser levado à conta de
maus antecedentes para fundamentar a fixa-

ção da pena-base acima do mínimo legal (CP,
art. 59), sob pena de incorrer em bis in ídem.
Habeas corpus deferido em parte."6

Entendo que, em se tratando de contrabando
sem expressividade económica, ou seja, cujo valor
das mercadorias internadas clandestinamente sejam
ínfimos, não ultrapassando o valor do salário mínimo
vigente, tomando-se por base o valor da mercado-
ria em território nacional associado a outros fatores
como: não ter sido o delito praticado mediante vio-
lência ou grave ameaça, possuir o agente bons an-
tecedentes, não ser a conduta reiterada, há que se
aplicar o aludido princípio, reservando as sanções ci-
vis e trabalhista, etc..., a recomposição da ordem so-
cial, uma vez que este delito está fora da esfera penal
(atipicidade da conduta).

A evolução do direito penal está a reclamar me-
didas que tragam eficácia e efetividade à norma
penal incriminadora. Não se justifica empanturrar o
judiciário de querelas, cuja lesão social se apresente
inexpressiva, ante os reclames da sociedade para as
questões graves que estão a clamar - e diga-se, há
bastante tempo - por uma pronta resposta do judi-
ciário.

Na esteira desse raciocínio, podemos afirmar, com
segurança, que o delito de contrabando sem expres-
sividade económica não ficaria impune. As sanções
administrativas, como perda do produto contraban-
deado ou decaminhado e o perdímento do veículo
utilizado para a consecução do delito, previstas na le-
gislação aduaneira, mostram-se assaz para inibir este
delito de"pequeníssima monta".

Outro problema, em face desta situação, ocor-
re quando da prisão em flagrante do agente cujo
veículo utilizado para o transporte do combustível
contrabandeado é apreendido no processo criminal,
figurando como peça de inquérito e remetido pela
autoridade policial à Receita Federal. Esta instaura
procedimento administrativo com o fito de apurar
o ilícito tributário. Ingressando o proprietário com o
pedido de restituição de coisa apreendida, na forma
do art. 118 e ss. do Código de Processo Penal, o juiz
criminal só poderá determinara restituição na seara
penal, em razão da independência das instâncias Pe-
nal e Administrativa, não alcançando eventual proce-
dimento administrativo do fisco, que pode concluir
pela decretação do perdimento do veículo, com base
na legislação aduaneira, que só poderá ser obsta-
do na esfera cível, quer via ação civil constitucional
(mandado de segurança) ou pela via ordinária (ação
anulatória de ato administrativo), o que gera a sensa-
ção de descumprimento da ordem judicial e inope-
rância do judiciário. Traduzida no brocardo popular,
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"qanha mas não leva".~j

Na situação acima citada, em virtude do dever
imposto à autoridade policial, tanto na seara penal,
no que pertine a consecução do flagrante, quanto
na seara administrativa, no que diz respeito ao dever
de colaboração com o fisco, tenho que a apreensão
na esfera penal mostra-se medida inadequada, por-
quanto o veículo não é instrumento de crime cujo
fabrico, a alienação, uso, porte ou detenção constitua
fato ilícito (art. 91, II, "a" CP), ou seja, não se insere no
rol dos bens confiscáveis e, podemos afirmar sem re-
ceio, que nenhum interesse terá ao processo. Por ou-
tro lado, todo interesse terá o fisco na apreensão des-
se veículo, haja vista a sanção prevista (o perdimento
do veículo) no caso de sua utilização na prática de
contrabando e descaminho. Assim, a solução prática
neste caso seria que, ao invés de efetuar a apreensão
do veículo nos autos do inquérito policial, a autori-
dade policial efetuaria uma apreensão com base na
legislação aduaneira e o encaminharia, de imediato,
para a Receita Federal, onde seriam tomadas as pro-
vidências pertinentes.

A par do princípio da insignificância, outros prin-
cípios vêm modernizar a aplicação do Direito Penal,
afastando-se o labor forense, da Escola Positivista.
Esta, como se sabe, cultua a aplicação de um direi-
to extremamente formal e legalista, voltado para a
subsunção formal, incompatível com a evolução da
sociedade e seus reclamos por uma justiça efetiva,
eficaz e célere. Dentre estes, podemos citar:

1 - o princípio da intervenção mínima - consiste
na utilização do Direito Penal somente quando hou-
ver lesões relevantes aos bens jurídicos tutelados
pelo Estado;

2 - o princípio da fragmentariedade, cujo escopo

é a aplicação, de forma gradual, dos rigores do Direi-
to Penal, ou seja, quanto mais grave e perigosa a con-
duta mais rigorosa deve ser a sua aplicação;

3 - o princípio da proporcionalidade cujo deside-
rato importa em se aquilatar o quantitativo de repri-
menda em relação delito perpetrado, com a garantia
de respeito aos direitos fundamentais da pessoa hu-
mana, proporcionando um direito mínimo e garan-
tista;

4 - o princípio da lesividade, no qual só se deve
repreender condutas efetivamente relevantes, de tal
forma que autorize uma intervenção estatal.

Diante do que foi colocado, não se busca, nestas
breves e despretensiosas linhas, descriminar a con-
duta tipificada no artigo 334 do Código Penal, mas
despenalizá-las quando forem inexpressivas as le-
sões por elas proporcionadas, à vista da incidência de
causa supralegal de excludente da tipicidade.

Não se quer aqui a aplicação indiscriminada do
princípio da insignificância. Busca-se a aplicação do
Direito Penal de forma efetiva, com a intervenção mí-
nima do Estado-Juiz, ocupando-se Ele das condutas
que ocasione lesões relevantes aos bens juridicamen-
te tutelados, sem, contudo, descurar das garantias
fundamentais mínimas do cidadão, mostrando-se
assaz nos casos de contrabando de conteúdo inex-
pressivo as sanções administrativas efetivadas pelo
fisco, devendo a autoridade policial elaborar um sim-
ples boletim de ocorrência e o Ministério Público re-
querer o arquivamento. Ao revés, se denunciar, deve
o Juiz rejeitar a denúncia porque o fato narrado evi-
dentemente não constitui crime (Art. 43, l, CPP). Por
fim, colho dos ensinamentos do Professor Luiz Flavio
Gomes, que bem explicita a aplicação do princípio da
insignificância: "não devemos utilizar o canhão para
matar um passarinho!"7.
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Busca e apreensão no
Juízo Civil e Criminal -

noções práticas para
a atuação do oficial

de justiça

d) apreender armas e munições, instrumentos
utilizados na prática de crime ou destinados a fim de-
lituoso;

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A busca e apreensão no juízo eivei é uma medi-
da cautelar (preparatória) ou incidente no curso de
uma lide que tem como objetivo a procura de pessoa
ou coisa (móveis e semoventes) para, sendo encon-
trada, ser colocada sob custódia ou apreendida e en-
caminhada ou entregue a quem de direito. No juízo
criminal, tem os mesmos objetivos, estando, porém,
ligada à elucidação de um fato de interesse da Jus-
tiça Criminal. O Código de Processo Penal estabelece
duas modalidades de busca e apreensão: pessoal ou
domiciliar. A busca pessoal é a revista realizada no
corpo da pessoa quando houver fundada suspeita de
que ela oculte consigo arma proibida ou para apreen-
der coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
apreender instrumentos de falsificação ou de contra-
fação e objetos falsificado ou contrafeitos, apreender
armas e munições, instrumentos utilizados na prática
de crime ou destinados a fim delituoso ou descobrir
objetos necessários à prova de infração ou á defesa
do réu. É disciplinada no art. 240, § 4°, CPP. Aos ofi-
ciais de Justiça interessa a busca e apreensão domici-
liar.

„
2- DA BUSCA E APREESAO DOMICILIAR

2.1 - Objeto da busca e apreensão

No Código de Processo Penal, o objeto da busca
e apreensão está relacionado no artigo 140, § 1°. Esta
será procedida para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

e) descobrir objetos necessários à prova de infra-
ção ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de
que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil
à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crime;

h) colher qualquer elemento de convicção.

No Código de Processo Civil, o artigo 839 trata da
questão:

Art. 839. O Juiz pode decretar a busca e apreen-
são de pessoas ou coisas.

2.2 - Requisitos do mandado

O mandado de busca e apreensão deverá espe-
cificar o que ou quem deverá ser procurado e apre-
endido ou custodiado pelo Oficial de Justiça (tem-se
que, tecnicamente, a coisa é apreendida; a pessoa,
custodiada), bem como definir com a maior precisão
possível o local onde serão realizadas as diligencias.

É o que determina, dentre outras coisas, o artigo
243, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 243. O mandado de busca e apreensão de-
verá:

I- indicar, o mais precisamente possível, a casa em
que será realizado a diligência e o nome do respec-
tivo proprietário ou morador, ou no caso de busca
pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os
sinais que a identifiquem;

II- mencionar os motivos e os fins da diligência;

III- ser subscrito por escrivão e assinado pela auto-
ridade que o fizer expedir;

§ 1°-Se houver ordem de prisão, constará do pró-
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prio texto do mandado de busca;

§ 2° - Não será permitida apreensão de documen-
to em poder de defensor do acusado, salvo quando
constituir elemento de corpo de delito.

Art. 841, do Código de Processo Civil:

I- a indicação da casa ou do lugar em que se deve
efetuar-se a diligência;

II- a descrição da pessoa ou da coisa procurada e
o destino a lhe dar;

III- a assinatura do juiz, de quem emanar a or-
dem.

É importante que o Oficial de Justiça atente para
as exigências do conteúdo dos mandados. Nos man-
dados de busca e apreensão, os itens referidos são
exigências legais, portanto, devem, obrigatoriamen-
te, neles figurar. A falta de algum deles poderá inclusi-
ve invalidar as diligencias, podendo, em certos casos,
leva-lo a praticar atos abusivos. Estando o mandado
deficiente quanto aos requisitos referidos deverá o
oficial comunicar-se com a secretaria responsável ou,
dependendo do caso, com a autoridade judiciária
para que a questão seja solucionada.

3 - DO TEMPO E DO LUGAR DA BUSCA
E APREENSÃO

3.1 - Garantia constitucional da inviola-
bilidade de domicílio

A inviolabilidade de domicílio é garantia consti-
tucional {art. 5°,XI), e sua violação constitui o crime
previsto no artigo 150, do CP.

A conceituação de domicílio, no texto constitu-
cional, tem amplitude maior que o sentido da expres-
são "casa" dada pelo Código Penal, protegendo todo
local delimitado e separado, que alguém ocupe com
exclusividade, a qualquer título, inclusive profissio-
nal. Abrange, portanto, todos os locais onde alguém
exerça profissão ou atívidade, desde que constitua
um ambiente fechado ou de acesso restrito ao públi-
co.

A Constituição permite a entrada em casa alheia,
sem autorização do morador, somente nos seguintes
casos:

a) durante o dia: em situação de flagrante delito
ou desastre ou para prestar socorro, ou ainda, por de-
terminação judicial;

b) durante a noite: em situação de flagrante delito
ou desastre ou para prestar socorro

3.2 - Sentido da palavra casa, segundo
o Código Penal

A caracterização ou não da invasão de domicílio é
estabelecida pelo art. 150, § 4°, do Código Penal:

A expressão "casa"compreende:

I. qualquer compartimento habitado

II. aposento de habitação coletiva

III. compartimento não aberto ao público, onde
alguém exerce profissão ou atividade.

As dependências da casa (quintais, banheiros e
jardins externos, garagens etc) também são resguar-
dadas pelo Código Penal, enquanto asilo inviolável
(art.150, última parte).

3.3- Locais não compreendidos pela expressão
"casa", segundo o Código Penal.

Art. 150, § 5°. Não se compreende na expressão
casa:

I. - hospedaria, estalagem ou qualquer outra ha-
bitação coletiva, enquanto aberta, salvo os aposenta-
dos ocupados (n° II, do parágrafo anterior);

II. - taverna, casa de jogo, e outros do mesmo gé-
nero

3.4- Horário permitido para a busca e
apreensão

Durante o dia. À noite, somente quando houver
consentimento do morador. Durante a noite não é
permitida a entrada em casa alheia sem o consenti-
mento do morador. Havendo consentimento, podem
os oficiais de justiças proceder à busca, mas, neste
caso, deverão, por precaução, obter uma prova ine-
quívoca da autorização do morador (com a presen-
ça de testemunhas, por exemplo), a fim de se evitar
futuras discussões. Tendo as diligências entrado por
horas avançadas , e, não podendo ser reiniciada no
dia seguinte, sob a pena de causar prejuízos, pode-
rão ter continuidade.

A validade da autorização judicial só poderá ocor-
rer durante o dia. Não sendo dia, não poderá o Oficial
de Justiça ingressar no domicílio de alguém, sem a
sua permissão, para a realização de qualquer ato ju-
dicial, mesmo munido do mandado.

No direito penal, a doutrina mais abalizada en-
tende como dia o período que vai do nascer ao por
-do-sol.

O artigo 172, do CPC, determina o horário das seis
às vinte horas para a prática dos atos processuais. No
caso da busca e apreensão, esse dispositivo aplica-se
tão somente para as situações em que há consenti-
mento do morador, caso haja necessidade de ingres-
so na casa, tendo em vista o conceito de noite consa-
grado no direito penal..
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A melhor técnica é o bom senso: todos os atos de
maior complexidade, como a busca e apreensão, de-
vem ser iniciados com tempo suficiente para que a
sua conclusão ocorra no mesmo dia e antes do horá-
rio limite, de preferência no início do dia, e tão logo
comece o por -do- sol (normalmente às dezoito ho-
ras), eles já estejam sendo concluídos.

Nos locais não abrangidos pela conceituação de
"casa" (art. 150, § 5°) os Oficiais poderão, nos procedi-
mentos cíveis, efetuar as diligências até às vinte horas
fora desse horário, com autorização expressa do Juiz,
sem que incorram em ilícito ( art. 172, § 2°, CPC). Nos
procedimentos penais, em qualquer horário.

3.5- Dias úteis para efeito da busca e
apreensão

A busca e apreensão, quando se tratar de proce-
dimento cível, em princípio, só poderá ser realizada
nos dias úteis. O artigo 173, do CPC, entretanto, abre
a possibilidade da realização desse procedimento
durante as férias e feriados, quando for o caso de se
evitar o perecimento do direito, mas exige a autori-
zação expressa da autoridade judiciária.

No Código de Processo Penal não há previsão le-
gal pertinente ao assunto. O que se defende é que
as diligências poderão ser realizada em qualquer dia,
inclusive aos domingos e feriados.

4 - PROCEDIMENTOS

Os mandados de busca e apreensão serão cum-
pridos de imediato e de forma sigilosa para o bom
êxito da missão. Em alguns casos, dependendo de
sua gravidade, ao ser expedido o mandado, a auto-
ridade judiciária requisita, desde logo, força policial
para acompanhar os oficiais de justiça. Assim, ao ser
distribuído, o oficial encarregado receberá junto com
o mandado, um ofício dirigido à instituição policial.

As diligencias serão realizadas por dois oficiais (O
artigo 842 do CPC determina de forma expressa que
a busca e apreensão seja realizada por dois oficiais
de justiça. O CPP emprega a expressão executores).
Antes de entrarem na residência, os executores le-
rão e exibirão o mandado ao morador ou quem o re-
presente, e o intimarão, em seguida, para franquear
o acesso. Sendo atendidos, entrarão na residência e
procederão as buscas,podendo, para tanto, abrir ga-
vetas, vasculhar armários, cofres, quartos, aposentos
etc, enfim, toda a extensão da casa. Sendo determi-
nada a pessoa ou a coisa que se vai procurar, o mora-
dor será intimado a mostrá-la.

Os oficiais de justiça cuidarão para que as entra-
das e saídas sejam vigiadas e as pessoas presentes

serão convidadas a continuarem no local. Caso haja
necessidade da saída de alguém, será procedida a
sua revista pessoal a fim de que o objeto procurado
não seja dali levado. A busca pessoal durante a domi-
ciliar é permitida quando houver suspeita de que a
pessoa carrega consigo o objeto procurado. Deve ser
restringida a entrada de outras pessoas.

Em casa habitada, a busca será feita de modo que
não moleste os moradores mais que o indispensável
para o êxito da diligência (art. 248 CPP).

4.1- Busca e apreensão em órgão públi-
co

Adota-se o mesmo procedimento, mas, por cor-
tesia, os oficiais de justiça, solicitarão a presença do
chefe do órgão, ou, na sua falta, de um servidor de
maior graduação, para acompanha-los durante as
buscas.

4.2- Remoção e depósito da coisa apre-
endida ou da pessoa custodiada

A coisa apreendida ou a pessoa custodiada será de
imediato removida e entregue a quem determinar o
mandado. O mandado conterá a qualificação da pes-
soa indicada pela autoridade judiciária, de forma que
a identificação e a localização não causem nenhuma
dificuldade aos oficiais de justiça. De todo o proce-
dimento será lavrado um auto de busca, apreensão,
remoção e depósito. Quando não houver apreensão
ou custódia, será lavrado apenas um auto de busca.

4.3- Busca e apreensão do direito auto-
ral

Tratando-se de direito autoral ou direito conexo
do artista, intérprete ou executante, produtores de
fonogramas e organismos de radiofusão, o juiz desig-
nará para acompanharem os oficiais de justiça dois
(02) peritos, aos quais incumbirá confirmara ocorrên-
cia da violação, antes de ser efetivada a apreensão. É
o que dispõe o § 3°, do artigo 842, CPC.

4.4- Proibição da apreensão de corres-
pondências destinadas ao acusado ou em
seu poder

De acordo com a doutrina dominante, a letra f, §
do art, 240, que permitia a apreensão de cartas des-
tinadas ao acusado ou em seu poder quando fosse
útil a elucidação de um fato criminoso, foi revogado
pela atual Constituição Federal, que através do art 5°,
inciso XII, protege a inviolabilidade do sigilo de cor-
respondências. As únicas exceções ao preceito cons-
titucional referem-se a autorização do próprio acu-
sado ou quando as correspondências constituírem
instrumento do crime.
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4.5 - Proibição da apreensão de docu-
mentos em poder do defensor do acusado

A lei proíbe também a apreensão de documen-
tos em poder do defensor do acusado, ressalvando
a hipótese quando o documento constituir elemen-
to de corpo de delito, (art. 243, § 2° CPP}. A doutrina
alerta, também, para a necessidade do defensor pos-
suir os papéis em virtude de suas funções. Logo, se
os papéis foram parar nas mãos do advogado, não
em razão de sua função como defensor do acusado,
mas como objeto de apropriação ilícita, por exemplo,
óbvio que poderão ser objeto de apreensão. Neces-
sário ainda que seja defensor do acusado legalmente
habilitado.

5-OS INCIDENTES

a) Morador que tenta impedir o cumprimento do
mandado

Munidos do mandado de
busca e apreensão, os oficiais
de justiça estarão legalmen-
te autorizados a proceder à
prisão de quem resistir ao
seu cumprimento. À resis-
tência pode ocorrer quando
o morador ou qualquer ou-
tra pessoa fecha as portas da
residência, usa de violência,
ameaça ou pratica qualquer
outro ato com intuito de im-
pedir a entrada dos oficiais
de justiça. Ocorrendo qual-
quer forma de resistência ao
cumprimento do mandado,
os oficiais darão voz de pri-
são em flagrante ao resisten-
te, que será conduzido, pelos
policiais, à presença da auto-
ridade policial para que seja
lavrado o auto. As diligências
não serão interrompidas. Os
oficiais entrarão na residência. Sendo necessário, po-
derão empregar força contra as coisas que lhes im-
peçam o cumprimento da missão, como o arromba-
mento de portas que estejam impedindo a entrada,
ou de gavetas, na procura da coisa. Entretanto, o em-
prego de força deve obrigatoriamente, estar ligado à
necessidade do cumprimento do mandado. Haven-
do outro meio para abrir as portas ou as gavetas, este
deve ser utilizado. Nesse sentido, os oficiais de justiça
poderão contar com o auxílio de outros profissionais
(chaveiro, serralheiro,marceneiro, etc.)

A resistência por parte de qualquer pessoa, ao

cumprimento de uma ordem judicial, constitui o ilí-
cito previsto no art. 329, do Código Penal, devendo o
Oficial de Justiça dar voz de prisão em flagrante ao
infrator.

Na linguagem do Código Penal, comete o crime
de resistência quem se opõe à execução de ato legal,
mediante violência ou ameaça a funcionário compe-
tente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestan-
do auxílio. A pena prevista é de detenção, de 2 (dois)
meses a 2(dois) anos, aumentada para a pena de re-
clusão, de 1 (um) a 3(três) anos, se em razão da resis-
tência o ato não se executa, sem prejuízo das penas
correspondentes à violência.

A desobediência à ordem legal de funcionário
público, por sua vez, configura o crime previsto no
artigo 330 do mesmo Código, se caracteriza pelo ato
de não atender a ordem legal de funcionário público
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ou a ela se impor, sem que faça uso da ameaça ou
violência e tem como pena a detenção, de 15(quin-
ze) dias a 6 (seis) meses, e multas.

Os oficiais de justiça lavrarão de todo ocorrido
um auto de resistência ou desobediência, conforme
o caso, em duplicata; uma via será entregue ao escri-
vão do processo para ser juntada aos autos e à outra
a autoridade policial (art.663, CPP).

5.1 - Ausência do morador ou responsá-
vel

Na ausência dos moradores é permitido que se
proceda ao arrombamento ou ao emprego de força
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contra coisa, sendo, porém, intimado qualquer vizi-
nho para que assista a diligencia.

O Código de Processo Civil impõe aos oficiais
de justiça que se façam acompanhar de duas teste-
munha durante as diligências de busca e apreensão
(art.842, § 2°), diferentemente do Código de Proces-
so Penal, que determina a intimação de qualquer
vizinho, se houver e estiver presente, para assistir à
diligência, apenas quando ausentes os moradores e
for realizado o arrombamento, (art.245, § 5°)

De nossa parte entendemos que, qualquer que
seja a natureza da busca e apreensão (cível ou crimi-
nal), a convocação de testemunhas, independente
de seu número, só fará necessário quando ausentes
os moradores e, mesmo assim, sendo possível a sua
convocação (alguns autores dizem da necessidade
sempre de duas testemunhas), por ser uma medida
quase que impraticável exigir que os oficiais de jus-
tiça andem acompanhados de duas testemunhas ou
então que saiam a procura das mesmas.

6. CONSIDERAÕES FINAIS

A prática tem mostrado que diante de uma ordem
judicial os seus destinatários sempre atendem ao co-
mando dos oficiais, mas caso não sejam atendidos,
os oficiais tomarão as medidas autorizadas pela lei.

Entretanto, como se viu o cumprimento de uma or-
dem judicial, tratando-se de uma atividade externa,
que quase sempre envolverá outras pessoas alheias
à relação processual, exige decisões imediatas, mas,
sobretudo equilibradas, para que alcance sua finali-
dade e se evite e futuras discussões que possa inva-
lidar os atos praticados. Nos mandados mais com-
plexos, em que permite o emprego de força, como
a busca e apreensão, por exemplo, é recomendável,
antes que se lance mão desse mecanismo, que os
oficiais de justiça esgotem todos os outros meios
disponíveis. No caso de resistência do morador/ou
de outra pessoa, que sejam feitas ponderações a
respeito das consequências desse ato de resistência.
Ocorrendo o arrombamento, este deve ser o mínimo
necessário ao cumprimento do mandado, sempre se
buscando minorar os danos causados ao património
alheio, evitando-se, também, os constrangimentos
desnecessários. Deve ser procurada a melhor forma
de arrombar portas e gavetas (sendo possível, o auxí-
lio de chaveiro, marceneiro, ferreiro etc). Finalmente,
é recomendável que o Oficial de Justiça antes mesmo
de iniciar propriamente o cumprimento do manda-
do, busque conhecer a realidade dos fatos a fim de
poder melhor se posicionar com relação aos inciden-
tes que porventura possam ocorrer.
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Resumo:

Quem é este outro?
Um olhar sobre o

prestador de medidas
-1-

e penas alternativas
da Justiça Federal"

'

O presente artigo busca trazer questões, a partir
do referencial da Antropologia e da Psicanálise, em
torno dos sujeitos prestadores de penas e medidas
alternativas vinculados ao Serviço de Monitoramen-
to de Medidas e Penas Alternativas da Justiça Federal
do Maranhão. São questões formuladas a partir de
uma amostra de 56 sujeitos prestadores de medidas
e penas alternativas. Trata-se de um olhar construído
a partir de suas escutas quando da realização de ent-
revistas psicossociais para encaminhamento às insti-
tuições conveniadas.

"Não se trata de quem vai atirar a primeira
pedra, mas de quem vai começar a construir
com ela."(Martim Somersen)

Por que teria importância à tentativa de constru-
ção de um olhar sobre os prestadores de medidas e
penas alternativas da Justiça Federal? Por que se falar
acerca do sujeito que pratica o delito ao invés de se
teorizar acerca dos delitos? O que tem a Antropolo-
gia, a Psicanálise e as Ciências Sociais como um todo
a dar de contribuição para tal campo? Por que se ir
em busca de informações sobre quem seriam tais su-
jeitos, até porque bastariam as suas condições de re-
queridos, réus, sentenciados, acusados para se ter as
suas concretudes? Por que ir em busca de um saber
posto para estes sujeitos acerca de suas próprias vi-
sualizações enquanto "contraventores"? Não deveria
estes permanecer à margem, inclusive dos discursos
e produções teóricas? O que aqui é proposto não é
uma definição de um perfil destes sujeitos, mas, so-
bretudo, que questões podem ser formuladas a par-
tir de um olhar Antropológico e da Psicanálise.

Quanto à possibilidade de um dizer antropológi-
co sobre penas e medidas alternativas e temas afins,
não há questionamentos. Contudo, há de se confes-
sar o temor de se estabelecer uma associação entre
penas alternativas e Psicanálise, até pelas "resistên-
cias" freudiana e lacaniana em torno do tema da cri-
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minalidade, afinal para Lacan"(...) a psicanálise do cri-
minoso tem limites que são exatamente aqueles em
que começa a ação policial, em cujo campo ela deve
se recusar a entrar"(LACAN; 2003:129-30) e a psicaná-
lise para Freud, segundo BARROS1B(...) não tem como
oferecer aos processos jurídicos elementos para o
Direito se servir em suas decisões sobre a culpa e o
castigo, ou seja, o veredicto do tribunal não deve se
apoiar nas investigações da psicanálise. Freud é ca-
tegórico e não estimula qualquer uso da psicanálise
no sentido de produzir uma patologização do crime".
Mas comungando com BARROS2.

"(...) é preciso demonstrar publicamente a
responsabilidade da psicanálise com a socie-
dade que a acolhe. Nesses tempos que cor-
rem... não estamos isentos de discutir a vida
na cidade, a natureza do laço social e o uso
possível da intervenção do dispositivo analí-
tico na polis.... pois bem... sigamos Freud, um
homem que não recuou diante das questões
que seu tempo lhe apresentava".

Questões, aliás, não faltam à prática posta no cam-
po das medidas e penas alternativas na exata medida
de suas incertezas, pelo menos por enquanto... Con-
tudo, algumas certezas comparecem como aquela
que faz com que se "convide" referidos sujeitos para
entrevistas psicossociais no intuito, também, de se ir
em busca do que está por trás do ato delituoso, até
porque como bem nos ensina Da Matta"(...) o conhe-
cimento é uma forma, e uma das mais legítimas, de
atuação sobre o mundo" (Da MATTA; 1987; 15)4. As-
sim, acredita-se que ouvir estes sujeitos e pontuar
questões em torno de quem eles seriam estar-se-ia
necessariamente se apropriando de um conhecimen-
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to imprescindível a esta prática e consequentemente
colhendo subsídios a inserções com mais êxito neste
campo.

Os dados aqui presentes são dados aproximados,
contemplando uma amostra de 56 prestadores de
medidas e penas alternativas, dos 106(cento e seis)
vinculados ao Serviço de Monitoramento das Medi-
das e Penas Alternativas da Justiça Federal do Mara-
nhão, com medidas/penas em andamento até 30 de
setembro do ano em curso, não contemplando, pois,
os prestadores desligados, inclusive, entre 18 de se-
tembro (quando se deu início à organização dos da-
dos coletados por este Serviço) a 30 de setembro do
ano em curso, sejam por conclusão ou abandono da
medida/pena.

Em sua grande maioria, em 41% da amostra, os
prestadores cumprem medida/pena alternativa em

razão de estarem incursos no art. 171 do CPC, se-
guido do delito configurado no art. 334 do CPB com
16%. O art. 171 do CPB, que é o delito de esteliona-
to, pode ser descrito nos casos em tela quando estes
sujeitos buscam a obtenção indevida de benefícios,
como o seguro-desemprego ou aposentadoria, ou
empréstimos/valores junto às instituições bancárias
através de documentos falsos. No caso do art. 334 do
CPB, que é o delito de contrabando/descaminho, po-
dem ser configurados quando estes sujeitos entram
no país com mercadorias proibidas, ou iludindo, no
todo ou em parte, o pagamento de direito ou impos-
to devido pela entrada, estando aí presente a busca
de sobrevivência, em razão do baixo nível de quali-
ficação profissional destes sujeitos e dificuldade de
inserção no mercado formal de trabalho.

Aqui vale menção o caso da Senhora W, 57 anos,
negra, ensino fundamental completo, que tem sua
vida "desestruturada" com a morte do companheiro.
Passa a viver da pensão deixada pelo marido, que não

atende às suas necessidades. Resolve pedir empres-
tado para empreender viagem ao Paraguai, já que se
dedicava à venda de produtos de porta em porta na
busca de uma renda complementar. Tem suas mer-
cadorias apreendidas pela Polícia Federal e chega a
este Serviço após o aceite da proposta de suspensão
condicional do processo. Para ela resta "a vergonha",
a "tristeza" e cumprir sua medida de prestação de
serviços à comunidade o mais rápido possível, o que
tem passado é um grande "pesadelo".

Comparece de forma significativa ainda na amos-
tra, os delitos configurados pela Lei 8.212/91, com
10,7%, o que vem dizer de uma saída encontrada
para a sobrevivência da empresa, quando o sujeito
omite de recolhimento de contribuições previden-
ciárias descontadas dos salários dos empregados.
Referido delito não diria de uma frágil noção de co-

letividade, já que aqui não haveria apenas
prejuízo para um único sujeito, e sim para
todos os empregados da empresa? E em 7%
da amostra o delito definido no art. 289 do
CPB, que é a falsificação de moeda.

Aqui vale o destaque do caso do Senhor
Z, brasileiro, casado, 29 anos, ensino superior
incompleto, que acabou por chegar a este
Serviço em razão de sentença condenatória
justamente por "na juventude", ter falsificado
uma cédula "até mesmo para testar seus co-
nhecimentos em informática". Chega a este
Setor iniciando o seu discurso pela neces-
sidade de dar início logo ao cumprimento
de sua pena. Associa o delito à imaturidade.
"A cédula era de péssima qualidade. Tudo

poderia ter se resolvido de forma mais rápida". Não
vê gravidade no delito. "Tratou-se de uma bobagem
digna de adolescente". Ressalta o tempo de aguardo
por uma sentença como um ónus a mais neste pro-
cesso. Mas o que teria acontecido se aquela cédula
falsa tivesse sido repassada sem dificuldades?

Merece ainda destaque o delito configurado pelo
art. 70 da Lei n°. 4.117/62 que define como crime a
instalação ou utilização de telecomunicações, sem
observância do disposto na Lei e nos regulamentos,
com 8,9% da amostra. Tal delito, em regra, é acom-
panhado do discurso de que tudo que buscava o su-
jeito era o atendimento da comunidade, até porque
através daquela rádio chegavam informações, orien-
tações, orações... Em regra há o relato de esforços em
vão para a regularização da rádio.

Em busca da justificativa dada pelo prestador à
prática de tais delitos, um dado chama atenção: para
17,8% não houve sequer a prática de um delito (ne-
gação?), até porque compreendem que tratou-se
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apenas de uma saída encontrada às questões postas
individualmente, para o núcleo familiar ou até para a
comunidade. Para 19% foram justamente as condi-
ções sócio-econômicas desfavoráveis que levaram à
prática do delito. Em 7,14% ocorreu a culpabilização
de um terceiro, que aqui comparece o"ser enganado"
por um outro, associado ao delito previsto no art. 171
do CPB. E em 1,2% deu-se em razão de imaturidade.
Em 1,7% aparece o desconhecimento da existência
da lei. Em 1,7% foi destacada a perda do companhei-
ro, que significava a sua sustentação económica Aqui
há que se questionar a eficácia de uma medida/pena
quando o sujeito sequer compreende que praticou
um delito ou ainda sente-se "vítima" de um sistema
que mais uma vez não o acolhe, antes pela negação
de trabalho, agora pela afirmação da ilegalidade da
saída encontrada à sua sobrevivência ou incapaz de
chegar à verdade dos fatos (verdade do sujeito). Ar-
risca-se dizer que em praticamente todos os casos de
descaminho/contrabando comparece o discurso do
"pedir emprestado" para a realização da viagem, e em
seguida a impossibilidade do recomeço agora com
mais dívida, uma pelo dinheiro e outra atribuída pela
justiça.

"(....) Depois de uma passagem ao ato, definida
pelo Direito Penal como um crime, o sujeito encon-
trar-se-á com o Outro da lei. (...JAfinal, o Direito serve
para isso, para apresentar a lei àqueles que realizam
atos fora da lei, (...) com seus rituais e dispositivos"5, E
cabe a aqueles que assessoram o Direito, ou assim o
pretendam, possibilitar isto aos sujeitos, criando es-
paços favorecedores para que estes sujeitos possam
se vê/ouvir nestes espaços. Afinal, há de se falar sobre
referidos percursos.

O cumprimento da medida/pena em 57,1% da
amostra dá-se em razão da substituição da pena
privativa de liberdade, os demais cumprimentos se
dão em razão de suspensão condicional do proces-
so ou transação penal. Quando questionados sobre
a razão alegada no caso de aceitação da proposta de
transação penal/suspensão condicional do feito, os
prestadores, em sua maioria, apontaram a rapidez na
resolução da questão, que não ocorreria no trâmite
do processo penal normal, a razoabilidade e possibi-
lidade de cumprimento, a chance de"limpar"o nome.
Para 8,7% trata-se de uma forma de livrar-se do pro-
blema. É importante ser ressaltado que uma vez não
comparecendo o delito, inexiste a culpa, e assim não
há possibilidade de "pagamento" pelo feito. Subsiste
para este grupo a possibilidade de cumprir para com
a Justiça aquilo que lhe foi atribuído de alguma for-
ma para um novo recomeço. Aí mais desafio a esta
prática: criar espaços nos quais estes sujeitos possam
redimensionar/resignificar os fatos ocorridos.

A reincidência, mesmo aquela depurada, que não
apareceria nas certidões criminais, não aparece em
100% da amostra. Contudo, o que dizer de transa-
ções penais antes realizadas em outros Estados por
fatos idênticos? Trata-se decerto de um fato presente
no descaminho. Não raro há menção da "doação de
cestas em outras épocas já esquecidas" e a detenção
comparece em 3,6%, elemento este que afirmam tra-
zer elementos desestruturadores não só para si como
para todo o núcleo familiar.

Da amostra selecionada, 64,2% são homens e
35,8% mulheres. 98,2% são brasileiros e 1,8% pos-
suem outra nacionalidade. Vê-se não se tratar de um
público tão jovem. A maioria está localizada na faixa
etária superior a 41 anos, com 28,5%, estando 26,7%
localizado na faixa compreendida entre 31 e 40 anos,
e apenas 3,8% na faixa entre 19 e 25 anos. São natu-
rais em sua pequena maioria do interior do Estado,
com 26,7%, seguido da capital maranhense com 25%
e outros municípios do Nordeste com 5,3%. A maio-
ria define-se, enquanto raça/cor, morena com 26,7%,
seguida na negra com 19,6% e branca com 19,4%.

A questão da identidade racial não poderia fugir a
este grupo, dada ser uma questão que perpassa toda
a sociedade maranhense, e brasileira inclusive. Afinal
haveria brancos no Maranhão? E o ser moreno? O que
é para o sujeito assim se definir? Não haveria neste
grupo negro em maior escala pela dificuldade de se
assumirem como tal? Seria o moreno uma forma de
disfarce da negritude? O se assumir negro e "contra-
ventor" não seria uma carga por demais pesada para
tais sujeitos?

A formação do núcleo familiar passa pelo casa-
mento ou união estável, com 42,8%, contra 21,4% de
solteiros e 7,1 % de viúvos. Compõem-se seus núcleos
com três ou quatro pessoas, pelo menos em 35,7%
dos casos, com cinco ou seis pessoas em 25% das fa-
mílias da amostra, e entre 7 a 10 ou mais de 10 pesso-
as em 3,5%. Portanto não se tratam de núcleos muito
extensos. Um dado chama a atenção neste contexto:
16, 2%, embora casados ou em vivendo em regime
de união estável, encontram na repartição da mora-
dia com avós, sogros ou pais, ou seja, na ampliação
do núcleo familiar, mais uma forma de assegurar a
sobrevivência ou em melhores patamares. E aí não se
tratariam de sujeitos adultos com "subjetividades frá-
geis", pautadas na ausência de autonomia? Ou teriam
eles com seu núcleo familiar uma relação de "ajuda
mútua"? Tais elementos poderiam ajudar a entender
as suas inserções na "criminalidade", seja em razão
desta fragilidade ou da obrigatoriedade de contri-
buir com o núcleo familiar?

Esperava-se um nível de escolaridade menor para
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este grupo. Mas o fato é que para este mesmo esco-
laridade não significa inserção no mercado e renda
melhor. A escolaridade elevada, com 39,2% possuin-
do ensino médio completo ou incompleto, 33,9%
possuindo ensino superior completo ou incompleto,
com 3,5% possuindo, inclusive, pós-graduação, com
apenas 1,78% não sendo alfabetizado ou apenas al-
fabetizado não reflete numa renda maior, com 41%
possuindo uma renda estimada entre um e três sa-
lários mínimos, com 17, 8% possuindo uma renda
estimada entre quatro e seis salários mínimos, com
17,8% sem uma renda ou a mesma chegando ao teto
máximo de um salário mínimo e com apenas 7,14%
com uma renda superior a 10 salários mínimos. Isto
traz de fato o esboço do mercado de trabalho de São
Luis, e porque não dizer do Maranhão, e suas histó-
ricas dificuldades de possibilitar a inserção de sua
população, mesmo escolarizada, no mercado com ní-
veis de renda compatíveis com a seguridade de con-
dições de sobrevivência em melhores patamares.

Os dados da situação no mercado de trabalho
destes prestadores vêm dizer isto. 26,7% são assala-
riados, 25% são autónomos, em regra microempre-
sários ou vendedores ambulantes, e trata-se de um
grupo que possui uma renda bastante variada. 16%
estão desempregados, e de fato constitui-se um de-
safio para este Serviço, uma vez que, não raro, não
detêm sequer as condições de deslocamento para as
instituições parceiras para cumprir suas medidas/pe-
nas. 3,5% são aposentados. 3,5% são donas de casa
que se aventuraram na busca de uma renda comple-
mentar. Para estas senhoras, prestadoras, "beneficiá-
rias de medidas/penas", o desconforto, o estar enca-
bulada, dentro e fora da instituição, ganha patamares
significativos e uma visibilidade inquestionável, vista
no caso da Senhora W.

Aqui vale o relato da Senhora X, brasileira, ne-
gra, 66 anos, viúva, ensino fundamental incompleto,
dona de casa, oito filhos, que durante algum tempo
"tomou conta da mãe doente" e se utilizava da apo-
sentadoria desta para arcar com as despesas com re-
médios e tratamentos. A mãe vem a falecer e as dívi-
das contraídas com o tratamento subsistem. Durante
aproximadamente oito meses paga as dívidas com o
benefício da mãe já falecida. Após conseguir saudar
o valor devido, comunica o falecimento da mãe ao
INSS e acaba por responder a uma ação penal com
uma consequente condenação a um ano de reclusão
convertida em prestação de serviços a comunidade.
Chega ao Serviço literalmente conduzida pelo filho
(já que não pode locomover-se sem dificuldades), e
relata um amplo leque de problemas de saúde: oste-
oporose, diabetes, problemas cardíacos, gastrite, 2%
apenas de visão no olho esquerdo, hipertensão. Che-

ga tranquila ao Serviço com a perspectiva de saudar
a sua dívida para com a Justiça, sem antes perguntar
se o seu filho, professor de matemática, não poderia
prestar serviços em seu lugar. Qual significação teria
a justiça/a pena para esta senhora?

As dificuldades pelas quais passam este grupo
também podem ser visualizadas pelo número de de-
pendentes que possuem, o que diz da raiz do delito
localizada nas condições sócio-econômicas desfavo-
ráveis também. Apesar de em 28,5% da amostragem
comparecer a inexistência de dependentes para os
prestadores de medidas/penas, em 53,6% estes pos-
suem de um a quatro dependentes e em 3,5% pos-
suem entre cinco ou mais de 10 pessoas que depen-
dem diretamente de sua renda. Contudo, o evidente
esforço da sobrevivência do núcleo familiar não é
sinónimo de violência ou ilegalidade do núcleo. Em
apenas 1,7% a violência no núcleo familiar compare-
ce de alguma forma, seja pelo alcoolismo da figura
paterna ou desavenças familiares, e apenas também
1,7% apontaram o confronto de outras pessoas do
núcleo familiar com a lei.

Para o grupo analisado a droga também não apa-
rece de forma determinante. Apenas 23,2% afirmam
usar o álcool de forma recreacional, 26,7% afirmam
o não uso de qualquer droga, inclusive o álcool, e
apenas 1,9% afirmaram o uso/dependência da ma-
conha.

O fato é que este grupo ainda não lançou mão de
práticas delituosas menos aceitas socialmente, afinal
praticaram apenas "delitos de menor potencial ofen-
sivo", onde não se presentifica o embate direto entre
sujeitos (como seria o homicídio, e o latrocínio), e para
estes "perfeitamente justificados"ou "não praticados".
Arrisca-se afirmar ser graças à manutenção dos laços
familiares ou sociais, evidenciados em muitos dados
acima expostos. Desta forma, fica evidente a impor-
tância da Justiça estar lançando mão de penas/me-
didas que fortaleçam, se não os laços familiares, que
de certo fugiria à competência da Justiça, mas os la-
ços com a sociedade, como são as medidas e penas
alternativas na contramão das penas privativas de
liberdade que segregam, desumanizam e em regra
fracassam na sua meta ressocializadora, justamente
pela institucionalização e partição social. O social é
tão presente neste grupo que 26,7% da amostra afir-
maram contribuir ou já ter contribuído com alguma
obra de cunho social.

A outra face deste grupo pode ser conhecida atra-
vés de suas moradias. 55,3% residem em moradias
próprias, aí podendo ser herança, imóvel da família,
ou mesmo em repartição com o núcleo familiar maior,
8,9% reside em imóvel alugado e 7,1% em imóvel ce-
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dido. Em regra são boas as condições de saneamen-
to, possuindo nestes imóveis água encanada, esgoto,
fossa e coleta de lixo. Não pode ainda ser observada
uma área de concentração de prestadores de medi-
das e penas alternativas em relação as suas moradias.
Contudo, 19,4% residem na zona seis e 19,4% na zona
sete, e a zona de menor concentração é a Zona dois,
com apenas 3,5% dos imóveis aí localizados.õ

A religião é um outro dado coletado junto aos
prestadores de medidas e penas alternativas. Da
amostra selecionada, 35,7% afirmaram ser católicos
e 5,3%, evangélicos, 1,7% islâmicos. 3,4% afirmaram
não ter religião ou não ter uma determinada. Seria
também a religião um fator importante para o não
rompimento da barreira de delitos leves?

Quando questionados acerca de suas opções de
lazer, mais uma vez comparecem as relações familia-
res e do grupo: e aí foi apontada a visita a parentes,
o brincar com filhos, a saída em família, em 7,14% da
amostra; o esporte em 12,7% e a leitura ou estudos
também em 12,7% da amostra, previsível frente ao
nível de escolarização do grupo. Ressalta-se ainda
que 1,7% da amostra apontaram à inexistência de
qualquer atividade de lazer, por falta de tempo ou
dinheiro.

Quando questionados acerca se tinham conheci-
mento da ilegalidade do delito à época de sua prá-
tica, a grande maioria afirmou que sim e 3,5% afir-
maram o contrário. E ainda quando questionados
acerca da percepção da legitimidade da lei quanto
ao delito, também 8,9% afirmaram ser a lei legítima
e 3,5% afirmaram o contrário. Apesar de tal análise
ser prejudicada em razão da não atualização de tais
informações no Serviço de Monitoramento das Medi-
das e Penas Alternativas, para a amostra selecionada
a legitimidade da lei está associada à ideia que "lei é
lei", portanto não há possibilidade de questionamen-
to. E quando se colocam na posição contrária, é que
consideram que haveria coisas mais importantes que
o Poder Público teria que se preocupar, afinal, em re-
gra, não representam ameaça à sociedade, portanto
não deveriam ser alvos da justiça. E aí o desafio de se
estar trabalhando a "lei"e seus vieses.

Ao serem questionados acerca de suas opiniões
sobre os poderes operantes no processo, 30,3% pos-
suem uma posição favorável, 8,9% são parcialmente
favorável e 5,3% não possuem uma opinião favorável.
Da posição favorável, prevalece à opinião que o Judi-
ciário cumpriu bem com sua obrigação ou ressaltam
o bom tratamento recebido. Os aspectos negativos
ressaltados ficaram por conta da lentidão do proces-
so (até porque há o entendimento que a pena surtiria
mais efeito se tivesse sido cumprida mais próxima do

delito, e isto é falado como se não dissesse respeito
ao próprio prestador ou ainda a longa espera por uma
decisão judicial), a defesa, colocada por alguns como
"fraca" ou "distante", já que não estabelecem conta-
to com o prestador, e ainda à ideia de injustiça, ou
"arrogância e incapacidade de proteger o cidadão",
ajudando aí a coroar o entendimento da inexistência
da prática de um delito e de não serem "criminosos",
apenas "vítimas", inclusive de armadilhas atribuídas
a terceiros ou "a vida" e a impossibilidade da justiça
alcançar de fato à verdade dos fatos.

Quando a saúde emocional do grupo investigado,
apenas 1,7% da amostra afirmou já ter se submetido
a tratamento psicológico ou psiquiátrico e 3,5% afir-
maram tomar ou já ter tomado medicamento con-
trolado. Os episódios de fobia ou depressão, não raro
associados ao processo ou dificuldades financeiras,
presentes para 5,35% da amostra são enfrentados em
regra com a religião, a família ou por eles próprios.
Fariam eles a associação entre Psiquiatria/Psicologia
e loucura? O que significa para este grupo a busca de
uma ajuda profissional ou a sua impossibilidade?

Aqui vale o relato da jovem Y, de 23 anos, que aos
quinze descobre a adoção e "a mentira que foi sua
vida" e aos 19 anos saca "sem justificativa plausível",
já que fala em "idiotice" "fraqueza", "nenhuma neces-
sidade financeira" valores de uma conta corrente de
um determinado banco, aproveitando-se do vínculo
empregatício que possuía. Diz que os fatos ocorridos
são como uma "tatuagem", "mas acha que é bem me-
lhor que isto". O que estaria por trás deste delito? A
afirmação de um não desejo materno e a busca da
razão deste não desejo pela afirmação através do de-
lito de "não ser coisa boa na vida"? Seria a reconstru-
ção de sua estória uma vez que já não sabe quem é?
E em quais patamares éticos, uma vez que a mentira
até então prevaleceu?

Pelos dados e questionamentos aqui produzidos
ficam pelo menos algumas certezas, pelo menos sob
o olhar pautado das Ciências Sociais, onde a Psica-
nálise, aqui entendida como referencial teórico e
não clínico, e a Antropologia mereceram destaque:
a certeza de serem sujeitos e não meramente partes
processuais ou prestadores ou "beneficiários" de me-
didas/penas alternativas. Sujeitos detentores de uma
anterioridade, de uma estória, de uma fala... Sujeitos
inseridos em um contexto sócio-econômico-político
que determinam sim grande parte de suas ações...
De resto a Psicanálise ajuda a explicar. Sujeitos so-
ciais e integrantes de uma cultura. Portanto se se
quer alcançá-los há de se investigar todos estes de-
terminantes sob pena da repetição, sintoma para a
Psicanálise, reincidência para a Justiça. Que venham
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outros olhares, outras falas, novas produções a fim de
que possamos minimamente dizer mais sobre este
outro que de longe nos é estrangeiro, mas de perto
nos parece tão familiar por sermos todos brasileiros,
integrantes desta sociedade marcada pela anomia 7,
marca historicamente presente, onde desconsiderar

a regra parece ser a própria regra, farta, pois, em "jei-
tinho", "arranjos", expressos no "furar fila", "molhar a
mão do guarda", prática de pequenos delitos ou não
tão pequenos assim que as leis vêm nomear. O que
dizer então sobre os sujeitos que as burlam? Bem,
tudo dependente do olhar!
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ABSTRACT

Study demonstrating to magnify the access to justi-
ce through the operation of the Federal Special Moving
Courts in the jurisdictional scopeof the Federal Justice of
1a Region, under a vision of Sectional Maranhão. Analysis
of Dignity of Human Beings and its relation with the Mo-
ving Courts. The advent of Federal Special Courts made
rupture withold procedural methods. Newuseofthepro-
cess, with emphasis in the agility, simplicity, the informa-
tions and dynamic. Work developed to Brazilian people
who live in distant places into the country. The impact of
the workfrom the Moving Courts and the access the rights
consecrated in the Constitution. With the irnplantation of
the Courts, reasonable distribution of income and citi-
zenship, in view of the verification of the directed financial
resources for the beneficiaries of each region. Deficiencies
and suggestions on solutions for the improvement of the
Moving Courts.

Keywords: Federal Moving Courts, Access to Justice.

1 - INTRODUÇÃO
Sabe-se que a simples existência de direitos não as-

segura a sua efetivação. Evidentemente que é necessário
buscá-los. E para buscá-los, é fundamental conhecer os
difíceis mecanismos que permitem o acesso a esses di-
reitos. O que ocorre no Brasil é que muitos, conscientes
de que têm direitos, não têm conhecimento suficiente e
adequado para descobrir corno utilizar os tais mecanis-
mos para buscá-los, e, além disso, muitos são os que se-
quer desconfiam que possuem qualquer direito. E nesse
contexto, cabe ao Estado implementar gestões no sentido
não só de dar conhecimento dos direitos disponibilizados
àqueles que os desconhecem, mas também de facilitar,
de tornar acessível os mecanismos de acesso aos direitos
fundamentais que se encontram consagrados na Consti-
tuição da República.

» 1°Lugar

O JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL ITINERANTE COMO

INSTRUMENTO DE ACESSO
À JUSTIÇA: UMA VISÃO DA

SECCIONAL DO MARANHÃO
José Guilherme Braga

-

Se já não são poucas as barreiras (custas judiciais,
honorários, morosidade e distância) enfrentadas pelos
cidadãos que tem noção do que lhes pertencem, que dis-
põem de algum dinheiro e que procuram lutar pelos seus
direitos, tentando alcançar acesso ao judiciário, imaginem
para aqueles que não detêm recursos de nenhuma espé-
cie e tampouco conhecimento algum da existência de
quaisquer direitos que lhe sejam devidos.

O acesso à justiça no Brasil, historicamente, sempre foi
disponibilizado somente para uma privilegiada minoria
da população. No entanto, já se conseguiu alguns avan-
ços no que se refere à facilidade de acesso à justiça e à
qualidade da prestação jurisdicional oferecidas àqueles
que estavam à margem do que se convenciona chamar
de inclusão social. Tais avanços foram conseguidos graças
ao advento dos Juizados Especiais.

A principal característica dos Juizados Especiais está
assentada na simplicidade procedimental, traduzida na
informalidade e na celeridade processual que terminam
por ocasionar uma verdadeira reforma na prestação de
serviços judiciais no Brasil.

Os avanços conseguidos para se atingir um melhor
acesso à justiça são evidenciados com os resultados alcan-
çados após a implantação desses Juizados, os quais res-
gataram parte de uma dívida que o Estado ainda detém
para com aqueles considerados excluídos da condição de
cidadão.

Neste trabalho procura-se trazer à tona esses consi-
deráveis avanços alcançados não só com os Juizados Es-
peciais Federais (JEFs), mas principalmente evidenciar o
trabalho realizado pelos Juizados Especiais Federais Itine-
rantes (JEFIs) e as implicações deles resultantes nas locali-
dades por onde atuaram.

Com o surgimento dessa Justiça Especializada na Justi-
ça Federal, analfabetos, idosos e deficientes carentes, pas-
saram a ter acesso a um diferente serviço público presta-
do pelo Judiciário Federal. Um serviço mais célere, menos
formal e que foi desenvolvido precisamente para benefi-
ciar aqueles considerados hipossuficientes, os quais agora
têm acesso a direitos que antes não tinham, por completa
ignorância. Sequer imaginavam o significado de expres-
sões como, entre outros, cidadania, previdência, direitos
fundamentais e Justiça Federal.

Com os JEFs, portanto, esses novos jurisdicionados
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passaram a assistir a justiça funcionar de forma concreta e
rápida. É certo que ainda não se chegou a um patamar de
Justiça, digamos, ideal, pois estamos ainda engatinhando
nesse sentido, porém, convém considerar que com a cria-
ção dos JEFs deu-se um significativo passo, um verdadeiro
e concreto avanço em direção ao pleno acesso do cidadão
à Justiça, ideal esse que acreditamos ser plenamente pos-
sível de se alcançar.

Resta evidenciada a importância da criação dos Juiza-
dos Especiais Federais Itinerantes (JEFIs), na medida em
que estes, mais do que os JEFs tradicionais, contribuem
para oferecer a prestação jurisdicional a uma população
verdadeiramente carente e que tem concretas dificulda-
des de acesso ao judiciário. Tal população traduz-se na-
queles que não podem se locomover aos grandes centros
urbanos onde se encontram os Juizados Especiais, quer
por se encontrarem em locais longínquos de difícil acesso,
quer por motivos financeiros, quer, finalmente, por com-
pleto desconhecimento da existência dos seus direitos.

De fato, os Juizados Itinerantes proporcionam uma
maior atuação do Estado - antes totalmente omisso den-
tro de uma seara que representa um segmento da popu-
lação brasileira carente de toda sorte de serviços públicos
como saúde, educação e informação, enfim, carentes de
direitos fundamentais básicos inerentes à sua condição
de cidadania - com um viés voltado no sentido de pres-
tar uma efetiva justiça social, considerando-se que tais
juizados tratam, na sua grande maioria, de causas contra
o Estado e que se destinam a garantir direitos manifesta-
mente negados ou mal disponibilizados por ele próprio,
tais como os direitos previdenciários.

Não obstante tratarem-se os Juizados Especiais por
si só de um relevante assunto, detentor de uma elevada
abrangência em virtude de sua importante e inovadora
característica que é a facilitação do acesso de cidadãos à
prestação jurisdicional, optamos por restringir, neste estu-
do, a experiência realizada pelo Juizado Especial Federal
Itinerante no Estado do Maranhão.

Pretende-se no curso deste trabalho, demonstrar a
utilidade dessa inovadora forma de prestação jurisdicio-
nal como um importante instrumento fomentador de
significativa melhoria das desigualdades regionais, prin-
cipalmente no âmbito jurisdicional do Tribunal Regional
Federal da 1a. Região (TRF1), que abrange regiões de ele-
vada pobreza e que estão situadas em localidades de di-
fícil acesso, algumas muito distantes dos grandes centros
urbanos. Nesse sentido, com essa visão do que aconteceu
nos JEFIs realizados pela Seção Judiciária do Maranhão,
pretende-se evidenciar o trabalho desenvolvido pelos Jui-
zados Itinerantes, procurando revelar ao leitor a maneira
como eles promovem acesso à justiça, maneira essa nun-
ca antes vista no nosso país.

Além disso, tenta-se comprovar ainda que os juizados
não promovem somente o acesso à justiça à população
mais pobre, muito mais que isso, promovem também uma
verdadeira distribuição de renda, de cidadania e porque
não dizer de dignidade, pois a Justiça Federal Itinerante

envolve quase que na sua totalidade questões previdenci-
árias, o que traz como consequência um grande impacto
económico nas comunidades alcançadas, promovendo
ainda uma melhora nos índices de qualidade de vida da-
queles que antes, desconheciam seus direitos.

É notório observar com o desenvolvimento da pes-
quisa aqui iniciada, que na medida em que foram implan-
tados os JEFs, principalmente os JEFIS, pode-se perceber
que ocorreu um fenómeno de grande significado para
cada população alcançada. Houve uma concreta distri-
buição de um fator precioso que muitas daquelas pessoas
nunca chegaram a obter: a dignidade. Mais do que co.n-
ceder uma aposentadoria, uma pensão ou um benefício
assistencial, mais até do que a distribuição de renda oca-
sionada, os JEFIS trouxeram o que se poderia chamar de
um impacto de dignidade a um povo que sequer sabia o
real significado dessa palavra.

Também se constata a presença de algumas defici-
ências as quais foram detectadas no funcionamento dos
Juizados Federais Itinerantes realizados no Maranhão e,
ousa-se apresentar algumas sugestões que possam, no
futuro, contribuir para um melhor aprimoramento dos
serviços judiciais a serem prestados nos próximos JEFIS,
tudo com o escopo de ajudar a se alcançar cada vez mais
uma melhor prestação jurisdicional nesse inovador e apai-
xonante ramo do judiciário brasileiro.

2 - A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
E O ACESSO À JUSTIÇA

Sabe-se que, em tempos de globalização económica,
valores essenciais como os da dignidade da pessoa hu-
mana são diferenciais para promover aos cidadãos uma
inclusão social verdadeira e democrática, de forma a pro-
porcionar a participação dos excluídos na sociedade pós-
moderna.

Nesse sentido, prescreve a Declaração Universal dos
Direitos Humanos:

Artigo l : "Todos os homens nascem livres e iguais em
dignidade e direitos [...]"; Artigo VII: "Todos são iguais pe-
rante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, sob igual
proteção da lei [...]"; Artigo VIII: "Todo homem tem direito
a receber dos tribunais nacionais competentes remédio
efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais
que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.";
Artigo XXI: "Todo homem tem igual direito de acesso ao
serviço público do seu país."; e Artigo XXVI: "Todo homem
tem direito à instrução [...]".

Tais disposições expressam os direitos mais sublimes
de todo ser humano, independentemente de qualquer
condição.

A dignidade e a igualdade entre os homens devem,
segundo tal Declaração, assegurar tratamento justo e
igualitário para toda a população de um país.

De um modo não diferente, o preâmbulo de nossa
Carta Magna nos fala da instituição de um "Estado demo-
crático destinado a assegurar o exercício dos direitos so-
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ciais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, e sem
preconceitos [...]".

Dois dos cinco fundamentos do Estado democrático
de direito esculpidos no artigo 1° da Constituição Federal
Brasileira são:"[...] II - a cidadania; e III - a dignidade da
pessoa humana [...]"

Ainda na nossa Carta Maior, no glorioso artigo 5°,"ca-
pufestá escrito: "Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes [...]".

Como se pode perceber, tanto na Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem e do Cidadão, quanto na Cons-
tituição Federal Brasileira estão presentes as garantias ine-
rentes à igualdade e dignidade humanas.

Importante também é considerar o pensamento do
professor Ingo Sarlet::

[...] passando a centrar a nossa atenção na
dignidade da pessoa humana, desde logo há de
se destacar que a íntima e, por assim dizer, indis-
sociável - embora altamente complexa diversi-
ficada - vinculação entre a dignidade da pessoa
humana e os direitos fundamentais já constitui,
por certo, um dos postulados nos quais se assen-
ta o direito constitucional contemporâneo.]

Tendo em vista que imaginava que as expressões "di-
reitos humanos" e "direitos fundamentais" serem palavras
sinónimas, acredito ser de bom alvitre frisar que têm sig-
nificados distintos. Os direitos humanos estão no campo
da zetética, da filosofia, no campo do abstrato, uma espé-
cie de moral jurídica universal, enquanto os direitos fun-
damentais dizem respeito ao direito positivo, à norma, ao
que está consignado na lei, expresso na Constituição. Na
realidade, o que se quer dizer é que os direitos fundamen-
tais se equivalem a direitos humanos positivados.

Voltando aos pensamentos pertinentes acerca da dig-
nidade, no pensamento clássico, a dignidade era perti-
nente à posição social ocupada pelo indivíduo e seu grau
de reconhecimento pelos demais membros daquela so-
ciedade, que, assim, considerava a existência de pessoas
mais dignas e menos dignas.

Entre as teorias acerca da dignidade da pessoa huma-
na, merece destaque a de Immanuel Kant, cuja concepção
de dignidade parte da autonomia ética do ser humano,
considerando esta (a autonomia) como fundamento da
dignidade do homem, além de sustentar que o ser huma-
no, o indivíduo, não pode ser tratado nem por ele próprio,
como objeto.

Convém destacar que não existe um conceito fecha-
do, uma definição consensual acerca do que seria a digni-
dade da pessoa humana, a não ser a ideia de que se trata
de uma qualidade intrínseca da pessoa humana, irrenun-
ciável e inalienável, constituindo elemento básico e fun-

damental que qualifica o ser humano como tal e dele não
pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogi-
tar na possibilidade de determinada pessoa ser titular de
uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade, pois
obviamente ela é inerente a todo ser humano.

Constata-se, pois, que a dignidade da pessoa humana,
como condição humana básica, deve obter a proteção e o
reconhecimento da ordem jurídico-constitucional de cada
nação. Não se pode olvidar que a dignidade não depende
de situações concretas uma vez que é inerente a tada e
qualquer pessoa humana, pois, em princípio, todos - mes-
mo o maior dos criminosos - são iguais em dignidade, no
sentido de serem reconhecidos como pessoas - ainda que
não se portem de forma igualmente digna nas suas rela-
ções com seus semelhantes, inclusive consigo mesmos.

Importa ainda considerar que a dignidade da pessoa
humana, de acordo com a lição de Canotilho2, aponta
para a ideia de uma comunidade constitucional inclusiva,
necessariamente pautada pelo multiculturalismo religio-
so ou filosófico e, portanto, contrária a qualquer tipo de
fixismo, e, para além disso, incompatível com uma visão
reducionista e até mesmo paroquial da dignidade.

Pode-se também afirmar que a ordem comunitária
(poder público, instituições sociais e particulares), bem
como a ordem jurídica que não valorizam a dignidade
da pessoa como qualidade inerente ao ser humano, tam-
pouco como valor e princípio jurídico constitucional fun-
damental, consequentemente não tratam com seriedade
os direitos fundamentais e, acima de tudo, não levam em
consideração a própria humanidade que habita em cada
uma e em todas as pessoas e que as faz merecedoras de
respeito e consideração recíprocos.

Segundo Rudollf Von lhering, em sua clássica obra "A
luta pelo direito":

A defesa da própria existência é a lei suprema
de toda vida: manifesta-se em todas as criaturas
por meio do instinto da auto conservação. No
homem, porém, trata-se não apenas da vida físi-
ca, mas também da existência moral; e uma das
condições desta é a defesa do direito. No direito,
o homem encontra e defende suas condições de
subsistência moral; sem o direito, regride à condi-
ção animalesca.3

Nesse sentido, proporcionar ao homem o direito de
pleitear o que entender necessário para a sua própria so-
brevivência com dignidade é dever do Estado do qual ele
faz parte,

No que se refere à dignidade como tarefa ou prestação
imposta ao Estado, este tem o dever de direcionar suas
ações não só no sentido de preservar a dignidade existen-
te, mas também em promovê-la, especialmente criando
condições que possibilitem o pleno exercício e fruição da
dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, pode se perceber o vínculo existente en-
tre a dignidade da pessoa humana e um sistema judiciário
competente. A questão da dignidade da pessoa humana
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está intrinsecamente atrelada a uma prestação jurisdicio-
nal justa, efetiva, célere e eficaz e dela não pode ser disso-
ciada. Nesse sentido, o acesso a um Poder Judiciário que
garanta a reparação de lesões a quem se julgar prejudica-
do, evidencia-se como um direito consagrado como fun-
damental, de aplicação imediata, o qual está inserido na
nossa Carta Magna, notadamente no inciso XXXV do ar-
tigo 5°, que dispõe: "a lei não excluirá do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito".

O direito de acesso à justiça, atualmente, é reconheci-
do como aquele que deve garantir a tutela efetiva de to-
dos os demais direitos. A importância que se dá ao direito
de acesso à justiça decorre do fato de que a ausência de
tutela jurisdicional efetiva implica a transformação dos di-
reitos garantidos constitucionalmente em meras declara-
ções políticas, de conteúdo e função mistificadores.4

Segundo o professor Guilherme Marinoni5: "Por essas
razões, a doutrina moderna abandonou a ideia de que o
acesso à justiça, ou o direito de ação, significa apenas di-
reito à sentença de mérito". Esse modo de ver o processo,
se um dia foi importante para a concepção de um direito
de ação independente do direito material, não se coadu-
na com as novas preocupações que estão nos estudos dos
processualistas ligados ao tema da "efetividade do proces-
so", que traz em si a superação da ilusão de que este pode-
ria ser estudado de maneira neutra e distante da realidade
social e do direito material.

E conclui o festejado autor paranaense:

Quando se pensa em tutela jurisdicional
efetiva, descobre-se quase por necessidade, a
importância da relativização do binómio direito-
processo. O processo deve estar atento ao plano
do direito material se deseja realmente fornecer
tutela adequada às diversas situações concretas.
O direito à pré-ordenação de procedimentos
adequados à tutela dos direitos passa a ser visto
como algo absolutamente correlato à garantia
de acesso à justiça. Sem a predisposição de ins-
trumentos de tutela adequados à efetiva garan-
tia das diversas situações de direito substancial
não se pode conceber um processo efetivo.

O direito de acesso à justiça, portanto, garante a tutela
jurisdicional capaz de fazer valer de modo integral o direi-
to material. Vale lembrar que a Corte Constitucional italia-
na já afirmou que "o direito à tutela jurisdicional está entre
os princípios supremos do ordenamento constitucional,
no qual é intimamente conexo com o próprio princípio
democrático assegurar a todos e sempre, para qualquer
controvérsia, um juiz e um juízo em sentido verdadeiro".6

Assim, chega-se à seguinte conclusão: o cidadão que
pode se valer de um poder judiciário direcionado para lhe
garantir o direito de ver solucionados os seus conflitos, é
um cidadão digno. A justiça, quando funciona, é um ins-
trumento de distribuição de cidadania e garantidor da
manutenção da dignidade. Sem um judiciário forte, célere
e justo, que responda aos anseios da população, não há
que se falar em garantia da dignidade.

Nesse sentido, convém ressaltar o novo papel do Ju-
diciário, representado pelos Juizados Especiais Federais,
especialmente os Juizados Especiais Federais Itinerantes,
que, imbuídos de levar a Justiça até comunidades caren-
tes e distantes, passa a cumprir o papel de promover e
propagar a dignidade da pessoa humana.

Portanto, os JEFIS terminam por proporcionar a cria-
ção de condições para que os nossos patrícios, notada-
mente aqueles considerados hipossuficientes, residen-
tes nas mais longínquas localidades, que estavam fora
do alcance dos serviços jurisdicionais, possam agora ter
acesso a um judiciário célere e eficaz, permitindo a essa
população tomar um novo rumo em suas vidas alcan-
çando um patamar maior de dignidade, a qual é inerente
àqueles que conseguem auferir a condição de cidadão.

3 - A SITUAÇÃO SOCIAL NO BRASIL E A
(IN)EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Pouco mais de cinquenta anos nos separam da Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos e, no entanto, a vio-
lação dos direitos ainda constitui um fato habitual na nos-
sa sociedade e não se limita, hoje, à esfera física, assumiu
feições requintadas, atingindo também, quase sempre, o
que há de mais sagrado no homem: a dignidade.

Ao se percorrer esse nosso país, notadamente quando
se avança para o interior, principalmente dos Estados das
regiões Norte e Nordeste, pode-se constatar a ausência
do Estado Democrático de Direito, na medida em que se
encontram seres humanos nacionais sobrevivendo sem
uma vida digna, decente, à margem das condições míni-
mas de sobrevivência, desprovidas de condições básicas
de saneamento, assistência médica, habitação, alimenta-
ção, previdência social, segurança, justiça, etc. .

Vale dizer também que em plena era dos direitos,
ainda se convive no Brasil com situações que remontam
a tempos antigos, como as que dizem respeito à escravi-
dão. Há, hodiernamente, no nosso país, pessoas que es-
cravizam outras, que escravizam crianças, adolescentes e
até mesmo anciãos. Cerceiam direitos individuais básicos
de primeira geração, como o direito à liberdade. Esses tris-
tes fatos, além da vergonha que nos trazem perante a co-
munidade internacional, despertam justa indignação em
tantos quantos são os comprometidos com a causa dos
direitos humanos.

Ao se meditar acerca das circunstâncias que nos
trouxeram ao quadro de desigualdade social em que se
encontra o nosso país, vale a pena ponderar acerca das
considerações feitas pelo eminente professor Flávio Dino
de Castro e Costa, em seu artigo "A Função realizadora
do Poder Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil"7, que
destaca uma compreensão essencial para além de consi-
derações de doutrina jurídica:"[...] a tarefa de realização
dos direitos fundamentais no Brasil é escandalosamente
incompleta". Segundo o professor maranhense, essa pre-
missa de incompletude da tarefa de realização dos direitos
fundamentais no nosso país tem fundamento com base
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na teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Ele
sugere:

No Brasil, a teoria do desenvolvimento desi-
gual e combinado demonstra toda a sua perti-
nência. Trotski, citado por Raymundo Faoro em
Os Donos do Poder, afirma: índios lançaram fora
os arcos e flechas e apanharam imediatamente
os fuzis, sem percorrer o caminho que havia en-
tre essas duas armas no passado. (....) Desta lei
universal da desigualdade do ritmo decorre ou-
tra lei que, na falta de melhor nome, pode deno-
minar-se lei do desenvolvimento combinado, no
sentido da aproximação das etapas diversas, da
combinação de fases discordantes, da amálgama
de formas arcaicas com as modernas.

Essa "amálgama", segundo Flávio Dino, revela-se, por
exemplo, na inadequação da transposição mecânica para
o nosso país do clássico ensinamento acerca da evolu-
ção histórica dos direitos fundamentais, quais sejam: os
direitos individuais ou de 1a geração; os direitos políticos
ou de 2a geração; e os direitos sociais ou de 3a geração.
No nosso Brasil, as tristes informações existentes como o
trabalho escravo, como os assassinatos de moradores de
rua, que dão conta da violência no campo e nas cidades,
da fome e da miséria, da carência de um sistema de saú-
de satisfatório, tudo isso convive simultaneamente com
um avanço tecnológico de ponta dentro desse mesmo
nosso país. Esse mesmo Brasil, de outro lado, conseguiu
importantes avanços na área da tecnologia, os quais vão
desde a fabricação de aviões comerciais, passando por um
significativo desenvolvimento no campo da genética, no
campo da produtividade rural, pela recente auto-suficiên-
cia em petróleo, e até no campo do direito eleitoral com a
utilização de urnas eletrônicas de avançada tecnologia e
com um sistema de alistamento eleitoral de alcance quase
que total do universo de eleitores.

Eis ai a "amálgama" jurídica que o professor Flávio co-
menta e afirma que ela é decorrente de diversos fatores,
destacando-se entre eles o que já antes afirmamos: a bru-
tal concentração de renda em nosso país e que agrava
ainda mais as imensas assimetrias regionais e que termi-
nam por reforçar o já citado modelo de desenvolvimen-
to desigual. Na realidade, vivenciamos uma preocupante
degradação dos direitos económicos e sociais evidente-
mente com reflexos nos direitos humanos. Os índices de
pobreza crescem de modo avassalador, e o flagelo da seca
continua a minimizar a condição humana no Nordeste do
Brasil, região essa que se revela como de elevada discrimi-
nação por parte do governo federal e, também em decor-
rência disso, uma das mais pobres da federação.

O que se verifica no moderno sistema jurídico pátrio é
a simples proclamação dos direitos inerentes à condição
de cidadão. Não há duvida que a Constituição Federal de
1988 trás em seu conteúdo uma significativa evolução no
que se refere à positivação de direitos considerados como
fundamentais, porém, o que se constata é que na maio-
ria das vezes se trata tão-somente da proclamação desses

direitos. Proclamar é muito fácil, o difícil é efetivamente
garanti-los e efetivá-los.

E, nesse passo, não basta que o sistema jurídico seja
moderno e avançado, é necessário que ele seja igualitário
e que o acesso a ele seja realmente garantido. Não é sufi-
ciente que o Estado somente disponibilize a lei, o direito.
É imprescindível que a lei funcione, que o direito seja real,
concreto, ao alcance de quem dele precisar.

Forçoso é constatar e ao mesmo tempo lamentar, que
diversos direitos fundamentais com "plena eficácia" na
nossa Constituição, insertos nos artigos já transcritos no
tópico anterior, e com a garantia de aplicabilidade imedia-
ta expressa no parágrafo 1° do artigo 5°, por mais noferee
importante que signifique, não encontra eco na práxis ou,
quando assim ocorre, nem sempre alcança a todos, ou do
mesmo modo igual para toda a população.

Sob um viés crítico, interessante lembrar o que Ferdi-
nand Lassale deixou consignado em sua obra "A Essência
da Constituição":

Os problemas constitucionais não são pro-
blemas de direito, mas do poder; a verdadeira
Constituição de um país somente tem por base
os fatores reais e efetivos do poder que naque-
le país vigem e as constituições escritas não tem
valor nem são duráveis a não ser que exprimam
fielmente os fatores do poder que imperam na
realidade social: eis aí os critérios fundamentais
que devemos sempre lembrar.9

Em outra interessante abordagem acerca do funcio-
namento do direito constitucional, leciona Konrad Hesse
acerca da existência de uma força normativa da Constitui-
ção. Essa força se revelaria própria, motivadora e ordena-
dora da vida do Estado. Hesse consigna que não se pode
prever o que poderia acontecer numa situação de eventu-
al confronto entre a realidade política e social (os fatores
reais de poder) e a constituição, se os pressupostos asse-
guradores da força normativa da Constituição não fossem
plenamente satisfeitos. Adverte, porém, de outro lado,
que se tais pressupostos forem satisfeitos, tal força nor-
mativa não sucumbiria aos fatores reais de poder, estaria
por força de uma "vontade constitucional" não vulnerável,
imune a eventuais mudanças.

Assim diz Hesse:

Importante, todavia, não é verificar, exata-
mente durante o estado de necessidade, a supe-
rioridade dos fatos sobre o significado secundá-
rio do elemento normativo, mas, sim, constatar,
nesse momento, a superioridade da norma sobre
as circunstâncias fáticas.10

Ainda convém melhor explicar que, o fato de estar
consignado em nossa carta magna, direitos inerentes à
dignidade da pessoa humana, como por exemplo, o di-
reito a uma reforma agrária justa, o direito à educação, o
direito à saúde, e, principalmente no caso em comento
neste trabalho, o direito a um acesso a uma justiça célere e
eficaz, lamentável é constatar que tais direitos muitas das
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vezes não são respeitados por não irem ao encontro dos
interesses de quem detêm o poder, e assim poder-se-ia
dar razão a Lassale.

Embora tratar-se de norma programática, ou seja, não
tem a característica da aplicabilidade imediata, convém
lembrar o que está preconizado no artigo 3° da Consti-
tuição Federal Brasileira, como objetivos fundamentais da
República Federativa, entre outros: l - construir uma so-
ciedade livre, justa e solidária; III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regio-
nais; e IV - promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.

E, não obstante os promissores avanços em termos
legais no sentido de garantir a eficácia e a aplicabilidade
dos direitos fundamentais, tendo em conta o disposto no
parágrafo 1° do artigo 5°: "as normas definidoras dos di-
reitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata";
percebe-se, porém, evidentes dificuldades no seu cumpri-
mento, ou seja, na sua efetiva aplicabilidade, pelo que se
compreende que não basta somente a Lei, é necessário
aplicar o que nela está determinado, fazer valer o seu con-
teúdo, praticá-la concretamente para se conseguir atingir
os objetivos elencados naquele artigo 3°.

Vale lembrar que nos Estados Democráticos de Direito,
os responsáveis, em última análise, pela pacificação social
são os sistemas judiciários estatais. São eles que podem
impor uma solução, no caso do não-cumprimento espon-
tâneo das prescrições normativas, pois a eles se defere,
como exclusividade, a legitimação de dizer o Direito.

Ora, se a atividade jurisdicional é monopólio do Esta-
do, cabe a este exercê-la com presteza, celeridade e efici-
ência de modo a realmente promover a pacificação social
e a efetividade da ordem normativa.

4 - A RUPTURA COM O MÉTODO TRADICIONAL
E A EVOLUÇÃO PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS

A clássica ruptura do fenómeno jurisdicional conhe-
cimento e execução resta superada tendo em vista o sur-
gimento dessas mudanças ocorridas no processo e que
surgiram com as Leis que tratam dos Juizados Especiais. A
adoção de procedimentos que conseguem imprimir uma
sequência harmoniosa entre o ato de dizer o direito e o
de fazê-lo concretizar-se é de uma fabulosa utilidade e
tem seus resultados prontamente alcançados traduzidos
numa melhor celeridade do sistema judiciário pátrio.

Para o antigo modelo de Justiça fica a competência re-
sidual para questões de maior complexidade, de elevado
valor, como aquelas causas que envolvam direitos difusos,
coletivos ou individuais homogéneos, e ainda, as ações
que têm um procedimento próprio como, por exemplo, as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, ações populares, execuções fiscais,
improbidades administrativas, entre outras.

A garantia constitucional de que"a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito",

como direito individual previsto no artigo 5°, inciso XXXV
da Constituição Federal de 1988, tem relevante importân-
cia ao longo do que se pretende neste trabalho monográ-
fico, que se predispõe a discorrer sobre uma das mais bem
sucedidas maneiras de se construir um concreto acesso à
Justiça.

Segundo Cappelletti, Garth (1988), o acesso à justiça
nos países capitalistas é perpassado pelos seguintes pro-
blemas: a) elevados custos das despesas processuais; b)
demora na solução dos litígios (como por exemplo, uma
exagerada quantidade de recursos existentes no nosso
sistema processual, muitos dos quais meramente prp-
telatórios, que contribuem para a lentidão dos trâmrtes
processuais); c) caráter ainda muito individualista das
demandas, tendo em vista que os cidadãos dificilmente
se mobilizam para reivindicar em Juízo direitos não tradi-
cionais, tais como, a defesa do meio ambiente e do con-
sumidor; e d) falta de informação, procedimentos e ritos
complexos terminam por inibir as demandas judiciais e as
consultasjurídicas.

É sabido que a existência de tais problemas, encon-
trados à exaustão no nosso ordenamento jurídico, afasta
a população para bem longe do judiciário, ou seja, esses
problemas produzem evidentes danos à sociedade, na
medida em que muitos passam a desacreditar na eficácia
dos instrumentos judiciais disponíveis e assim deixam de
pleitear pelos seus direitos.

As dificuldades de acesso ao Poder Judiciário, con-
sequentemente, geram sérios problemas para a popula-
ção. De um lado, para a grande maioria, as dificuldades
de acessar a Justiça trazem um pernicioso sentimento de
resignação, de conformismo com as dificuldades encon-
tradas. Entende essa grande maioria que tal acesso seria
somente para quem pode, para quem dispõe de dinheiro,
para quem pode contratar um "doutor" advogado.

De outro lado, para uma outra parcela da população,
essas dificuldades de acesso ocasionam também senti-
mentos como o de impunidade, o incentivo ao descum-
primento da lei, um descrédito na capacidade do Poder
Judiciário para a solução dos conflitos, produz também
uma sensação de revolta e isso tudo pode levar a uma pe-
rigosa vontade de se optar pela auto-tutela, ou seja, von-
tade de se fazer justiça com as próprias mãos. E essa ideia
evidentemente vai de encontro ao Estado Democrático
de Direito.

É certo que, na medida em que o direito não é respei-
tado, e esse direito pertence ao cidadão comum, despro-
vido de recursos e, pior que isso, desprovido de instrução
suficiente para buscá-los, o problema do judiciário se tor-
na maior.Tal cidadão, de limitados recursos, não tem como
superar as barreiras enfrentadas por quem ousa transpor
as portas da justiça tradicional. Nesse sentido argumenta
Mauro Cappelletti:

Procedimentos contraditórios altamente es-
truturados, utilizando advogados bem treinados
e perícias dispendiosas, podem ser de importân-
cia vital nos litígios de direito público, mas colo-
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cam severas limitações na acessibilidade de nos-
sos tribunais a pequenas causas intentadas por
pessoas comuns.11

Nos últimos anos, o Brasil passou a enquadrar-se no
amplo movimento global que se faz presente na maio-
ria dos países filiados ao sistema de direito ocidental, e
que busca a efetividade do processo, adotando posturas
que refletem uma mudança radical na hierarquia de va-
lores que servem ao processo civil. Ousa-se dizer que a
instituição de procedimentos e órgãos judiciais voltados
às pequenas causas, às demandas de pequena monta e
desprovidas de complexidades, mas que são questões de
vital importância para o cidadão carente, traduziu-se na
mais recente inovação desse movimento na seara jurídica
brasileira.

O novo modelo de justiça busca suprimir as falhas
detectadas no modelo ortodoxo e une-se a princípios e
mecanismos que lhe permitam alcançar a tão sonhada
efetividade dos processos de sua competência.

Com essas novas modificações, a importância se des-
loca de uma simples receita para se alcançar um excelente
e promissor resultado, causando uma evidente diminui-
ção da rigidez da formalidade processual. O magistrado,
antes um simplório aplicador da lei, passa doravante a
ocupar uma posição mais ativa. O diálogo mantido com
as partes e o direcionamento das provas a serem perquiri-
das e o próprio processo, tudo isso acontecendo em favor
de uma melhoria na prestação jurisdicional. A prioridade
deixa de ser a busca absoluta da tão desejada segurança
jurídica, voltando-se o foco para o resultado que mistura
celeridade e efetividade.

Conforme evidencia o jurista italiano Mauro Cappel-
letti'2, a partir de 1965, houve um despertar de interesse
em busca do acesso efetivo à justiça, o que levou os países
do mundo ocidental a três abordagens, também conhe-
cidas como as três ondas: a assistência judiciária; a repre-
sentação jurídica para os interesses difusos; e o enfoque
de amplo acesso à justiça.

4.1 - A primeira onda: a assistência judici-
ária

Ocupou-se em prestar serviços jurídicos para os ne-
cessitados, aqueles que não têm condições de arcar com
os custos da justiça tradicional. As primeiras providências
adotadas pelo Estado resumiam-se à busca de advogados
particulares que prestassem serviço a título gratuito; pos-
teriormente, passa o próprio Estado a arcar com os hono-
rários desses profissionais.

A repercussão dessa "primeira onda" na seara jurídica
brasileira pode ser percebida na preocupação em instituir
a Defensoria Pública, definida como instituição essencial
à função jurisdicional do Estado, e que está incumbida de
prestar assistência jurídica aos necessitados judicial e ex-
trajudicial, integral e gratuita.

4.2 - A segunda onda: a representação jurí-
dica para os interesses difusos

Uma procura por superar o individualismo no âmbito

processual foi a marca da etapa seguinte. Assuntos liga-
dos à questões como representação processual, citação,
legitimidade, contraditório, lides envolvendo direito pú-
blico e coisa julgada foram revistos e aperfeiçoados, ou
introduzidos no ordenamento jurídico pátrio.

Essasegunda"onda"influenciou deforma significativa
o sistema processual brasileiro, ocasionando algumas ino-
vações através de legislações como as a seguir descritas: a
Lei n°. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), extremamente
significativa para a tutela jurisdicional dos interesses Difu-
sos e coletivos, disciplinando a ação do Ministério Público,
associações e outras entidades para a promoção da de-
fesa do meio-ambiente, do consumidor e de outros bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico; a Lei n°. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), que contém capítulo sobre a "proteçào ju-
dicial dos interesses individuais, difusos ou coletivos";
a Lei n°. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a
qual contém disposições específicas e conceitos precisos
sobre as ações coletivas e a tutela de interesses homogé-
neos; O Mandado de Segurança Coletivo, instituído pelo
art. 5°, inciso LXX, da Constituição Federal de 1988, que
tem por objeto a proteção aos direitos e garantias funda-
mentais dos interesses coletivos em sentido amplo; a Lei
n. 4.717/65 (Ação Popular), voltada para o combate ao ato
ilegal ou imoral e lesivo ao património público; e outros:
mandado de injunção (art. 5°, inc. LXXI, da CF/88), que
pode ser coletivo, destinado à suprir a omissão de regula-
mentação de norma constitucional; ação direta de incons-
titucionalidade genérica (art. 102, l, a, CF/88), a qual visa à
invalidação da norma inconstitucional; ação direta de in-
constitucionalidade por omissão (art. 103, § 2° da CF/88),
que se destina à declaração de inconstitucionalidade por
omissão de medida para tornar efetiva norma constitucio-
nal, entre outras.

4.3 - A terceira onda: o amplo enfoque de
acesso à justiça

A terceira etapa desse movimento, que Mauro Cappel-
letti chama de "onda do enfoque de acesso à justiça", com-
porta uma série ampla e radical de medidas que visam re-
duzir as complexidades do sistema judiciário tradicional.

Essa etapa traduz-se nas reformas dos tribunais regu-
lares e dos procedimentos judiciais em geral, com o cla-
ro objetivo de facilitar o acesso de jurisdicionados com a
simplificação e modernização da justiça. No continente
europeu, essa simplificação do processo civil foi perse-
guida com uma visão voltada para a utilização de princí-
pios como o da oralidade, da livre apreciação da prova,
da imediatidade entre juiz, partes e testemunhas, da con-
centração do procedimento. Na América do Norte (EUA),
as críticas ao exagerado sistema de neutralidade judicial
possibilitou o surgimento de um juiz mais ativo, mais inte-
grado aos problemas sociais.

Em nosso país, uma série de reformas ao Código de
Processo Civil pode ser vista como decorrência dessa
abordagem, que ousa romper alguns tradicionais institu-
tos de nosso CPC, conforme segue: a devoção da segu-
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rança jurídica e o distanciamento da realidade do siste-
ma processual pátrio começam a ceder, primeiro, com a
autorização da antecipação da tutela jurisdicional (Lei n.
8.952/94}; depois, com a simplificação de procedimentos
- desburocratização da prova pericial (Lei n. 8.455/92), ci-
tações e intimações por via postal (Lei n° 8.710/93); em
seguida com a redução das complexidades da execução
(Lei n. 8.898/94); com a amenização do formalismo (arts.
154,144e250, p. único do CPC); com a livre investigação
das provas, a busca da verdade real (arts. 130, 341, 462);
e finalmente, com quebrantamento do mito da imparcia-
lidade do judiciário, pois o juiz como deixa de atuar nos
litígios como mero espectador passando agora a exercer
uma posição de maior atuação no processo (arts. 125,126,
177 in fine, 330 e 798 do CPC).

Cumpre enfatizar ainda a ocorrência de outras altera-
ções significativas em nosso sistema processual como a in-
trodução da ação monitoria entre os procedimentos espe-
ciais (Lei n. 9.079/97); as importantes mudanças efetuadas
no rito surnaríssimo (Lei n. 9.245/95), as quais permitiram
evidenciar a importância das tentativas de conciliar e pos-
sibilitar o julgamento antecipado da lide; a simplificação
dos procedimentos da ação de usucapião e de consigna-
ção e pagamento (Lei n. 8.951/94), entre outras.

Foram criados procedimentos alternativos para a
composição de lides, envolvendo a utilização de métodos
informais para se conseguir solucionar os conflitos. Para-
lelamente a esses avanços, vale lembrar a ocorrência de
incentivos à utilização de acordos extrajudiciais, do juízo
arbitrai e das conciliações.

Ocorreram modificações também no que se refere às
metodologias para a prestação de serviços judiciais como,
por exemplo, o surgimento de seguros utilizados para ga-
rantir eventuais despesas judiciais; os contratos, espécie
de planos de convénios para prestação de serviços jurídi-
cos, etc.

Essa informalização do direito, que se volta tanto para
tornar o texto da lei compreensível e de fácil acesso ao
indivíduo comum, leigo às questões jurídicas, quanto
para reduzir as exigências para a utilização de determina-
do remédio jurídico. Os exemplos mais destacados des-
sa última tendência são os movimentos em direção ao
"divórcio sem culpa" e à responsabilidade civil objetiva.
Nesse sentido, cumpre registrar a criação de instituições e
procedimentos especializados em determinadas áreas do
direito ou tipos de causas, como os voltados às demandas
de consumidores, aos litígios trabalhistas, entre locadores
e locatários, etc.

Portanto, cumpre destacar que com o advento dessas
ondas, a técnica processual toma um caminho que tem
como destino a especialização do órgão judiciário e do
procedimento processual a ser utilizado, mantendo dessa
forma, uma maior proximidade da norma substancial e o
que é melhor, do destinatário dessa norma que é o juris-
dicionado. Nesse sentido, percebe-se que o advento dos
Juizados Especiais, e todos os progressos processuais com
eles advindos estão inseridos nessas ondas que trouxeram

novos horizontes ao Poder Judiciário brasileiro.

5 - OS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
5.1 - A criação dos Juizados Especiais Fede-

rais

O modelo de juizado original, cujo nome se dava
como juizado de pequenas causas, surgiu no estado do
Rio Grande do Sul desde o ano de 1984 e serviu de base
para a criação da Lei n°. 9.099/95 (Juizados Especiais Es-
taduais), que, por sua vez, tendo em vista o seu sucesso,
contribuiu para a instauração do novo modelo de Juizado
no âmbito federal, desta feita com o objetivo de alcançar
os processos nos quais a União, suas Autarquias, Funda-
ções ou Empresas Públicas fossem parte.

Os mesmos princípios já previstos na Lei 9.099/95,
como os da simplicidade, da celeridade, da instrumentali-
dade, da oralidade e da conciliação, foram adotados pelos
que desejavam levar para a seara da Justiça Federal o en-
tão Juizado de Pequenas Causas.

A partir daí, foram organizados diversos seminários
para discutir o tema e criadas comissões para elaborar o
anteprojeto de Lei, com o apoio de diversos setores, inclu-
sive da Advocacia-Geral da União.

Portanto, foi na esteira do sucesso alcançado com
os Juizados Especiais e com os Juizados Especiais Itine-
rantes no âmbito da Justiça comum, que se promoveu a
instalação dos Juizados Especiais Federais, criados pela
Lei n°. 10.259, de 12 de julho de 2001, surgindo assim em
cumprimento à previsão da Emenda Constitucional n. 22,
de 18 de março de 1999, a qual acrescentou o parágrafo
único ao artigo 98 da Constituição Federal, nos seguintes
termos: "Lei federal disporá sobre a criação dos juizados
especiais no âmbito da Justiça Federal".

Os Juizados Especiais Federais, assim como seus se-
melhantes na Justiça comum, também surgiram com o
objetivo de facilitar o acesso à Justiça, com a simplificação
do exame de litígios de menor complexidade e expressão
económica (crimes de menor potencial ofensivo, conside-
rados assim aqueles que prevêem pena máxima de 2 anos
ou causas cíveis que envolvam valores de até 60 salários
mínimos), notadamente no que se refere à prestação ju-
risdicional federal (lides em que a União Federal, suas Au-
tarquias e Fundações sejam parte), e tais Juizados visam
a atender uma enorme demanda reprimida de pessoas
que não têm acesso à prestação jurisdicional no âmbito
federal em decorrência de uma série de fatores similares
àqueles já mencionados, como custas judiciais, honorá-
rios, morosidade e distância.

Na realidade, a inicial instalação dos Juizados Especiais
Federais mostrou-se, em um primeiro momento, como
um verdadeiro tormento para os juizes de primeiro grau,
haja vista que não havia previsão orçamentaria para mon-
tar a estrutura física das novas unidades e nem foram cria-
dos novos cargos de juizes ou mesmo de servidores. Em
alguns casos, não havia sequer um lugar adequado para
instalar os JEFs. Tudo então teve que ser improvisado.

As varas mais antigas tiveram que doar computado-
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rés, móveis e outros materiais. Servidores tiveram que ser
remanejados; alguns, dos setores administrativos, sem
muita experiência com processos judiciais, foram direcio-
nados para trabalharem nas novas unidades, sem tempo
para realizarem treinamentos. Foi diante dessas e de ou-
tras dificuldades que os juizes e servidores tiveram que se
desdobrar para conseguir cumprir a difícil e desafiadora
missão a que foram incumbidos.

Diversas são as questões que possuem relevância para
uma grande comunidade de jurisdicionados excluídos do
poder económico no âmbito federal, como por exemplo,
as causas previdenciárias, que dizem respeito a direitos
decorrentes de condições especiais (idade avançada, do-
ença, incapacidade, morte). Nesse sentido, o artigo 194 da
Constituição Federal dispõe:"A seguridade social compre-
ende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social". E outro artigo da mesma Constituição, o 203, dis-
põe também:

A assistência social será prestada a quem dela neces-
sitar, independentemente de contribuição à segurida-
de social, e tem por objetivos: l - a proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o
amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promo-
ção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação
e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;V- a ga-
rantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei.

E ainda as causas que se relacionam com o Sistema
Financeiro da Habitação, atinentes a discussões de habi-
tações populares entre outras.

Com a implementação dos Juizados Federais, no dizer
de Luís Praxedes Vieira da Silva :1 3

As pessoas mais carentes que necessitarem de uma
tutela jurisdicional no âmbito da Justiça Federal poderão
encontrar um canal célere, eficaz, socialmente mais hu-
mano e justo, em nosso contexto social, no qual as desi-
gualdades são enormes. Não é justo que se adote - como
ocorre no momento - para o julgamento de uma singela
reivindicação de um benefício previdenciário, na maioria
das vezes correspondendo a um salário mínimo mensal, o
mesmo procedimento jurisdicional adotado para discutir
ações que envolvem milhões de reais, com a mesma au-
tarquia previdenciária. Eis um exemplo de tratamento, em
sua substância, manifestamente contrário ao postulado
da igualdade, da isonomia.

Muitas são as evidencias que levam a concluir que
com o advento dos Juizados Especiais Federais deu-se re-
almente início a uma nova era no Poder Judiciário Fede-
ral. Profundas e significativas mudanças foram percebidas
na seara jurídica nacional e que provocaram, como já foi
dito, um rompimento com antigos paradigmas eivados
de instrumentos burocráticos processuais que, diante de

causas de pequenas complexidades e de pequeno valor,
travavam o curso do processo e dificultavam o acesso da
maioria das pessoas ao serviço de prestação jurisdicional.

Dentre as principais mudanças surgidas com o JEF,
convém destacar: a informalidade no acesso do cidadão
comum às dependências dos Juizados; a desnecessidade
de advogado para ajuizar a ação; a competência limitada
à quantia de 60 salários mínimos; a ausência do reexame
necessário; o fim do sistema de pagamento via precatório;
os recursos são julgados porTurmas Recursais localizadas
na 1a Instância e formada por Juizes de 1° grau; os prazos
legais para a prática dos atos processuais são mais curtos;
não há prazos diferenciados para a União e suas Autar-
quias, entre outras.

Dados estatísticos comprovam o crescimento das de-
mandas no âmbito dos Juizados Especiais Federais na 1a.
Região e permitem o acompanhamento da evolução dos
processos. Os números até dezembro de 2005 sinalizam
que a capacidade de julgamento tem aumentado, confor-
me se pode observar na tabela abaixo.

Ano

2002

2003

2004

2005

Processos distribuídos

76.625

232.650

451.046

382.917

Processos julgados

19.251

102.573

228.681

461.148

Total de processos em tramitação 681.139

FONTE: 1NFOJEF - Ano IV - N. 39 -1" de Março de 2006.

5.2 - Os princípios que envolvem o JEF
O artigo 2° da Lei n°. 9.099/95, dispõe: "O processo

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, in-
formalidade, economia processual e celeridade, buscando
sempre que possível, a conciliação ou a transação". Esses
são os princípios norteadores dos Juizados Especiais e que
subsidiariamente são aplicados à Lei n° 10.259/2001.

No que se refere ao princípio da oralidade, este é con-
siderado o grande aliado dos escopos da nova organi-
zação, esse princípio reina com ênfase absoluta desde a
apresentação do pedido inicial até a fase da execução dos
julgados, reservando a forma escrita apenas aos atos es-
senciais. Nesse sentido, vale citar o conteúdo do caput do
artigo 14 da Lei n° 9.099/95 que diz:"O processo instaurar-
se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Se-
cretaria do Juizado"; bem como o conteúdo do 3° parágra-
fo do mesmo artigo, verbis:"O pedido oral será reduzido a
escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o
sistema de fichas ou formulários impressos"; e ainda com
relação à execução do julgado vale citar também o con-
teúdo do inciso IV do artigo 52 da referida norma, verbis:
"não cumprida voluntariamente a sentença transitada em
julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que
poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo a execução,
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dispensada nova citação".

Segundo Canuto Mendes de Almeida14, cinco elemen-
tos constituem as linhas mestras da oralidade, são eles: a
predominância da palavra falada; a imediatidade da rela-
ção do juiz com as partes e com os meios produtores da
certeza; a identidade física do órgão judicante em todo o
decorrer da lide; a concentração da causa no tempo; e a
irrecorribilidade das interlocutórias.

Como se pode observar todos esses elementos estão
presentes no novo modelo, ou seja, a predominância da
palavra falada manifesta-se nas seguintes hipóteses: o
pedido inicial pode ser oral e será reduzido a termo pela
Secretaria do Juizado; o mandato de poderes para o foro
em geral pode ser outorgado verbalmente ao advogado;
a prova oral não é reduzida a escrito e os técnicos podem
ser inquiridos em audiência, com a dispensa de laudos; o
início da execução pode se dar por simples pedido verbal
do interessado.

Outra inovação importante: apenas os atos essenciais
serão registrados por escrito. Os demais poderão ser gra-
vados em fita magnética (ou sistema audiovisual).

Uma novidade que certamente muito contribuiu para
toda essa evolução alcançada com os juizados e serviu
também para quebrar antigos tabus que envolviam os jui-
zes de direito como, por exemplo, o tabu de que juizes são
inacessíveis, de difícil acesso, etc, é a questão da imedia-
tidade. Significa dizer que deve haver uma relação próxi-
ma, um contato maior do juiz com as partes envolvidas na
lide. O juiz que atua nos Juizados deve ter um perfil mais
ativo, menos formal, mais disposto a sair ao encontro dos
jurisdicionados, seja para dialogar com as partes propon-
do uma solução consensual, seja para proceder com liber-
dade à instrução processual, determinando e apreciando
as provas a serem produzidas, podendo para isso valer-se
dos indícios, presunções legais e regras de experiência.

Noutro passo, o princípio complementar da identida-
de física do juiz dispõe que o julgamento da causa cabe
ao juiz que participou da instrução e colheu a prova oral.
E no que se refere à concentração da causa, esta guarda
pertinência com a proximidade dos atos processuais. As-
sim, a manifestação das partes, os atos de instrução e a
prolação da sentença devem, preferencialmente, ocorrer
em um único ato processual: a audiência.

Quanto à irrecorribilidade das interlocutórias, esse
complementar princípio visa a evitar a paralisação, mes-
mo que parcial, dos atos processuais e os tumultos que
possam comprometer o rápido andamento do processo.

No que diz respeito ao princípio da simplicidade e in-
formalidade processual, reconhecendo que o processo
não é um fim em si mesmo, as formas processuais rígidas,
burocráticas, do procedimento convencional, cederam lu-
gar a um novo procedimento sem grandes amarras, volta-
do à simplicidade e informalidade. Isso se pode facilmen-
te se inferir nos seguintes casos que a nova Lei n° 9.099/95
ampara: a petição inicial dispensa a fundamentação jurídi-
ca (artigo 14 da referida Lei); a intimação das partes pode

,,.:

ser realizada por qualquer meio idóneo de comunicação,
inclusive o fac-símile ou meio eletrônico (artigo 18 da
mesma Lei); os julgamentos das turmas recursais compos-
tas por juizes domiciliados em cidades diversas podem ser
feitos por via eletrônica (parágrafo 3° do artigo 14 da Lei
n° 10.259/2001); é dispensado o precatório para a satisfa-
ção dos créditos decorrentes de sentenças definitivas ou
acordos (parágrafo 1° do artigo 17 da Lei n° 10.259/2001).

Outro princípio, o da economia processual, tem como
objetivo a obtenção do máximo rendimento da lei com
o mínimo de atos e fases processuais, questão vital para
uma justiça simplificada, que requer economia de tempo
e de custos. Dessa forma, esse princípio atua no seníído
de evitar o desperdício da atividade processual mediante
o uso racional dos instrumentos e formas processuais.

O princípio da celeridade, revela-se como de grande
importância para os juizados especiais, pois contamina
tudo que envolve o sistema com disposições que tem
como objetivo promover uma prestação jurisdicional rá-
pida alcançando a solução do processo no menor espaço
de tempo possível. Com esse princípio os institutos tradi-
cionais antes amplamente utilizados na justiça convencio-
nal desapareceram, como por exemplo, as prerrogativas
de prazos para entes públicos, o precatório e o reexame
necessário.

Dentre os dispositivos que permitem agilizar os proce-
dimentos, merecem destaque: a) a vedação dos institutos
processuais da intervenção de terceiros e da assistência, a
fim de que as relações jurídicas que não estejam imedia-
tamente vinculadas à ocorrência sejam afastadas do pro-
cesso, admitindo-se, porém, o litisconsórcio; b) não haverá
prazo diferenciado para a prática de qualquer ato proces-
sual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive
para a interposição de recursos; c) a quantidade de teste-
munhas está limitada ao número de três, devendo com-
parecer à audiência de instrução e julgamento, levadas
pela parte que as tenha arrolado, independentemente de
intimação (a menos que a parte tenha requerido expres-
samente que sejam intimadas pelo órgão); d) inexistência
de reexame necessário, ainda que a União, suas autarquias
ou fundações sejam vencidas; e) após o trânsito em julga-
do da decisão, tratando-se de obrigação de pagar quantia
certa (de pequeno valor) o pagamento será efetuado na
agência mais próxima da Caixa Económica Federal ou do
Banco do Brasil, no prazo de 60 dias, contados da entrega
da requisição, por ordem do juiz do juizado, à autoridade
citada para a causa, independentemente de precatório
(caso seja desatendida a requisição de pagamento, o juiz
do juizado poderá determinar o sequestro de numerário
suficiente para garantir o cumprimento da decisão); e f) os
atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em
horário noturno em qualquer dia da semana, conforme
dispuserem as normas de organização judiciária.

Finalmente, importar tecer considerações acerca
do princípio da conciliação e transação, o qual se revela
como norte fundamental do novo modelo. Tem como
pressuposto a concepção de que a solução consensual do
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conflito, ou seja, a decisão construída pelas próprias par-
tes é muito mais benéfica à sociedade, seja pelo grau de
comprometimento dos envolvidos, seja pelo baixo custo
que representa para o Estado, seja, ainda, pelo alívio que
favorece a máquina judiciária abarrotada de processos, a
evasão do litígio.

6 - OS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
IT1NERANTES

Os Juizados Especiais Federais Itinerantes (JEFIS) ti-
veram início com a necessidade de se levar uma efetiva
prestação jurisdicional àqueles que, de alguma forma, não
pudessem à ela ter acesso, como já dito, seja por questões
financeiras, seja por dificuldade de locomoção, seja pela
distância, ou ainda pelo completo desconhecimento dos
seus direitos básicos de cidadania.

6.1 - O JEFI no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 1a. Região

NoâmbitodoTribunal Regional Federal da 1aRegião,o
qual tem sua jurisdição em 14 Estados da Federação: Acre,
Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins,
englobando uma área total de 6,8 milhões de quilóme-
tros quadrados, ou seja, cerca de 80 % de todo o território
brasileiro15, tendo em conta as aspirações da sociedade,
principalmente por se tratar de uma das mais pobres re-
giões do Brasil, se elegeu como prioridade a instalação, a
consolidação e o aprimoramento dos Juizados Especiais
Federais.

Entretanto, como a 1a. Região da Justiça Federal não
era interiorizada16, com predominância absoluta nas áre-
as urbanizadas, a distância das pequenas cidades acabou
por impossibilitar o acesso das populações extremamen-
te carentes à Justiça Federal e com o intuito de minimizar
esse quadro foi que surgiu o projeto JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS ITINERANTES - A JUSTIÇA VENCENDO DISTÂN-
CIAS, concebido com o objetivo de levar a justiça àqueles
brasileiros que, por se encontrarem em estado de extrema
pobreza, nem sequer supunham a existência do Poder Ju-
diciário.

Segundo Mauro Cappelletti e BryantGarth17:"0 acesso
à justiça pode ser encarado como requisito fundamental
- o mais básico dos direitos humanos - de um sistema ju-
rídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não
apenas proclamar os direitos de todos".

Nesse sentido importa destacar que o objetivo geral
dos Juizados Especiais Federais no âmbito do TRF 1a. Re-
gião é universalizar o acesso à justiça, para garantir aos ju-
risdicionados, direitos fundamentais constitucionalmente
assegurados e contribuir para a melhoria de suas condi-
ções de vida.

De maneira não diferente são os Juizados Especiais
Federais Itinerantes, cujos objetivos específicos consistem
em: a) realizar Juizados Especiais Federais Itinerantes nos
estados jurisdicionados, em locais e prédios públicos, bem

como por meio rodoviário e fluvial (para tanto faz-se uso
de carretas, ôníbus e barcos); b) permitir que os jurisdicio-
nados interioranos conheçam os serviços públicos dispo-
níveis e usufruam da nova modalidade de atendimento;
c) ampliar a prestação jurisdicional na Primeira Região; d)
aproximar a Justiça das populações carentes dos estados
jurisdicionados, facultando-lhes o acesso a seus serviços;
e e) otimizar, simplificar e agilizar os procedimentos judi-
ciais.

No âmbito da Justiça Federal da Primeira Região,
pode-se observar que a administração da Justiça no.s Jui-
zados Especiais Federais Itinerantes constitui excelente
instrumento de consecução de objetivos sociais em face
da natureza das causas de sua competência e da parcela
da população que é alcançada, principalmente levando
em consideração as ações previdenciárias e assistenciais
em tramitação.

Essa população tem, evidentemente, elevados custos
que inibem o acesso aos juizados instalados nas capitais
de seus estados. E resta comprovado que, quanto maior a
distância entre o domicílio do jurisdicionado e o JEF, maior
será o custo de acesso à justiça.

Vale observar que a distância não implica só em cus-
tos de deslocamento, hospedagem, alimentação, etc,
implica também em obstáculos de acesso à informação
sobre a modalidade da prestação jurisdicional que pode
ser obtida, uma vez que não existe no âmbito do Juizado
Itinerante da 1a Região, o essencial serviço da Defensoria
Pública, omissão essa que é objeto de tópico específico
neste trabalho monográfico.

Outrossim, o Tribunal Regional Federal da 1a Região,
ao promover e dar seguimento a esse Projeto "Juizados
Especiais Federais Itinerantes - A Justiça vencendo dis-
tâncias", consegue superar os obstáculos de acesso à Jus-
tiça decorrentes das peculiaridades geográficas, da falta
de informação, da carência de recursos para deslocamen-
tos e do desconhecimento da população acerca dos seus
direitos de cidadania e, dessa maneira, consegue levar a
Justiça Federal aos mais remotos municípios da Primeira
Região, respeitando os princípios norteadores dos Juiza-
dos Especiais Federais.

Importa ressaltartambém a eficiência e a simplicidade
que se verifica com trabalho dos Juizados Especiais Fede-
rais. O caráter itinerante, ou seja, o deslocamento da Justi-
ça até as comunidades é significativo diferencial que deixa
os cidadãos à vontade e confiantes para utilizarem-se dos
serviços que lhes são oferecidos, independentemente dos
recursos de que disponham.

Portanto, é de se entender que o Projeto de Justiça Iti-
nerante promovido no âmbito do TRF1, e que até o ano
de 2004 realizou Itinerantes por meio dos quais foram
atendidos cerca de 70.000 brasileiros e ajuizadas cerca de
30.000 ações18, constituem ações concretas e necessárias
para resgatar a cidadania das pessoas atingidas e benefi-
ciadas com tal serviço público, na medida em que fulmina
a fome de justiça que aflige tais pessoas as quais estão, ou
melhor, estavam situadas à margem do sistema judiciário
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pátrio.

6.2 - Os dados da experiência maranhen-
se nos Juizados Especiais Federais Itinerantes
(JEFIS)

No âmbito da Seção Judiciária do Maranhão, foram
realizados quatro Juizados Itinerantes. O primeiro deles
ocorreu na cidade de Santa Inês/MA, em dezembro de
2003. O segundo foi na cidade de Presidente Dutra/MA,
em agosto de 2004.0 terceiro aconteceu na cidade de Pi-
nheiro/MA, nos meses de março e abril de 2005, e o quar-
to e último, por enquanto, ocorreu na cidade de Açailân-
dia/MA, em setembro, outubro e novembro de 2005.

Todos esses Juizados foram muito bem sucedidos al-
cançando uma significativa parcela da população mara-
nhense, composta em sua quase sua totalidade, de pes-
soas em elevado estado de pobreza e nessa condição
carente dos mais diversos tipos de assistência como saú-
de, educação, saneamento básico, alimentação adequada,
entre outros.

6.2.1 - O JEFI de Santa Inês/MA (População:
68.321 hab; IDH 0,671)

Munícípio(s) atingido(s): Santa Luzia doTide/MA.

AtermaçÕes

Atendimentos

Audiências

Depoimentos

Inquirição de testemunhas

Acordos

Sentenças Procedentes

Sentenças Improcedentes

Extinções

481

213

183

109

108

147

15

11

24

FONTE: T Vara Federal (JEF São Luís)

6.2,2 - O JEFI de Presidente Dutra/MA (Po-
pulação: 39.541 hab; IDH 0,624)

Municípios atingidos: Dom Pedro, São Domingos do
Maranhão eTuntum.

Atenuações

Atendimentos

Audiências

Depoimentos

Inquirição de testemunhas

Acordos

Sentenças Procedentes

Sentenças Improcedentes

Extinções

Ausências

1703

Não informado

Não informado

Não informado

Não informado

892

485

169

36

60

6.2.3 - O JEFI de Pinheiro/MA (População:
68.030 hab; IDH 0,639)

Municípios atingidos: Bequimão, São Bento, São Vi-
cente Ferrer, Santa Filomena, Palmeirândia, Santa Helena,
Peri-Mirim, Presidente Sarney, Pedro do Rosário, Matinha,
Pindaré-Mirim, Olinda Nova, Barra do Corda, Monção,
Cururupu, Penalva eViana.

Atenuações

Petições de advogados

Atendimentos

Audiências

Acordos

Diligências

Perícias

Depoimentos

Testemunhas inquiridas

Sentenças Proferidas

Sentenças

procedentes/improcedentes

Extinções

Ausências

571

1.242

2.000

1.826

738

24

790

537

463

1.042

Não informado

Não informado

Não informado

FONTE: T Vara Federal (JEF São Luís)

6.2.4 - Os números do JEFI de Açalilândia/
MA (População: 88.320 hab; IDH 0,666)
Municípios atingidos: Não informado

AtermaçÕes

Petições de advogados

Atendimentos

Audiências

Acordos

Diligências

Perícias

Depoimentos

Testemunhas inquiridas

Sentenças Proferidas

Sentenças

procedentes/improcedentes

Extinções

Ausências

Não informado

Não informado

Não informado

4.639

3.004

16

953

2.551

1.408

4.545

Nào informado

Não informado

524

FONTE: T Vara Federal (JEF São Luís)

FONTE: T Vara Federal f JEF São Luís)

Como se pode observar dos dados obtidos junto à 7a.
Vara Federal do Maranhão, onde funciona o único Juizado
Especial Federal Cível na capital do Maranhão, e de onde
se planeja e dá início à realização dos Juizados Itineran-
tes, apesar de incompletos, servem para demonstrar, pelo
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menos em parte, o volume de pessoas que são alcançadas
com o serviço dos JEFIs.

6.3 - O significativo volume de recursos desti-
nado para as regiões alcançadas pelos JEFIs

A Justiça Federal não dispõe de dados concretos acer-
ca dos valores que foram destinados pelo INS5 para cada
município onde foram realizados os Juizados Itinerantes.
De fato, sempre ocorreu um expressivo número de sen-
tenças homologatórias dos acordos firmados entre os ju-
risdicionados e o INSS em cada etapa dos JEFIs realizados
no Maranhão, o que evidencia uma grande quantidade
de recursos que com certeza foram destinados para as re-
giões alcançadas. Isso se pode constatar não só pelo nú-
mero de novos benefícios que serão pagos todos meses,
mas também pelo aporte dos valores destinados a título
de indenização, fixados nos acordos.

Os valores obtidos discriminados a seguir são aproxi-
mados. Equivalem ao montante de recursos financeiros
oriundos dos acordos homologados em audiência e que
envolvem valores retroativos devidos aos autores. Esses
valores foram pagos administrativamente pelo INSS, em
média, após 60 dias da realização dos Juizados Itinerantes.
Veja na tabela a seguir.

Valores pagos pelo INSS

RS 35.280.

Diante do importe dos valores envolvidos, não se pode
deixar de pensar no impacto que essas quantias efetiva-
mente causaram na economia das regiões pertinentes. Es-
ses valores, dado a sua expressiva quantidade, induz-nos
a pensar em quantas pessoas, direta ou indiretamente
foram efetivamente beneficiadas com a visita do Juizado
Itinerante em regiões tão pobres de nossa terra. Quantos
comerciantes tiveram a agradável surpresa de ver as suas
vendas crescerem com as compras efetuadas pelos idosos
que passaram a receber sua aposentadoria e ou benefí-
cio? Quantas famílias puderam colocar mais comida na
mesa para melhor alimentar os seus filhos? Certamente,
quando se efetuarem pesquisas mais detalhadas sobre
o impacto promovido pelos itinerantes nas regiões visi-
tadas, números bastante favoráveis serão colhidos para
comprovar o êxito dos JEFIS.

Vale fixar que tudo isso que foi conseguido foi obtido
não como esmola, com fins espúrios, eleitoreiros, como
essa pobre gente infelizmente está acostumada a obter,
mas de uma forma diferente e inovadora de se fazer valer

a cidadania e ao mesmo tempo promover a dignidade do
nosso povo. Essa cidadania está representada pelo exercí-
cio dos direitos constitucionais do cidadão, o qual pleiteia
a sua causa perante um judiciário que faz cumprir a Lei
e que responde aos anseios da sociedade aplicando cor-
retamente o direito que é levado à parcela da população
que dele mais precisa, produzindo como resultado a tão
sonhada justiça social.

7 - O JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ITINERANTE
COMO INSTRUMENTO DE DIMINUIÇÃO DAS

DESIGUALDADES REGIONAIS E FOMENTADOR
DA JUSTIÇA SOCIAL

7.1 - Os dados do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD *'

Sabe-se que a desigualdade na distribuição de renda
no nosso país é uma das maiores do planeta e ocasiona
os mais diversos problemas sociais. A pobreza extrema
convive, ou melhor, sobrevive ao lado de uma sociedade
até certo ponto considerada avançada, o que acaba por se
revelar numa contradição que envergonha a nação, prin-
cipalmente por que os que fazem parte dessa pobreza, in-
felizmente, perfazem a maioria esmagadora da sociedade
brasileira.19

A esse respeito, cumpre esclarecer que o índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) mede o nível de desen-
volvimento humano dos países utilizando os seguintes
critérios: educação (alfabetização e taxa de matrícula);
longevidade (esperança de vida ao nascer); e renda (PIB
per capita). O índice varia de O (zero) (nenhum desenvol-
vimento humano) a 1 (um) (desenvolvimento humano to-
tal).

Não obstante a melhora nos índices de qualidade de
vida no Brasil tenha sido observada nos últimos dez anos,
as desigualdades sociais se acentuam ao invés de decres-
cer. Quem afirma é o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud), que, em seu Relatório de 2005
(RDH2005), manteve o Brasil na 63a posição, a mesma de
2004. Essa posição é inegavelmente desconfortável, mas
apesar de se manter na mesma posição, constatou-se um
modesto crescimento em relação ao ano anterior, tendo
em vista que o passou de um IDH de 0,790 em 2004 para
0,792 em 2005. Os responsáveis pela melhora foram a taxa
de matrícula (passou de 90 para 91%) e a expectativa de
vida que passou de 70,2 para 70,5 anos.20

É de suma importância termos conhecimento de que
em países com condições similares às do Brasil, com gran-
de desigualdade e grande número de pobres, uma modes-
ta transferência de renda teria grande impacto na redução
da pobreza, avalia o estudo patrocinado pelo PNUD.

No Brasil, a transferência de 5% da renda dos 20%
mais ricos para os mais pobres teria os seguintes efeitos:
cerca de 26 milhões de pessoas sairiam da linha de pobre-
za, reduzindo a taxa de pobreza de 22% para 7%."Em uma
sociedade que dê mais peso ao ganho de bem-estar dos
pobres do que ao dos ricos, a transferência poderia ser
considerada uma melhoria no bem-estar de toda a socie-
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dade, mesmo que alguns percam", afirma o documento.

No que se refere especificamente ao nosso Estado, o
IDH atual é 0,543, ocupando o último lugar entre as uni-
dades da federação. E, segundo uma das últimas pesqui-
sas sobre o IDH dos municípios brasileiros, dos 20 piores,
8 ficam no Estado do Maranhão, 5 ficam no Piauí e 3 no
Amazonas, todos na jurisdição da competência doTRFI.

Não precisamos ser economistas para concordar-
mos que a desigualdade constatada no Brasil através do
RDH2005, ajuda a travar a expansão económica e torna
mais difícil que os pobres sejam beneficiados pelo cres-
cimento. Ainda segundo o relatório: "Altos níveis de de-
sigualdade de renda são ruins para o crescimento e en-
fraquecem a taxa em que o crescimento se converte em
redução de pobreza; eles reduzem o tamanho do bolo
económico e o tamanho da fatia abocanhada pelos po-
bres".

7.2 - As lutas e o avanço na direção de uma
menor desigualdade social

A cidadania vem significar o coroamento de um pro-
cesso que se desenvolve sobre três pilares: saber, direitos
e poder, ou seja, o saber que se tem direitos engendra
práticas inovadoras de poder, pois amplia o arco reduzido
do poder institucional. Sabedores de seus direitos, e das
possibilidades de sua ampliação, os indivíduos tornam-se
sujeitos de poder (HERKENHOFF, 2000, p.35).

Na guerra contra a pobreza em nosso país, a existência
de dois programas oriundos da seguridade social, quais
sejam: a previdência rural e o benefício de assistência so-
cial - LOAS (amparo assistencial ao idoso e ao deficiente),
tem tido um papel de destaque nas vitórias alcançadas.

A Previdência Rural conta aproximadamente com 7 mi-
lhões e meio de benefícios ativos21, e compreende bene-
fícios por idade, viuvez e invalidez, assim como benefícios
por maternidade e acidentes de trabalho, todos com valor
equivalente a um salário mínimo oficial. Nesse programa,
o vínculo contributivo individual foi rompido, ou seja, não
houve contribuição para o sustento, as pessoas que fazem
parte do regime de economia familiar rural adquirem o
direito ao benefício por meio da comprovação do tempo
de serviço na agricultura, pesca ou outra atividade similar.
O financiamento do programa depende estruturalmente
de recursos do Tesouro Nacional e de subsídios cruzados
urbano-rurais.

Noutro passo, o Benefício de Assistência Social (Am-
paro assistencial ao idoso e ao deficiente), proveniente da
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), n° 8.742/93, e
que é formado por cerca de 2,5 milhões de benefícios, di-
recionados para indigentes que tenham 65 anos de idade
ou mais, ou que sejam portadores de deficiência que inca-
pacite para o trabalho. O valor atribuído para esse bene-
fício é o de um salário mínimo mensal e os recursos para
o sustento desse benefícios são provenientes do Tesouro
Nacional.

É fundamental registrar, e esse é um dos principais ob-
jetivos deste trabalho monográfico, o significativo impac-

to desses dois programas no que diz respeito à redução
da pobreza em nosso país, como demonstrado por resul-
tados alcançados com base nos dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios (PNAD)22 de 2004.

A estratégia do atual governo de promover programas
com o objetivo de implantar políticas públicas estruturais
voltadas para as causas mais profundas da pobreza, por
meio da geração de emprego e renda, previdência so-
cial universal, incentivo à agricultura familiar, o Programa
Fome Zero, o Bolsa Família, o Bolsa-Escola, o Bolsa Alimen-
tação, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, entre outros,
pode ser aferida através de diversos estudos recentem^n-
te realizados nessa área.

Dentre esses estudos, merece destaque o que foi de-
senvolvido pelos pesquisadores do Instituto de Pesquisa
Económica Aplicada - IPEA, Helmut Schwarzer e Ana Ca-
rolína Querino, "Benefícios Sociais e Pobreza: programas
não contributivos da seguridade social brasileira"23. Atra-
vés desse estudo foi constatado:

I) que a Previdência Rural contribui para a redução da
pobreza, pois os benefícios recebidos geram renda exce-
dente, a qual é utilizada na produção agrícola e na melho-
ra do padrão de vida da família do beneficiário, que passa
a adquirir eletricidade, serviços telefónicos e efetua me-
lhorias no seu domicílio;

II) que os benefícios da Previdência Social substituem
parcialmente, ou melhoram, o acesso a serviços sociais,
cuja disponibilidade nas áreas rurais normalmente é limi-
tada, e dão condições para que os idosos e os inválidos
possam utilizar serviços médicos privados e menos pre-
cários nas áreas urbanas, além de conseguirem comprar
medicamentos;

III) que os benefícios também funcionam como uma
espécie de seguro-desemprego, tendo em vista que o de-
sempregado rural, com frequência, recebe ajuda das gera-
ções ascendentes;

IV) que a renda regular, independentemente das con-
dições meteorológicas, permite a aquisição de equipa-
mentos de trabalho, sementes, etc, bem como permite
também a capitalização das unidades de produção fa-
miliar, reduzindo, por consequência, a migração para as
grandes cidades;

V) que o recebimento do Benefício da Previdência So-
cial redefine o papel social dos idosos nas famílias e co-
munidades rurais brasileiras, principalmente o da mulher,
tendo sido também observado um fortalecimento da soli-
dariedade das famílias envolvidas;

VI) que as aposentadorias e pensões dão condições
para que os trabalhadores aposentados paguem regular-
mente suas contribuições aos sindicatos, que, por conse-
guinte, ficam fortalecidos; e

VII) que a redistribuição de renda é notável, gerando
dinamismo para a economia local (em aproximadamen-
te 40 % dos municípios do Pará, por exemplo, o volume
de renda transferido às famílias pela Previdência Social é
maior do que as transferências recebidas pela administra-
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cão municipal dos fundos oficiais de participação.

E o que tem a ver o Juizado Especial Itinerante com
os níveis de desigualdade de renda constatados em nosso
país? Ora, é sabido que no Brasil as regiões com maior ín-
dice de pobreza e com menor índice de IDH encontram-se
nos Estados do Norte e Nordeste, principalmente naque-
les municípios mais longínquos e com maior dificuldade
de acesso, portanto, coincide com os municípios alvos dos
Juizados Especiais Federais Itinerantes, que, dessa forma,
ao investir seu foco na prestação jurisdicional federal para
tais regiões, levando a cidadania aos hipossuficientes,
presta um relevante serviço à nação, na medida em que
colabora para uma efetiva melhora nos índices de quali-
dade de vida das pessoas envolvidas.

Ao levar a Justiça Federal a esses lugares, o JEFI, evi-
dentemente, contribui para uma significativa melhora na
renda local e consequentemente ocasiona um impacto
económico substancial nas microrregiões por onde se
instala, uma vez que os repasses previdenciários para os
municípios alcançados pelos JEFI sofrem um significativo
crescimento e o volume desses recursos termina por afe-
tar a economia local, beneficiando o comércio, a agroin-
dústria e também o setor de serviços, gerando emprego e
renda para quem antes não tinha nada.

O artigo 193 da Constituição Federal dispõe que "A or-
dem social tem como base o primado do trabalho, e como
objetivo o bem-estar e a justiça sociais". E é de profunda
relevância a atuação do JEFI como instrumento de promo-
ção de justiça social conforme determina tal dispositivo
constitucional.

Portanto, é de extrema relevância o trabalho social al-
cançado com os serviços prestados pelo Juizado Federal
Itinerante, principalmente no âmbito da 1a Região, nota-
damente por abranger as regiões detentoras dos menores
índices de renda e de qualidade de vida do Brasil, que são
as Regiões Norte e Nordeste, podendo-se afirmar que o
JEFI é hoje um dos melhores instrumentos de distribuição
de renda no país, e, com certeza, quando forem apurados
os impactos dos JEFIs ocorridos no ano passado poderá se
comprovar uma significativa melhora nos índices de IDH
nos municípios por eles atingidos.

8 - ALGUMAS DEFICIÊNCIAS E SUGESTÕES
PARA O APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS

ESPECIAIS FEDERAIS ITINERANTES
8.1 - Deficiências dos Juizados Itinerantes
Não obstante restar comprovado que essa inovadora

maneira de se promover a prestação jurisdicional através
dos Juizados Itinerantes é muito bem sucedida, e que
acarreta a colheita de valiosos frutos para a nossa região,
principalmente os frutos da distribuição de renda e de ci-
dadania, é de se constatar que existem algumas deficiên-
cias que impedem o alcance de uma melhor produtivida-
de nos serviços oferecidos pelos itinerantes. Acredita-se,
porém, que tais deficiências não sejam difíceis de equa-
cionar, pelo que se pretende neste tópico apontar algu-

mas delas24, e ao mesmo tempo, sugerir algumas soluções
que certamente contribuirão para o aprimoramento des-
se novel segmento do judiciário.

8.1.1 - A ausência da atuação de defensores
públicos nos Juizados Itinerantes: uma lacuna
a ser preenchida

A Defensoria Pública é uma das instituições que presta
assistência jurídica gratuita, e, a ausência de sua atuação
no âmbito do Juizado Especial Federal Itinerante constitui
uma verdadeira agressão aos princípios da dignidade da
pessoa humana e ao direito fundamental ao acesso à as-
sistência judiciária gratuita.

A instituição Defensoria Pública, cuja essencialidade
está consignada no caput do artigo 134 da Constituição
Federal de 1988, verbis:"A Defensoria Pública é instituição
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados, na forma do artigo 5°, LXXIV", não funciona
a contento em lugar nenhum do Brasil. Como pode se no-
tar, não obstante a qualidade da redação do mencionado
artigo, observa-se claramente a sua ineficácia na medida
em que o Estado se omite na efetivação desse direito a
quem dele necessita.

Observa-se, infelizmente, que, princípios consagrados,
como o da dignidade da pessoa humana, um dos funda-
mentos do Estado Democrático de Direito, esculpido no
artigo 1° da nossa Carta Magna; como o da inafastabili-
dade do controle jurisdicional, esculpido no inciso XXXV;
bem como o direito fundamental da assistência jurídica
gratuita, inserto no inciso LXXIV do mesmo artigo 5°, to-
dos, princípios da nossa Constituição Federal, não são res-
peitados, na medida em que não têm a atenção devida
por parte daqueles que detém o poder,

Segundo o artigo 134 da CF de 1988, anteriormente
transcrito, o papel da defensoria pública é garantir o aces-
so da população carente ao Poder Judiciário, porém, infe-
lizmente, não é o que ocorre no dia-a dia dos juizados e
fóruns espalhados pelo Brasil.

O ideal seria a existência em cada comarca de pelo
menos um juiz, um defensor e um promotor. Contudo, o
que se observa é uma gritante deficiência de defensores,
o que sem dúvida dificulta grandemente a prestação ju-
risdicional.

Na esfera federal não é diferente, talvez até pior. No
âmbito da Primeira Região, sabe-se da participação de
Defensores Públicos Federais em alguns mutirões de jui-
zados e também algumas modestas participações em
Juizados Itinerantes realizados no estado doTocantins no
ano de 2005.

No Maranhão, sequer existe ainda tal defensoria, sen-
do que tal lacuna é objeto de uma ação civil pública (Pro-
cesso n° 2005.37.00.007295-5), movida pelo Ministério
Público Federal contra a União Federal, cuja intenção é se
valer do próprio Poder Judiciário para obrigar a União ao
cumprimento da determinação constitucional de promo-
ver a Defensoria Pública Federal no Estado do Maranhão.
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Tal processo tramita na 5a. Vara Federal da Seccional Ma-
ranhense, onde o Juiz titular José Carlos do Vale Madeira
já proferiu decisão liminar em favor do MPF.

De outro lado, a ausência da defensoria provoca uma
espécie de desvirtuamento dos serviços advocatícios
prestados no âmbito dos JEF. Sabe-se que a clientela dos
advogados que atuam nos Juizados são em sua quase to-
talidade trabalhadores rurais, analfabetos, semi-analfabe-
tos, menores, idosos, deficientes físicos e mentais, ou seja,
pessoas consideradas humildes e nessa condição, tornam-
se alvos fáceis de maus advogados que se aproveitam da
ignorância dessas pessoas para auferirem vantagens des-
proporcionais.

Segundo o link notícias no site do MPF no Maranhão,25

no final do ano passado o Ministério Público Federal pro-
moveu açào civil pública contra a cobrança abusiva e
excessiva de honorários advocatícios envolvendo cerca
de 16 advogados no âmbito do Juizado Especial Federal
Itinerante. Foi constatado que tais advogados cobravam
honorários advocatícios "contratuais" que variavam de 30
a 50%, percentuais esses bem superiores, portanto, à ta-
bela da OAB/MA.

O que moveu o MPF a ajuizar tal ação contra esses ad-
vogados, foi devido à constatação averiguada após diver-
sas diligências efetuadas pelos Procuradores da República
que militaram no Juizado Especial Federal Itinerante rea-
lizado na cidade de Açailândia no Maranhão durante os
meses de setembro, outubro e novembro de 2005, onde
foram identificados diversos casos de práticas abusivas
por advogados que se aproveitavam do pouco conhe-
cimento detido pelos hipossufkientes para celebrarem
contratos advocatícios com cláusulas vergonhosamente
abusivas e ilegais.

Vale dizer ainda que essa não foi a primeira vez que o
Ministério Público ajuizou ação contra esse tipo de advo-
gados, ano passado ainda, quando da realização do Juiza-
do Especial Federal Itinerante na cidade de Pinheiro/MA,
do qual o autor deste trabalho monográfico teve a honra
de participar como colaborador, e que durou duas sema-
nas (de 28/03 a 08/04/2005), o MPF ajuizou outra ação ci-
vil pública no mesmo molde desta última.

O Código de ética e disciplina da OAB determina que
os honorários advocatícios profissionais devem ser fixa-
dos com moderação, levando em consideração o valor da
causa, a condição económica do cliente e o proveito para
ele resultante do serviço profissional oferecido.

Na última ação ajuizada, o MPF requereu a anulação
dos contratos de honorários firmados sob cláusulas mani-
festamente abusivas e das procurações celebradas, reque-
rendo ainda a fixação de honorários advocatícios no limite
de 10% do valor dos acordos judiciais a serem pagos, isso
somente nas hipóteses em que os advogados efetivamen-
te produziram suas ações iniciais, obstando, portanto,
aqueles advogados aproveitadores que, valendo-se da ig-
norância dos jurisdicionados carentes, pleiteavam hono-
rários em ações originadas por simples atermações.

Requereu ainda o MPF, a devolução dos valores já pa-
gos pelos hipossuficíentes a título de honorários advoca-
tícios e que foram superiores ao percentual de 10%, bem
como requereu ainda a expedição de ofício ao presidente
da OAB/MA para que fossem tomadas as medidas que ele
entender cabíveis no âmbito ético disciplinar em desfavor
dos 16 advogados acusados.

A Defensoria Pública da União, como já foi dito, foi
criada pela Constituição Federal de 1988, mas foi efeti-
vamente instituída em 1995 em caráter de emergência e
provisório até a aprovação de um projeto de lei que regu-
lamentou as atividades do Órgão no Poder Executivo. O
projeto de lei que atualmente está em análise pela,Casa
Civil, tramita há quatro anos e não existe uma previsão
concreta se sairá do papel ainda este ano.

Diferentemente das defensorias estaduais, as quais
atuam em crimes comuns, a Defensoria Pública da União
também atua em prol de pessoas carentes, mas em caso
de crimes federais, como problemas ligados à previdên-
cia, eleitorais, militares, enfim, qualquer questão que saia
da justiça comum para os tribunais superiores, STF, STJ,
TST e STM.

O Defensor Público-Geral da União, Eduardo Flores
Vieira, em entrevista à Revista Advogados - Mercado e Ne-
gócios disse que chegou a enviar, no final do ano passado,
um ofício aos 594 parlamentares do Congresso Nacional
pedindo que contribuam com a efetiva implantação da
instituição, que foi feita de forma provisória e emergen-
cial.26 No documento, lembrou o Defensor-Geral, que a
criação da Defensoria Pública da União (DPU), em caráter
definitivo, representa a universalização do acesso à justiça
a mais de 91 milhões de brasileiros, segundo o IBGE no
âmbito federal.

Cumpre ressaltar que a Defensoria Pública da União
conta hoje com cerca de 105 defensores públicos distri-
buídos nos 24 núcleos existentes nos diversos estados27.
Ressalte-se que essa instituição, no entanto, está ausente
na esmagadora maioria das cidades onde a Justiça Fede-
ral já se instalou, deixando a população carente, que tanto
precisa de advogados, sem assistência jurídica de defen-
sores.

Segundo o que se apurou junto à Defensoria Pública
da União, desde que foi criada, há dezessete anos, foram
nomeados somente 70 defensores, que foram somados
ao quadro dos antigos 42 advogados de ofício.

É importante dizer também que, por incrível que pa-
reça, há pessoas que tem entendimento diverso do nosso
quanto à real necessidade da implantação da Defensoria
Pública nos Juizados Especiais Federais.

Em pesquisa promovida pelo Conselho de Justiça
Federal28, foi entrevistada uma Juíza Federal de Belo Ho-
rizonte/MG, que disse não considerar que a parte pode
estar sendo prejudicada por falta de assistência judiciária,
nem considera importante que o autor seja representado
por um advogado ou um defensor público.

De outro lado, em Manaus e em São Luís, essa mes-
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ma pesquisa apontou que os entrevistados consideram
a parte sem assistência judiciária altamente prejudicada
pela falta de assistência judiciária e julgam importante
que o autor seja representado por um advogado ou de-
fensor público em causas previdenciárias ou outras mais
complexas.

Nessa mesma linha de raciocínio, vale relatar o que
respondeu à referida pesquisa um Juiz Federal que milita
na areados Juizados:

Os advogados no INSS são bons profissionais
e estão ali para atuar pela autarquia. Os juizes,
que precisam ser imparciais, ficam incomodados
com a disparidade de informações. Se sentem
mal quando notam que o jurisdicionado não está
sabendo formular adequadamente o pedido.
Acabam solicitando aos advogados que conhe-
cem para atuarem gratuitamente. Não compete
aos servidores da Justiça, nem aos juizes fazer o
papel de advogados e é constrangedor ver o ju-
risdicionado se prejudicando pela falta de assis-
tência judiciária.

É de saltar aos olhos a importância que tem a Defenso-
ria Pública no âmbito dos Juizados Itinerantes. A uma por-
que, nesses Juizados, como já foi dito, a maioria absoluta,
ou, melhor dizendo, a quase totalidade dos que buscam
o provimento jurisdicional nos JEFIS são pessoas notoria-
mente hipossuficientes. A duas, porque, nessa condição,
são alvos fáceis para advogados de má índole que ali milh
tam com o fim de, ferindo o estatuto dos advogados, tirar
proveito da vulnerabilidade dessas pessoas carentes. A
três, porque as atermações efetuadas nos JEFIS são feitas
sem um treinamento adequado pelos servidores e estagi-
ários que ali colaboram, muitos sem a formação jurídica
necessária e sem a perspicácia exigida para descobrir os
verdadeiros direitos inerentes a essas pessoas carentes, o
que representa uma patente omissão do Estado para com
essa população alcançada pelos JEFIS, e que, dessa manei-
ra, ocorre perda de direitos que poderiam ser garantidos
se houvesse uma assistência judiciária presente e eficaz.

Portanto, vislumbra-se como evidente a necessidade
da atuação de Defensores Públicos nos Juizados Especiais
Federais, e principalmente nos Juizados Itinerantes onde
a qualidade dos jurisdicionados é manifestamente inferior
àqueles que vivem nas grandes cidades onde se encon-
tram os JEFs, ou seja, nos itinerantes, até mesmo pelas
condições das localidades, algumas situadas em locais de
difícil acesso, a população alcançada é quase toda carente
de toda sorte de assistência, o que evidencia uma neces-
sidade prioritária de implantação do trabalho de defenso-
res para atuarem especificamente nessa área.

Assim, diante da constatação verificada no estudo ex-
posto, notadamente no que se refere aos Juizados Itine-
rantes, percebe-se como uma das principais alternativas
para melhorar a sua produtividade (justiça com qualida-
de), a efetiva atuação de defensores públicos designados
especificamente e prioritariamente para desempenharem
as suas funções nesse inovador segmento da Justiça Fede-

ral, onde, assim, poderão de forma efetiva cumprir o que
determina o caput do artigo 134 da nossa Carta Maior, ou
seja, a Defensoria Pública na qualidade de instituição es-
sencial à função jurisdicional do Estado, está incumbida
de promover a orientação jurídica e a defesa dos necessi-
tados, em todos os graus, na forma do artigo 5°, LXXIV da
referida Carta.

8.1.2 - Inexistência da atuação de advocacia
gratuita (defensores dativos)

Sabe-se que o acesso à Justiça pelos economicamente
excluídos exige do Estado uma efetiva participação no sen-
tido de conferir meios materiais para que esses excluídos
socialmente não sejam também excluídos juridicamente,
nesse sentido a assistência jurídica gratuita assume papel
preponderante na seara do direito brasileiro.

Vejamos o que acontece com o direito fundamental
da Assistência Judiciária Gratuita esculpido no art. 5° in-
ciso LXXIV da CF de 1988, verbis: "O Estado prestará assis-
tência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".

A assistência jurídica aludida no artigo 5°, LXXIV, da
Constituição da República, abrange o conceito de assis-
tência judiciária, mas envolve também os serviços jurídi-
cos não relacionados diretamente com a atividade pro-
cessual, onde se inclui os serviços de orientação jurídica,
aconselhamento ou informação dos direitos aos jurisdi-
cionados. Essa assistência tem por finalidade o patrocínio
gratuito da causa por advogado.

A Lei n° 9.099/95, ao mencionar em seu artigo 9°, pa-
rágrafo 1°, a existência de assistência judiciária prestada
por órgão instituído junto ao Juizado Especial, o faz com
o significado de serviço público organizado para atender
a população. No entanto, como se pode inferir do que co-
tidianamente acontece nos Juizados, especialmente os
Itinerantes, o Estado brasileiro ainda não se estruturou de
uma maneira eficiente para que esse atendimento funcio-
ne a contento.

Há notícias29 de recomendações do Tribunal de Con-
tas da União-TCU, para que o Conselho de Justiça Federal
- CJF aprimore a Resolução 440/200530 ou estude a viabi-
lidade de elaboração de um novo instrumento normativo
que institua critérios específicos de seleção de advogados
dativos para atuação junto à Justiça Federal na assistên-
cia jurídica a pessoas carentes, no sentido de conseguir
mensurar, em todo o país, o custo com o pagamento de
advogados dativos por pessoa atendida e por processo.

Ainda segundo a informação apurada, em 2005, a Jus-
tiça Federal teve uma despesa de cerca de R$ 20 milhões
com o pagamento dos profissionais que atuam na assis-
tência gratuita (entram nessa conta os advogados dativos,
os peritos e os tradutores e intérpretes). E na proposta or-
çamentaria de 2006 está prevista uma dotação de aproxi-
madamente R$ 19 milhões para essa mesma finalidade.

Uma certeza se pode inferir, se de um lado a União
Federal economiza com a não contratação de defensores
públicos suficientes para atuarem na Justiça Federal, por
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outro ela gasta elevados recursos para o pagamento de
honorários de advogados dativos.

Na Seccional do Maranhão não há registros de atua-
ção de defensores dativos que tenham atuado nos Juiza-
dos Federais Itinerantes e, em virtude disso, poder-se-ia
sugerir a implantação destes, que poderiam ser previa-
mente contratados para atuarem nos JEFIS, funcionando
em substituição à Defensoria Pública enquanto esta não
vier a ser implantada. Há que haver, portanto, uma melhor
forma de se organizar a assistência jurídica gratuita para
que funcione de forma planejada e eficaz nos Juizados.

8.2 - Algumas sugestões para o aprimora-
mento da prestação jurisdicional no âmbito dos
Juizados Especiais Federais Itinerantes

Com o objetivo de aprimorar o funcionamento dos Jui-
zados Especiais Federais Itinerantes no seu papel singular
de levar uma prestação jurisdicional célere e eficaz a uma
população tão especial, na sua imensa maioria represen-
tada por idosos e deficientes, residentes nos rincões desse
nosso país, ou seja, com o objetivo especial de efetivar um
concreto acesso à justiça a quem nunca nada recebeu do
Estado, apresentamos a seguir algumas sugestões.

Criar no âmbito do TRF1 uma comissão especializada
que deverá ser integrada por representantes de magistra-
dos e servidores para atuar exclusivamente na operacio-
nalização dos Juizados Itinerantes em toda a 1a. Região,
disciplinando regras gerais e estabelecendo metas de
qualidade, elaborando roteiros, relatórios, manuais, carti-
lhas, estatísticas, que deverão ser cumpridas por todas as
Seccionais, tudo com o objetivo maior de promover uma
melhor qualidade na prestação jurisdicional dos JEFIs.
Cada uma das Seccionais também criará uma espécie de
subcomissão que será subordinada à comissão do TRF e
promoverá no âmbito de sua jurisdição as diretrizes ne-
cessárias.

Estabelecer critérios exclusivamente técnicos, basea-
dos em estudos previamente desenvolvidos e que levem
em consideração índices oficiais que retratem a real situ-
ação dos municípios (como por exemplo o IDH), para a
definição das áreas a serem escolhidas para a realização
dos JEFIs, evitando-se a utilização de critérios meramente
políticos ou de sugestões advindas de autoridades do le-
gislativo e do executivo.

Dar início previamente à criação de um cronograma
de visitas antes de se efetuar as atermações, efetuando
contatos prévios com as comunidades que serão alvo
dos JEFIs, promovendo contatos com órgãos locais como
prefeituras, associações comerciais, associações comuni-
tárias, igrejas e sindicatos, explicando o funcionamento e
propagando as vantagens de sua implantação.

Providenciar convénios com Faculdades de Direito da
capital e do interior, onde houver, com o objetivo de se-
lecionar-se estagiários para atuarem exclusivamente no
âmbito dos JEFIS com o objetivo de prestarem serviços
orientando os jurisdicionados menos esclarecidos, prin-
cipalmente preenchendo as atermações e atuando inclu-

sive na organização das audiências, e acompanhamento
dos processos, se possível até o deslinde final dos feitos.

Tendo em vista a ainda inexistente Defensoria Pú-
blica da União no Maranhão, poderia-se tentar suprir tal
omissão com a contratação prévia de advogados dativos
indicados pela OAB para atuarem como assistentes jurídi-
cos em regime de plantão junto aos Juizados Itinerantes,
notadamente para funcionarem naqueles casos em que o
jurisdicionado não dispusesse de advogado, ou seja, nos
casos das atermações.

*
Viabilizar uma efetiva participação da OAB, que, além

de disponibilizar assistentes jurídicos para atuarem como
defensores nas audiências, deverá fiscalizar in loco a atua-
ção dos advogados que militam nos itinerantes, inibindo
assim a ação daqueles que tentam explorar os hipossufi-
cientes.

Promover a instalação de fóruns ou seminários peri-
ódicos, envolvendo magistrados, servidores, advogados,
estagiários e membros do Ministério Público Federal, os
quais tenham experiência nos JEFIS, com o escopo de agi-
lizar a troca de informações e experiências e de divulgar
ideias para aprimorar a prestação jurisdicional dos itine-
rantes.

Proceder-se com um extremado zelo no sentido de
não permitir que os JEFIS tenham qualquer conota cão po-
lítica eleitoreira, desvinculando-os de qualquer interferên-
cia de políticos locais, evidenciando e divulgando perante
as comunidades atingidas, tratar-se o Juizado Itinerante
de um instrumento de promoção de cidadania que se uti-
liza de recursos advindos exclusivamente do orçamento
do Poder Judiciário.

Estabelecer condições para garantir uma prestação
de atendimentos médicos de emergência durante todo o
evento, inclusive disponibilizando equipamentos de loco-
moção como cadeira de rodas, macas, remédios pertinen-
tes a primeiros socorros, etc, tudo, com o fim de garantir a
saúde de todos os envolvidos no itinerante, principalmen-
te dos idosos e deficientes que ali se farão presentes.

9 - CONCLUSÃO
Além de enaltecer os positivos resultados alcançados

com a implantação dos Juizados Especiais Federais Itine-
rantes no Tribunal Regional Federal da 1a Região, mais
precisamente no Estado do Maranhão, este trabalho pro-
cura ainda que de uma maneira simplória, desconstruir a
tese de que investir no judiciário é improdutivo. Preten-
de-se despertar, evidenciar, revelar os resultados alcan-
çados com os JEFIS, além de comprovar que se trata de
uma inovadora maneira de se distribuir renda e cidadania
para populações nunca antes alcançadas no interior dessa
imensidão de terras de nossa pátria-mãe.

Em verdade, constata-se que os JEFIS nada ficam a de-
ver aos programas assistenciais do governo como renda
mínima, bolsa-escola, bolsa família, etc. Ousa-se afirmar
que tais Juizados Itinerantes são mais importantes até,
porque eles promovem a concretização do direito, do que
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está efetivamente consagrado na Constituição, do que
está na lei. A aposentadoria rural, o benefício do LOAS, não
são simplesmente projetos direcionados para dar esmolas
para indigentes, são na verdade, direitos consagrados em
lei e os JEFIS concretizam esses direitos in loco.

Cumpre ainda destacar que um dos grandes óbices
a transpor no sentido de se alcançar uma melhor distri-
buição do produto "justiça", é a união de uma injusta re-
alidade social e económica que está espalhada por todo
o nosso país, com os preceitos jurídicos e constitucionais
que apontam para a criação de uma sociedade livre,"jus-
ta", igualitária e solidária.

Não obstante os avanços conseguidos no que se re-
fere à qualidade da prestação jurisdicional obtida com os
Juizados, garantindo um maior acesso da população à jus-
tiça, não há, para o Poder Judiciário, vitórias a comemorar.
O cotidiano da justiça pátria deixa entrever um quadro
perverso: enorme acúmulo de processos à espera de res-
postas judiciais que, inevitavelmente, vêm depois de um
longo período de espera - 4,5,10 anos ou mais. Até mes-
mos os Juizados hoje estão abarrotados de processos e a
estrutura é ineficiente.

Urge a tomada de gestões administrativas pelos admi-
nistradores públicos no sentido de não permitir que todo
o progresso conseguido com a prestação jurisdicional al-
cançada com os JEFS se torne inócuo. Há que haver dispo-
nibilidade orçamentaria para todo o Poder Judiciário a fim
de que se possa manter garantido o direito de acesso da
população à Justiça.

Em verdade, os novos valores deflagrados com o ad-
vento do Estado neoliberal, não permitem investimentos
voltados para o fortalecimento e garantia dos direitos fun-
damentais. Não há espaço para os excluídos. A sociedade
é direcionada para valorizar o que está sendo oferecido
pelo mercado. O consumo, este sim, é estimulado. O au-
mento do capital, o lucro, esse é o alvo, e, para alcançá-
lo, não há limites. O interesse do capital no que se refere
ao judiciário está voltado exclusivamente para defender
o direito fundamental da propriedade. Os direitos sociais
fundamentais são colocados sempre em segundo plano.
O que importa são os que estão incluídos, aliás, o que im-
porta é estar incluído.

Nesse sentido convém indagar-se: como podemos
melhorar o acesso à justiça, no tocante à conscientização
dos seus usuários sobre os seus direitos, se a grande maio-
ria da nossa população vive em condições mínimas de ali-
mentação, saúde, educação, moradia, ou seja, abaixo da
linha de pobreza?

O Estado, na realidade, obviamente não tem como
prioridade investimentos públicos direcionados para o
Poder Judiciário, principalmente se for para ampliar o dé-
ficit da previdência como alegam, uma vez que, os JEFIS
tem sua abrangência voltada quase que na sua totalida-
de, para matérias previdenciárias assistenciais. E essa tam-
bém não é a recomendação dos organismos financeiros
que financiam a nossa nação. A meta, o objetivo é o supe-
ravit primário, este sim garante os credores para que não

corram o risco de não receberem o seu capital de volta
recheado de altas taxas de juros, os quais nenhum outro
lugar no planeta lhes pode oferecer.

Portanto, ao finalizar este trabalho, exortamos àque-
les que detêm o poder de direcionar verbas destinadas
ao financiamento do Poder Judiciário, para que procurem
desenvolver pesquisas mais apuradas, sobre os resultados
efetivamente alcançados com a implantação dos JEFIS,
não procurando ver somente os resultados financeiros
despendidos com os benefícios distribuídos, mas os re-
sultados humanos aferidos, os dados que digam respeito
às melhorias nos índices de qualidade de vida, osJDHs,
de toda a população alcançada pelos Juizados Itinerantes
ao longo dos últimos anos. Não tenho dúvida de que tal
pesquisa irá comprovar o sucesso desse inovador instru-
mento judicial garantidor de um efetivo e eficaz acesso à
justiça, que é o Juizado Especial Federal Itinerante.

Enfim, muito já se avançou no sentido de uma maior
eficácia dos direitos fundamentais em nosso país, princi-
palmente na era pós constituição de 1988. E sabe-se tam-
bém que ainda há longos caminhos a percorrer para que
se possa atingir um patamar de igualdade no meio de tan-
tos desiguais. Dentre esses caminhos, o Juizado Especial
Federal Itinerante surge como uma espécie de atalho que
servirá para abreviar a viagem de nosso povo ao porto se-
guro de uma possível Justiça Social.
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ABSTRACT

The use of WEB in the Special Federal Civil Courts as
a way to guarantee faster results in the judgment of law-
suits.The efficiency of the functioning of the Special Fede-
ral Civil Courts as a way to solve the problem of slowness
is the main targetofthis work, throughout weanalyzethe
reasons that causes the crisis of Judiciary. The work takes
for base the slowness in the solution of litigations, resul-
ting in social dissatisfaction, breaking of the reflection of
the basic beginnings of the Special Federal Civil Courts by
the light of the model developed for the introduction of
the web-based system (virtual environment). It registers
pragmatically the observance of this model used in Virtu-
al Court of Maranhão, pointíng the necessary measures
só that there is fulfilled the objective for witch the Virtual
Courts were created.

Keywords: Special Federal Civil Courts. Crisis. Fast Re-
sults. Jurisdictional Service.

1 - INTRODUÇÃO
Com o advento do Estado Democrático de Direito,

houve uma valorização da liberdade de expressão, liber-
dade essa que veio acompanhada da sede social de fazer
valer direitos titularizados em tese e que foram suprimi-
dos pelo absolutismo na forma do processo inquisitivo.

A descoberta social da movimentação da máquina da
justiça para a resolução dos conflitos gerou um grande
acúmulo no desenrolar desta atividade soberana do Esta-
do, devido ao número de pessoas que passaram a buscar
a tutela jurisdicional.

Nos dias atuais, discute-se acerca da eficácia e efeti-
vidade da justiça, frente à morosidade do Estado para
dirimir os conflitos levados à sua apreciação. Para que o
Estado desempenhe sua função jurisdicional de modo
que atenda aos anseios sociais é imprescindível que se
faça forte e que seja dotado de instrumentos necessários

O JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL VIRTUAL CÍVEL DO

MARANHÃO COMO MEIO
EFICAZ DE SOLUÇÃO DA

MOROSIDADE DA JUSTIÇA
Rivo André Figueiredo Simões

à concretude do direito, afinal, tem-se como uma máxi-
ma no mundo jurídico a firmação de que justiça tardia
é justiça nenhuma. Dessarte, nota-se que o Estado vem
buscando relevantes mecanismos na tentativa de solucio-
nar o problema da morosidade, que tanto assola o Poder
Judiciário.

Uma das soluções apresentadas foi a instituição dos
Juizados Especiais Estaduais (Lei n° 9.099 de 26 de se-
tembro de 1995) e dos Juizados Especiais Federais (Lei n°
10.259 de 12 de julho de 2001). Tais legislações têm como
principal meta a obediência ao princípio da celeridade e,
por conseguinte, aos princípios da oralidade, simplicida-
de, informalidade, economia processual.

Na implantação de recursos que permitem uma maior
celeridade às soluções já apresentadas, o Poder Judiciário
buscou aperfeiçoamentos administrativos que surgiram
com os Juizados Especiais Federais Virtuais, trazendo es-
tes um mecanismo que permite a eliminação de papel no
trâmite do processo, reduzindo-se os serviços burocráti-
cos e possibilitando-se assim o seu desenvolvimento com
maior fluência e naturalidade.

Nesse sentido, justifica-se o tema proposto, ao ter-se a
ideia de que uma justiça tardia não representa verdadeira
justiça e que o cidadão, principal destinatário dos serviços
prestados pelo Estado, necessita de uma prestação juris-
dicional que não só pacifique o conflito de interesses que
o aflige, mas também lhe dê aquilo que é seu. Começa-se
a exigir do Estado o fornecimento de meios que se reve-
lem mais eficazes para proporcionar maior celeridade nos
processosjudiciais.

Sendo assim, tem-se como objetivo verificar os ele-
mentos e subsídios necessários para a reflexão sobre a
questão da celeridade, segurança, operacionalidade, au-
tenticidade e integridade dos procedimentos processuais
utilizados nos Juizados Especiais Federais Virtuais Cíveis
e para cumprir o objetivo proposto realizou-se uma pes-
quisa de caráter documental, com revisão bibliográfica
e pesquisa de campo, utilizando-se como instrumento a
entrevista.

Aborda-se na pesquisa discussões a respeito das cri-
ses do Judiciário, enfatizando as crises constitucional, de
identidade, de desempenho e de imagem; enfoca-se os
Juizados Especiais Cíveis, ressaltando o seu surgimento
e os princípios norteadores do processo desses juizados;
retrata-se o Juizado Virtual, conceituando-o, revelando
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suas diretrizes; trata-se do Juizado Virtual no Maranhão,
descrevendo o percurso histórico e sua atual situação, as-
sim como seu funcionamento; ressalta-se considerações
acerca da eficácia do Juizado Especial Federal Virtual Cível
no Maranhão. Por fim conclui-se considerando os objeti-
vos propostos.

2 - AS CRISES DO JUDICIÁRIO
2.1 - A Crise Constitucional
Em 1988, surgiu no Brasil, uma nova ordem constitu-

cional levando o país a respirar o ar da democracia, mas
tal Constituição Brasileira não conseguiu conter o avanço
de correntes que pugnaram pela revisão da Constituição,
principalmente de"[...] aspectos de nossa organização po-
lítico institucional." (MOREIRA, 2004, p. 64).

Costa (2001, p. 27) considera que o final da última dé-
cada foi caracterizado preponderantemente por uma"[...]
atividade de desconstrução da vigente ordem constitucio-
nal [...]", considerando-se o significativo número de Emen-
das Constitucionais, já promulgadas no Brasil, em pouco
mais de 10 (dez) anos da vigente Carta Política, além de
outras tantas Propostas de Emenda que ainda tramitam
no Parlamento brasileiro.

Há quem observe que esta "[...] atividade 'descons-
tituinte' [...]" não representa outra coisa senão o agrava-
mento de conflitos iniciados com o surgimento da própria
Carta Magna de 1988 e que envolvem inúmeros institutos
presentes no texto constitucional, como o "pacto federa-
tivo", "a segurança pública","[...] a descrença na aptidão do
Judiciário para assegurar a igualdade de todos perante a
lei [...]" (COSTA, 2001, p. 27).

Quanto a este último aspecto, Moreira (2004, p. 65) re-
gistra que os expressivos pontos de interrogação que cir-
cundam o Poder Judiciário, especialmente os que questio-
nam a sua atuação"[...] em face da sociedade e dos demais
poderes da República", tem sua origem ainda na Assem-
bleia Constituinte, em virtude das instáveis"[...] composi-
ções de interesses [...]"que ocorreram naquela época.

Costa (2001), por sua vez, prefere enfatizar que o Po-
der Judiciário não ficou imune às crises que vêm assolan-
do o mundo nos últimos tempos e que estão díretamente
relacionadas ao fenómeno da globalização, que clama
por uma redefinição no modelo de Estado idealizado pelo
movimento constitucionalista do século XVIII para cá, haja
vista que o atual "Estado de Direito" em que está imerso
o Poder Judiciário, segundo o autor, não se encontra em
consonância com as diretrizes do mencionado fenóme-
no.

Apesar de grupos económicos que dão a tónica da
globalização terem a faculdade de escolher"[..,] a juridici-
dade a que estão submetidos", quando as normas do país
em que estão instalados não lhes forem favoráveis, é ao
Poder Judiciário que compete reprimir as posturas que
não se revelarem em concordância com as leis (COSTA,
2001, p. 29).

Costa (2001, p. 31) ainda enfatiza que assim, o des-

compasso existente entre o modelo de"Estado de Direito"
adotado pela Lei Maior de 1988 e a nova ordem económi-
ca instaurada pelo capitalismo vem serefletirno Poder Ju-
diciário, gerando crises que exigem que este último rede-
fina o seu papel, fazendo com que sua atuação vá além de
apenas"[...] dirimir conflitos individuais [...]"e assuma uma
postura mais"[...] intervencionista e'protagonista'[...]".

2.2 - A Crise de identidade

A necessidade de o Poder Judiciário rediscutir a sua
atuação, de forma a se adequar à nova realidade da.t)ual
se falou no item anterior, passa a requerer uma mudança
de comportamento dos órgãos jurisdicionais, o que acaba
por fazer com que esse Poder Público enfrente uma au-
têntica "crise de identidade" (COSTA, 2001).

De acordo com Costa (2001), tal crise encontra-se es-
tampada de forma evidente principalmente entre aqueles
que representam a própria imagem do Poder Judiciário
(os juizes), uma vez que os mesmos têm dificuldade em
identificar o papel que é confiado à instituição a que per-
tencem.

Chega-se a essa conclusão quando se considera que
as respostas que seriam eventualmente dadas para definir
o papel do Poder Judiciário, consubstanciadas nas ideias
de resolução de conflitos pela aplicação da lei de forma
contenciosa e resolução de conflitos com o intuito de
distribuir a justiça, são insuficientes para a caracterização
"[...] de uma identidade institucional [...]". Desta feita, ar-
gumenta-se, no que tange à primeira ideia, tendo-se em
vista a grande proximidade existente entre ela e o aspecto
normativo, que o próprio Ordenamento Jurídico brasilei-
ro, por estar desprovido de objetividade, harmonia e coe-
rência, não se apresenta em condições de receber aplica-
ção pronta e imediata por parte dos magistrados (COSTA,
2001, p. 32).

Diferentemente da realidade considerada ideal, re-
vela-se o Ordenamento Jurídico Brasileiro como um con-
junto de normas onde se constata a convivência de atos
normativos obsoletos com normas cujo conteúdo repre-
sentam o que há de mais atual no planeta acerca daquela
matéria (COSTA, 2001).

Há quem observe também que, mesmo quando a
legislação se apresenta mais avançada em determinada
matéria, o Poder Judiciário não lhe consegue dar o enten-
dimento que amplie o seu "alcance" e "eficácia", contribuin-
do assim para o agravamento de sua crise de identidade e
para o comprometimento de seu papel institucional (MO-
REIRA, 2004, p. 81).

Costa (2001, p. 32) salienta que, além disso, chama-se
a atenção ainda para o uso indiscriminado pelo Poder Le-
gislativo de"[...] conceitos jurídicos indeterminados [...]", o
que se deve, em primeiro lugar, à própria evolução das so-
ciedades, que estão sempre a apresentar situações fáticas
cada vez mais complexas e dinâmicas e, em segundo pla-
no, às habituais dificuldades do "processo legislativo", os
quais acabam conduzindo o legislador a adotar fórmulas
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mais flexíveis.

Se por um lado se sustenta que esse tipo de "sistema
legal" não permite àqueles que exercem a função judican-
te nesse país, identificar a verdadeira missão que devem
exercer, por outro se defende que é ainda mais dificultosa
atarefa de caracterizar a referida missão pelo "[...] delinea-
mento do que é a justiça [...]" (COSTA, 2001, p. 33, grifo do
autor).

Ressalta-se, assim, que não obstante um grande nú-
mero de estudiosos tenha se debruçado sobre a compli-
cada atribuição de definir de uma forma prática o que é
justiça e embora se reconheça a importância que tal con-
ceito representa para guiar aqueles que tomam decisões
que mudam o destino das pessoas, o mesmo não tem lo-
grado êxito em facilitar a definição do verdadeiro papel
do Judiciário brasileiro (COSTA, 2001).

2.3 - A Crise de desempenho

Considerada pela doutrina como uma das mais rele-
vantes espécies de crises que afligem o Poder Judiciário
no Brasil, a crise que se convencionou chamar de "crise de
desempenho" está relacionada com fatores como o teor
das decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais, o nú-
mero de decisões prolatadas pelo Judiciário e a rapidez
com que as mesmas são produzidas (COSTA, 2001).

Os fatores aqui mencionados são essenciais para a ca-
racterização daquilo que se vem chamando de "crise do
Judiciário", haja vista que a identidade que se quer proje-
tar para este Poder passa obrigatoriamente pela análise
dos mesmos, já que eles servem de parâmetro para afe-
rição da "eficiência" dos órgãos que o compõem (COSTA,
2001).

Adverte-se, entretanto, que, por um outro prisma, há
quem considere outros fatores como sendo mais relevan-
tes para a aferição do desempenho do Poder Judiciário,
entre os quais se incluem"[...] omissão, distanciamento da
realidade social ou tratamento discriminatório em relação
a pobres e ricos." (COSTA, 2001, p. 38).

Não obstante haja divergências quanto à verdadei-
ra origem da "crise de desempenho" que atinge o poder
judiciário, acredita-se mesmo que ela está relacionada à
"quantidade" e à "velocidade" em que as decisões judiciais
são proferidas, motivo pelo qual se consigna que esta cri-
se "se espelha na morosidade e no número crescente de
processos em estoque, aguardando apreciação." (COSTA,
2001, p. 39).

Reale (2004, p. 1, grifo nosso), a seu turno, destaca
como causas relevantes que implicam na "crise de desem-
penho" do Poder Judiciário as seguintes, dentre outras:

[...] os empecilhos de uma legislação pro-
cessual superada, que propicia recursos e expe-
dientes que solertes advogados convertem em
instrumento tático de incabíveis e condenáveis
delongas; a carência nos órgãos judiciários dos
meios eletrônicos que a técnica de comunica-
ção atualmente predomina nos domínios em-

presariais, prevalecendo ainda antigas praxes
cartoriais; a crise do ensino jurídico que impede
a rápida seleção de juizes à altura de sua alta mis-
são, com acabrunhantes lacunas nos quadros da
magistratura [...].

Analisada por um outro ângulo, aponta-se também
outro fator que contribui decisivamente para o aprofun-
damento da crise da qual ora se está a tratar, como a au-
sência de recursos suficientes para o Poder Judiciário, o
que se traduz no sucateamento do aparelho deste Poder,
na impossibilidade da aquisição dos equipamentos ne-
cessários, de instalações adequadas e da contratação de
novos juizes e servidores, fazendo com que os Juizados
Especiais já nasçam desprovidos do mínimo essencial
para o seu funcionamento (TOURINHO NETO, 2001).

Ademais, como se não bastassem os fatores externos
anteriormente mencionados, os quais retraíam de uma
forma clara a gravidade da crise que se instalou no Poder
Judiciário Brasileiro, Costa (2001, p. 43) alerta que a situ-
ação calamitosa, alusiva ao desempenho daqueles que
proferem decisões judiciais nesse país, já chegou a ponto
de ser reconhecida até mesmo por estes últimos, haja vis-
ta afirmar o autor que"[...] a identificação da morosidade
como um grave problema do Judiciário transformou-se
em consenso inclusive entre os juizes."

Justifica-se tal afirmação quando se tem em mente a
opinião dos próprios juizes"[...] sobre a 'relevância de fa-
tores responsáveis pela morosidade da Justiça' [...]", a qual
enumera uma série de aspectos que interagem conjuga-
damente para a formação daquilo que se tem chamado
de morosidade do Poder Judiciário (PINHEIRO, 2001 apud
COSTA, 2001, p. 43).

Desse modo, indagados acerca dos fatores mais sig-
nificativos para a ocorrência do problema em epígrafe, os
magistrados brasileiros destacaram a importância de fa-
tores como "insuficiência de recursos", não se restringindo
estes apenas aos de ordem financeira, mas também hu-
mana e material, "deficiências do ordenamento jurídico",
"ineficiência administrativa", "formalismo processual exa-
gerado", "mau funcionamento do Ministério Público","mau
funcionamento dos cartórios", "forma de atuação dos ad-
vogados" e "atitude passiva de juizes e outros operadores
do direito à morosidade do sistema judicial." (PINHEIRO,
2001 apud COSTA, 2001).

Em que pese o fato de se reconhecer a contribuição
isolada de cada um desses fatores para o surgimento e
agravamento da lentidão do Poder Judiciário, o que repre-
senta o ponto crucial da crise de desempenho que se ins-
talou neste Poder, ressalta-se que o número insuficiente
de magistrados e a deficiência de recursos alocados para
a Justiça constituem o principal obstáculo que impede
o adequado funcionamento das atividades desenvolvi-
das pelo Judiciário Nacional, muito embora se reconheça
que tenha havido melhoria nesses dois aspectos (COSTA,
2001).

Costa (2001) ainda comenta que relativamente ao se-
gundo fator, consoante a visão dos próprios magistrados,
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entende-se que a dificuldade não se resume à carência de
verbas, uma vez que os obstáculos também se referem à
inexistência de informatização e à "precariedade das ins-
talações".

Alega-se, por outro lado, que se vive atualmente numa
época em que se verifica o surgimento de uma fase nunca
dantes presenciada na história da humanidade, marcada
por uma forte tendência de "inclusão social", a qual tem
provocado o aparecimento de crescentes demandas judi-
ciais, que têm colaborado para a manutenção da ineficiên-
cia dos serviços judiciários no Brasil (informação verbal).1

Assim, registra-se que, muito embora o número de va-
ras federais no estado da Bahia tenha sido multiplicado
em cinco vezes, quando comparado ao número existen-
te há dez anos, o referido crescimento, conquanto tenha
sido significativo, não conseguiu atender eficazmente ao
vertiginoso aumento de litígios ocorrido no mesmo perí-
odo, tendo em vista que as ações ajuizadas continuam na
mesma proporção do número de varas inicialmente exis-
tentes (informação verbal).2

A propósito, é de se inferir que a aludida fase de "in-
clusão social" foi a responsável pela "explosão de litigio-
sidade", fenómeno que Costa (2001, p. 42-43, grifo nosso)
assinala que"[...] decorre do fantástico aumento do núme-
ro de processos em tramitação, particularmente nos anos
90", e que foi caracterizado por este autor da seguinte for-
ma:

'lesões de massa' (v.g. ações de reparação de
danos causados por planos económicos) e fenó-
menos como a recessão e o desemprego, os quais
acarretam mais processos trabalhistas, execuções
propostas por Bancos ou pela Fazenda Pública
etc. [...] além da permanente defasagem entre
novas açòes ajuizadas e processos arquivados,
merecem menção a enorme cadeia de recursos
processuais postos à disposição dos litigantes e
as dificuldades que marcam a execução das sen-
tenças no Brasil - especialmente contra o Erário.

Ademais, a fim de solucionar o problema relativo ao
excesso de demandas que têm obstruído as atividades de-
senvolvidas pelo Poder Judiciário, acredita-se que a cria-
ção dos Juizados Especiais, tanto a nível estadual quan-
to federal, representam uma opção para que se consiga
amenizar os efeitos decorrentes da crise que afeta subs-
tancialmente o desempenho da Justiça brasileira, além de
possibilitar a efetiva observância de princípios como orali-
dade, simplicidade, informalidade e economia processual
(MACHADO, 2005).

2.4 - A crise de imagem
Comenta-se que diversos fatores podem refletir sobre

a imagem que se pode ter acerca de um determinado ór-
gão do Estado, alertando-se que, especificamente no caso
do Poder Judiciário, aspectos relativos a sua identidade e
desempenho, quando adicionados a outras variáveis, in-
fluenciam diretamente sobre a visão que se faz desse Po-

der Público (COSTA, 2001).

Afirma-se, inclusive, que, em virtude de não haver par-
ticipação popular no processo de investidura daqueles
que compõem o Poder Judiciário, seu respaldo perante
a população está indissociavelmente ligado à confian-
ça que os membros deste Poder inspiram junto ao povo
(COSTA, 2001).

Desta maneira, frisa-se que a imagem de que goza a
Justiça perante os seus cidadãos constitui-se em um pon-
to crucial para esta, haja vista que o poder que a mesma
detém em suas mãos depende fundamentalmente da cre-
dibilidade depositada pelo titular soberano de todos os
poderes do Estado (COSTA, 2001).

Para se ter uma ideia do grau de importância de que
se reveste a imagem do Poder Judiciário, consigna-se que
uma boa reputação deste último é essencial para o pró-
prio"^..] funcionamento do Estado Democrático de Direi-
to e do sistema económico." (COSTA, 2001, p. 45). Relativa-
mente a este último aspecto, Pinheiro (2001 apud COSTA,
2001) destaca que u m "sistema judicial" eficiente, segundo
sua estimativa, é capaz de proporcionar um aumento da
ordem de vinte e cinco por cento no produto interno bru-
to de seu respectivo país. Ainda segundo o autor, mesmo
que se reconheça certo exagero nessa afirmação, não se
contesta que uma Justiça portadora de boa imagem pro-
picia a criação de um ambiente que oferece maior estabili-
dade a pessoas jurídicas que realizam inúmeros negócios
jurídicos diariamente.

Além das já mencionadas crises de identidade e de-
sempenho, cuja influência sobre a imagem do Poder Ju-
diciário não se nega, menciona-se que o aumento verti-
ginoso do número de processos formalizados na Justiça
concorre decisivamente para danificar ainda mais a ima-
gem desfavorável que já ostenta o Poder Judiciário brasi-
leiro, haja vista que este fica mais exposto e aumenta-se o
volume de insatisfação entre aqueles que se utilizam dos
seus serviços (COSTA, 2001).

Como se não bastasse, reconhece-se a existência de
outro ator que tem participado incisivamente no processo
de degradação da imagem do Poder Judiciário e que tem
agido de forma devastadora, considerando o seu enorme
poder de propagação e de formação de opinião em qual-
quer sociedade: a imprensa (COSTA, 2001).-i r \ ' '

3 - OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
3.1 - O surgimento dos Juizados Especiais

Federais Cíveis
A modalidade judicial atinente aos Juizados Especiais

teve"[...] origem no Rio Grande do Sul em 1982, por ini-
ciativa do Desembargador António Guilherme Tanger Jar-
dim [...]" denominado naquela comarca de: Juizados de
Pequenas Causas, sendo que postergadamente, houve a
implantação dos Juizados em outros comarcas do estado,
por conseguinte, nos demais estados Brasileiros. Em 1984,
com o advento da Lei n° 7.244 passaram a se chamar Jui-
zados Especiais de Pequenas Causas (SOUSA, 2002, p. 1).
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 98, pa-
rágrafo único (acrescentado pela Emenda Constitucional
n° 22 de 1999), dispôs sobre a criação dos Juizados Espe-
ciais Federais, da seguinte maneira:

[...]

Art.98[...]

§1° Lei federal disporá sobre a criação de jui-
zados especiais no âmbito da Justiça Federal. [...]
(BRASIL, 2006, p. 75).

Por conseguinte, em 12 de julho do ano de 2001, foi
sancionada a lei federal n° 10.259, com publicação no
DOU no dia seguinte, entrando em vigor seis meses após,
integrando-se dessarte, ao sistema jurídico nacional, ou-
trossim, atribuindo eficácia à norma constitucional acima
referida, posto que dispõe sobre a instituição dos Juizados
Especiais Federais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça
Federal (BRASIL, 2001). Surgiram então os Juizados Espe-
ciais Federais em todo território nacional.

Atribui-se às Leis 9.099/95 e 10.259/01 a expressão
"Estatuto dos Juizados Especiais", pois uma lei exerce in-
fluência sobre a outra, afirmando-se que o Estatuto dos
Juizados Especiais"!...] cria um sistema processual próprio,
distinto do sistema criado pelo Código de Processo Civil.
Trata-se do sistema processual adequado para as'causas
cíveis de menor complexidade' [...]," e para pequenas cau-
sas (CÂMARA, 2005, p. 8).

Câmara (2005, p. 8) ainda afirma, que o Estatuto dos
Juizados Especiais é um microssistema, que "segue prin-
cípios e regras próprios, distintos daqueles estabelecidos
pelo Código de Processo Civil, mas o sistema do CPC lhe é
subsidiariamente aplicável."

Assim, os"[...] Juizados Especiais Cíveis foram criados
com uma missão específica: ampliar o acesso à justiça".
(CÂMARA, 2005, p. 9). Portanto, a denotação de acesso à
justiça, divide-se em:"[...] uma ordem jurídica justa, bus-
cando-se construir um ordenamento jurídico capaz de
proporcionar a cada um o que lhe é devido [...]"e"[...] am-
pliar o acesso também ao próprio judiciário [...]" (CÂMARA,
2005, p. 9). Tem-se que não é necessário apenas propor-
cionar o acesso à justiça, mas proporcionar a democra-
tização do acesso à justiça, que consiste em, conforme
Santos (2003 apud MOREIRA, 2004, p. 53), fornecimentos
de meios materiais necessários, meios de informações ju-
rídicas e garantia da imagem de força e justiça do Poder
Judiciário, já abalado pela crise de imagem que decorre
das demais crises, como ensina Costa (2001).

Destarte, os Juizados Especiais Cíveis, foram criados
com a missão precípua de resolver os conflitos que difi-
cilmente seriam objeto de apreciação pelo judiciário em
razão da sua simplicidade ou de seu ínfimo valor (CÂMA-
RA, 2005).

3.2 - Os princípios norteadores do processo
nos Juizados Especiais

Ao relatar sobre princípios, Câmara (2005) ressalta

que, diferentemente do que ocorre no conflito de regras,
em que existem parâmetros objetivos para se estabelecer
qual delas deverá ser aplicada, tais como: a hierarquica-
mente superior, a especial sobre a geral, a posterior sobre
a anterior; quando se verifica conflito entre princípios, é
necessário que se estabeleça qual o bem jurídico mais re-
levante, para que se tenha o discernimento correto e se
aplique o princípio mais adequado.

Para Câmara (2005), os princípios norteadores do mi-
crossistema dos Juizados Especiais têm função de verda-
deiros "vetores hermenêuticos", de forma que todas as
normas naqueles contidas devem ter sua interpretação
em consonância com estes, salvo quando a lei expressa-
mente excepcionar, ou quando um princípio afastar a in-
cidência do outro, quando proteger o bem jurídico mais
relevante.

Os princípios dos Juizados Especiais encontram-se ex-
pressos no art. 2° da Lei n° 9.099/95: "Art. 2° O processo
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade, bus-
cando, sempre que possível, a conciliação ou transação
(BARSIL, 1995, p. 1, grifo nosso)."

3.2.1 - Princípio da oralidade
É relevante deixar claro que processo oral não deve ser

tido como algo contraposto ao processo escrito, mas sim,
a prevalência de um modelo sobre o outro, ou seja, a pala-
vra falada prevalece sobre a escrita (CÂMARA, 2005).

Chiovenda (1969 apud Câmara, 2005, p. 12) asseve-
ra que o princípio da oralidade se lastreia em "[...] cinco
postulados fundamentais: prevalência da palavra falada
sobre a escrita; concentração dos atos processuais em au-
diência; imediatidade entre o juiz e a fonte da prova oral;
identidade física do juiz; irrecorribilidade em separado
das decisões interlocutórias", opinião com a qual também
concorda outra parcela da doutrina (ALVIM; ALVIM 2005;
TOURINHO NETO; FIGUEIRA JÚNIOR, 2002). Entretanto,
Tourinho Neto e Figueira Júnior (2002) estudam o princí-
pio da imediação, da concentração dos atos e da identida-
de física do juiz, como princípios autónomos.

3.2.2 - Princípio da informalidade ou simpli-
cidade

Ensina Câmara (2005), igualando o princípio da infor-
malidade ao da simplicidade que, em que pese o fato de a
Lei n° 9.099/95 ter se referido aos princípios distintamen-
te, deles decorre a "desformalização" dos processos, cum-
prindo os dois a função de descarregar os pesos procedi-
mentais que travam o andamento natural dos mesmos.

O CPC estabelece, como regra, a forma livre, sendo
esta solene apenas quando a lei expressamente exigir,
advertindo-se, entretanto, que, por força do princípio da
instrumentalidade das formas, mesmo que as formalida-
des não tenham sido observadas, os atos praticados serão
válidos se tiverem atingido sua finalidade essencial (CÂ-
MARA, 2005).

Revista da Seção Judiciária do Maranhão



VI Concurso de Monografias

Observa Câmara (2005), contudo, que não se tende a
abolir o formalismo, mormente porque todo ato jurídico é
provido de forma, embora alerte o autor que não se con-
cebe que os atos jurídicos sejam encarregados de exage-
ros formais, motivo pelo qual a forma deve ser observada
apenas com vistas a atingir-se o objetivo a que o ato se
propõe.

Cite-se como exemplos de"desformalização"dos pro-
cessos os próprios atos praticados verbalmente, como"[...]
o ajuizamento da demanda; a resposta do réu; a interpo-
sição dos embargos de declaração; e ainda, a citação por
oficial de justiça, que independe de mandado ou de carta
precatória [...]" (CÂMARA, 2005, p. 20).

O fato de tornar o processo mais simples faz com"[...]
que os Juizados atinjam um de seus principais escopos:
aproximar o jurisdicionado dos órgãos estatais incumbi-
dos de prestar jurisdição." (CÂMARA, 2005, p. 21).

O objetivo social da criação dos Juizados Especiais foi
também estabelecer maior proximidade com pessoas ca-
rentes, lembre-se, a maior parcela da população, garan-
tindo dessarte a democratização do acesso à justiça, uma
vez que a falta de conhecimento jurídico por parte da po-
pulação de baixo poder aquisitivo impõe certa parcela de
medo (MOREIRA, 2004). Têm-se, portanto, que de acordo
com Câmara (2005, p. 21):"[...] o formalismo inibe, assusta,
afasta o jurisdicionado, sendo por isso mesmo contrário
aos princípios que inspiram o funcionamento dos Juiza-
dos Especiais Cíveis" A propósito, é de se observar que
essa inibição é facilmente constatada através do nervo-
sismo apresentado nas audiências por parte dos autores,
onde alguns chegam mesmo a esquecer de escrever seu
nome, face à pressão causada pelo ambiente formalista.

Ademais, todo ato de formalismo que possa afastar o
jurisdicionado do Poder Judiciário deve ser dispensado,
incluindo-se os trajes destinados aos juizes e advogados
(toga e terno) e o tratamento (Excelência), não se queren-
do dizer com isso que aqueles devam ser incompatíveis
com a profissão ou estes devam ser desrespeitosos (CÂ-
MARA, 2005;TOURINHO NETO; FIGUEIRA JÚNIOR, 2002).

Alvim e Alvim (2005), distinguindo informalidade de
simplicidade, registram que a última dever ser observada
para que não seja criado nenhum tipo de embaraço pro-
cessual que venha se impor como obstáculo à marcha pro-
cessual. Em contrapartida,Tourinho Neto e Figueira Júnior
(2002) abordam do princípio da simplicidade como o ato
de se permitir que os litigantes se sintam confortáveis, à
vontade, para se manifestarem acerca dos seus objetivos.

3.2.3 - Princípio da economia processual
Na economia processual, objetiva-se "[...] produzir

o máximo de vantagem com o mínimo de dispêndio de
tempo e energia", podendo-se citar os seguintes exemplos
como manifestação da incidência desse princípio:"[...] a
possibilidade da conversão da sessão de conciliação em
audiência de instrução e julgamento, a colheita de prova
pericial de forma simplificada, com a oitiva do perito em

audiência [...]"(CÂMARA, 2005, p. 22).

Faz-se necessário destacar que um processo não coi-
bido de execessívas fases e "atos processuais" estabelece
uma economia não só de tempo como também de custos
(TOURINHO NETO; FIGUEIRA JÚNIOR, 2002).

3.2.4 - Princípio da celeridade
O tempo é um fator que deve ser tratado com cautela

e minuciosidade, mormente porque é ele o determinante
no desenvolvimento de cada processo, sendo que oeste
último consistem atividades em que o dispêndio de tem-
po é imprescindível para que se possa alcançar objetivos
não só quantitativos mas também qualitativos (COSTA,
2001). Com base nisso, Câmara (2005) relata que há tem-
po para a citação, para a resposta do réu, para o cumpri-
mento de mandados, para a instrução probatória, para a
elaboração da sentença.

Pelo princípio da celeridade, o dispêndio de tempo
durante o desenvolvimento do processo deve ser o me-
nor possível. Preceitua Câmara (2005, p. 23) que"[...] um
processo extremamente demorado não é, certamente, ca-
paz de produzir resultados justos. Por outro lado, um pro-
cesso rápido demais dificilmente será capaz de alcançar a
justiça da decisão."

Em outros termos, reconhece-se que tarefa árdua é
equilibrar esses dois valores jurídicos que estão nivelados
em patamar de igualdade:"[...] celeridade e justiça [...]",
destacando-se que a celeridade deve ser observada sem
que sejam cerceados outros direitos basilares do processo
civil brasileiro constitucionalmente assegurados, como o
direito de defesa, fato que não tem acontecido na prática
(CÂMARA, 2005).

Pelo valor da causa e da complexibilidade jurídica nos
juizados especiais, não se justifica a demora extrema da
solução jurídica à demanda proposta, haja vista que o au-
tor é hipossuficiente, necessitando quase sempre daque-
les direitos pelos quais luta para a manutenção da própria
subsistência, não podendo ficar à deriva, sem uma respos-
ta do Estado à sua provocação em tempo razoável (ALVIM;
ALVIM, 2005).

3.2.5 - Busca da autocomposição
Aautocomposição se funda na"[...] busca de soluções

consensuais em que se consigna destruir a animosidade
existente entre as partes de modo a fazer com que suas
relações possam ser mantidas, continuando a se desen-
volver", considerando que as soluções consensuais têm
como o principal objetivo alcançar a paz social, que é o
fundamento maior do Estado Democrático de Direito (CÂ-
MARA, 2005, p. 24).

Diferencia-se conciliação de transação, entendendo-
se que, enquanto aquela tem natureza de"ato processual"
esta encontra-se ligada ao conteúdo em si, podendo-se
dizer portanto, que na conciliação as partes transacionam
seus direitos, estabelecendo concessões recíprocas, onde
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cada um abre mão de parte daquilo que acredita ter razão
(ALVIM;ALVIM,2005).

4- JUIZADO VIRTUAL

4.1 - O que é o Juizado Virtual

Consoante a Cartilha do Juizado Virtual (BRASIL, 2004,
p. 6), fornecida pela Justiça Federal da 1a Região,

[...] O juizado Especial Federal Virtual é um
sistema de informática que visa à eliminação de
qualquer movimentação física de processos no
âmbito do Juizado Especial Federal, com a con-
sequente redução do serviço burocrático e maior
celeridade no trâmite processual.

Devido à novidade da aplicação dos meios eletrônicos
para a virtualização do processo, muitas são as confusões
acerca dos conceitos e denominações que giram em tor-
no deste novo meio de prática de atos processuais.

Oliveira (2004) explicita o porquê da denominação
"JUIZADO VIRTUAL", e não "JUIZADO ELETRÔNICO". A pro-
pósito, afirma-se que eletrônica é a"[...] parte da física de-
dicada ao estudo do comportamento de circuitos elétricos
que contenham válvulas, semicondutores, transdutores,
etc, ou à fabricação de tais circuitos." (AURÉLIO, 1975 apud
OLIVEIRA, 2004, p. 2).

Michaelis (2003 apud OLIVEIRA, 2004, p. 2 grifo do au-
tor), por sua vez, traz a definição de digital:

[.,.] (lat. digitale)

6 Eletrôn Diz-se dos dados contínuos sepa-
rados em unidades distintas, para facilitar a sua
transmissão, processamento etc. 7 Eletrôn Diz-se
da transmissão (p ex, de som) assim realizada. 8
Inform Computador que opera com quantidades
numéricas ou informações expressas por algaris-
mos. 9 Inform Computador cujos dados são pro-
cessados por representações discretas.

Oliveira (2004, p. 2, grifo do autor) menciona que as
palavras eletrônico e digital têm denotação consubstan-
ciada mais quanto à forma, que à substância, afirmando
o autor que"[...] a palavra virtual vem do latim medieval
virtualis, derivado por sua vez de virtus, força, potência."
Michaelis (2003 apud OLIVEIRA, 2004, p. 3, grifo do autor),
a seu turno, preclara que "virtual" significa aquilo"[...] que
equivale a outro, podendo fazer às vezes deste, em virtu-
de ou atividade."

Destarte, eletrônico e digital seriam espécies do qual
virtual é género, observando-se que aqueles nem sem-
pre significam a mesma coisa deste último, alertando-se,
nesse prisma que a denominação virtual abrange não só
meios pelos quais os dados informatizados são armazena-
dos e conduzidos, mas os procedimentos que são utiliza-
dos para a concreção de tais tarefas, sendo que"[...] a má-
quina faz às vezes do homem nas atividades automáticas,
deixando ao ser humano apenas as atividades criativas e
mais elaboradas [...]" (OLIVEIRA, 2004, p. 3).

Lévy (1996 apud OLIVEIRA, 2004, p. 3 e 4) espreita a

falsa ideia criada quando se traça um paralelo entre real e
virtual, o segundo empregado para denotar"[..J ausência
de existência, como se somente à presença tangível se pu-
desse chamar realidade", definindo o autor o termo "virtu-
al"a partir"[...] do conceito de'atualização', como a solução
de um problema apresentado, em direção ao aperfeiçoa-
mento de uma realidade qualquer." É a utilização de meios
surgidos com a modernidade para que seja alcançado o
objetivo visado com maior aprazimento, partindo-se des-
se pressuposto para chamar de virtualização o"[...] movi-
mento de atualizações [...]".

Passa-se então, a entender virtualização, como "uma
mudança de paradigma, substituindo-se o velho pelo
atual, entendendo-se que virtualização do processo não é
apenas a eliminação da "mídia papel", mas"[...] uma nova
visão na tramitação processual e no funcionamento da
Vara [...]"(OLIVEIRA, 2004, p. 16).

Preconiza-se, oportunamente, que, "[...] 'cada forma
de vida inventa seu mundo [...] e, com esse mundo, um
tempo e um espaço específico' [...]" citando como exem-
plo "[...] 'cada novo sistema de comunicação e transporte
modifica o sistema das proximidades práticas' [...]" (LÉVY,
1996 apud OLIVEIRA, 2004, p. 4 grifo do autor).

Portanto,"[...] quando se constrói uma rede ferroviária,
é como se aproximássemos fisicamente as cidades ou re-
giões conectadas pelos trilhos [...]" tendo-se"[...] a inven-
ção de novas velocidades [...]", que são obtidas por novas
maneiras de se alcançar o fim desejado por intermédio
do que se chama de"[...] primeiro grau de virtualização."
(LÉVY, 1996 apud OLIVEIRA, 2004, p. 4).

Partindo desse entendimento, vê-se que o Juizado Vir-
tual possibilita que a"[...] parte leia seu processo, em tem-
po real, a milhares de quilómetros do Juizado Especial Fe-
deral - enquanto antigamente precisaria se deslocar até a
sede do Juizado [...]", tornando virtual dessarte a distância
entre a parte e a Justiça (OLIVEIRA, 2004, p 5). Nota-se que,
com a diminuição da distância, é estabelecido proximida-
de entre a parte e o Poder Judiciário, sendo observado em
caráter pragmático a aplicação do acesso à Justiça.

Afirma ainda Lévy (1996 apud OLIVEIRA, 2004, p. 5)
que todos os textos disponibilizados na Internet integram
um "imenso hipertexto", que funciona como "[...] escrita-
leitura coletiva [...]", fazendo com que as pessoas possam
ter fácil acesso de qualquer lugar do mundo ao mesmo
tempo.

Sendo assim, um texto que a princípio só poderia ser
lido por uma pessoa de cada vez, tendo esta ainda que se
deslocar até o Juizado Especial Federal, pode ser levado
ao conhecimento em "grau máximo" da coletividade, per-
mitindo assim que os processos contidos no papel, que
têm as limitações físicas acima relatadas, contribuam para
a efetividade do princípio da publicidade em sua pleni-
tude, em virtude da virtualização, pois o"[...] processo é
onipresente."(OLIVEIRA, 2004, p. 5).

4.2 - O surgimento dos Juizados Especiais
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Federais Virtuais

Segundo Oliveira (2004), o pioneirismo dos Juizados
Especiais Federais Virtuais se deu no"[...]Tribunal Regional
Federal da Terceira Região, na cidade de São Paulo, cujos
Juizados Especiais Federais, foram, desde o nascedouro,
virtuais." (OLIVEIRA, 2004, p. 6).3

A inauguração do Juizado Especial Federal Virtual no
Maranhão ocorreu em abril de 2005, com a"[...] participa-
ção do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ministro Edson Vidigal [...]" (apud BRASIL, 2005). A implan-
tação se deu entre os dias 1 ° e 6 de abril de 2005, período
em que foram disponibitizados os equipamentos neces-
sários e que ocorreu o treinamento dos servidores que
passaram a trabalhar com a nova tecnologia (Informação
verbal).3

Atualmente, no âmbito das quatorze regionais abran-
gidas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
todas as seções receberam a implantação do sistema Jui-
zado Especial Federal Virtual, contando portanto com ele
os estados do Amapá, Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Fe-
deral, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará,
Piauí,Tocantins, Rondônia e Roraima (BRASIL, 2004).

4.3 - Objetivo e vantagens do Juizado Vir-
tual

O Juizado Virtual foi criado com o objetivo de garantir
uma prestação jurisdicional rápida e justa, oferecendo ao
magistrado meios que possibilitem uma tarefa judicante
célere e de qualidade, explicitando-se também que a de-
ficiência de servidores foi a razão pela qual se viabilizou a
implantação do sistema, entendendo-se necessária a in-
formatização para substituir o trabalho mecânico desen-
volvido por eles, destinando-se seus esforços tão somente
àqueles trabalhos que exigem ideias e raciocínios (BRASIL,
2004).

A Cartilha do Juizado Virtual (BRASIL, 2004) enumera
as vantagens deste, tais como: eliminação do papel, autu-
ação automática pelo sistema, assinatura digital, marca-
ção automática de audiências, confecção automática de
documentos pela mesclagem de dados, marcação auto-
mática de perícias, contestação, peticionamento inicial e
incidental via e-proc, citação, intimação, ofícios, etc, por
e-mail, lançamento de fases, assinatura digital criptogra-
fada, verificação de prevenção automática pelo sistema,
tramitação virtual, consulta via Internet, publicidade má-
xima, segurança dos dados e das informações, armazena-
mento de dados, velocidade de operação e transferência
dos dados, maior segurança contra perda de autos, re-
dução do serviço burocrático, simplicidade de rotinas e
melhor aproveitamento do tempo para os serviços tipica-
mente jurídicos.

Embora se reconheça a relevância de todas as van-
tagens acima apontadas, as quais contribuem significa-
tivamente para a melhoria dos serviços prestados pelos
Juizados Especiais Federais, há que se reconhecer que as
mesmas estão indissociavelmente ligadas a aspectos de

caráter procedimental, os quais poderão ser conferidos
detalhadamente na Cartilha do Juizado Virtual disponível
em: http://www.trf1.gov.br/setorial /juizadoespecialfede-
ral /textos/Juizado Virutal_ Cartilha2.pdf, para onde se re-
mete o leitor.

Entretanto, não se pode desconsiderar duas dessas
vantagens se encontram em posição de preponderância
em relação às demais (eliminação do papel e assinatura
digital critografada), razão pela qual comentar-se-á a seu
respeito adiante.

A eliminação do papel, a partir da utilização da técnica
de digitalização, possibilita o armazenamento em compu-
tador de todos os documentos, além das peças proces-
suais, os quais são"[...] escaneados e juntados aos autos"
virtuais (BRASIL, 2004, p. 10).

Consoante os ensinamentos de Neves (2003, p. 5), a
eliminação do papel é apenas uma "[...] substituição do
elemento material [...]" intitulado por ele de "mídia", que
antes era em papel celulose e agora passou a ser eletrô-
nica, observando o jurista, destarte, que os atos procedi-
mentais são substancialmente conservados, mudando-se
apenas a mídia por intermédio do qual eles são pratica-
dos.

Há quem registre que não se vislumbra qualquer ne-
cessidade de Lei que autorize a utilização de uma "mída"
individualizada, determinada, visto que, no ordenamento
processual vigente, o legislador, ao utilizar a grafia "escrito",
referiu-se aos autos judiciais, não definindo a mídia pela
qual isso deveria ocorrer, até mesmo por impossibilidade
fática, uma vez que o único meio de prática dos atos pro-
cessuais à época da elaboração da Lei, era o papel, sendo
razoável, portanto, que se interprete o termo "escrito" por
"registrado." (NEVES, 2003).

Ressalta-se, ainda, que deve ocorrer uma evolução de
conceitos, que acompanhe a evolução tecnológica, sendo
imprescindível que a mídia utilizada atinja dois objetivos,
quais sejam,"[...] finalidade do registro e a preservação
dos autos judiciais" o primeiro dependendo existencial-
mente do segundo, visto que a preservação assegura a fi-
nalidade do registro dos autos, tais como a comprovação
da própria existência dos atos praticados, bem como, sua
integridade e autenticidade (NEVES, 2003, p. 6).

Destarte, a necessidade de uma Lei que disponha so-
bre a implantação dos autos eletrônicos,"[...] viria a pôr
fim a eventuais dúvidas remanescentes quanto à possi-
bilidade legal de sua adoção, e a satisfazer e pacificar a
segurança jurídica acima de polémicas [...]" (NEVES, 2003,
p. 8).

Acerca dos autos eletrônicos, Neves (2003, p. 8) expõe
as seguintes vantagens:

Com o procedimento, estruturado pela in-
formática, desaparecem os autos convencionais
- com suas bizarrices, como a costura de capas,
grampos, colchetes, carimbos e rubricas por fo-
lha - extinguem-se em boa parte as diligências
para o cumprimento de mandados de citação e
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intimação, a movimentação física de pessoas e
documentos, as agendas clássicas, os arquivos/
papel, a autenticação de documentos, as assina-
turas ordinárias, os livros encadernados de regis-
tros de sentenças, os livros de carga de processos,
e nessa sequência os costumeiros ácaros, traças e
vetores que os acompanham [...]

Costa e Marcacini (2002, p. 8) conceituam assinatura
digital por criptografia da seguinte forma:

Assinaturas digitais por criptografia represen-
tam um modelo, segundo o qual um sinal iden-
tificador do usuário - a assinatura digital - pode
ser conferido publicamente sem a necessidade
de compartilhamento do segredo que produz
esta assinatura; e, mais do que isso, permitem
conferir se houve modificação posterior do docu-
mento eletrônico assinado. Imita-se, portanto, a
assinatura manuscrita, que pode ser publicamen-
te conferida, embora terceiros não sejam capazes
de produzir uma assinatura com os mesmos tra-
ços do verdadeiro signatário.

Explicita-se que a assinatura criptografada é garanti-
dora da integridade (certeza de inalterabilidade do conte-
údo original) do documento, enquanto que a autenticida-
de (certeza da identidade), por sua vez, é garantida pelo
"certificado", que seria emitido por uma "autoridade certi-
ficadora", representada por uma matriz, como por exem-
plo, o Conselho Federal da OAB, no caso de atos pratica-
dos por advogados, sendo que tais requisitos fornecem a
segurança, confiabilidade e credibilidade necessárias aos
atos processuais praticados no Juizado Virtual (COSTA;
MARCACINI, 2002).

Desta feita, Costa e Marcacini (2002) sobressaltam que
é a assinatura criptografada que também confere origina-
lidade ao documento, dispensando-se assim, no caso de
petições eletrônicas, a apresentação posterior da versão
em papel, da maneira que acontece na Justiça Estadual.

4.4 - Diretrizes do Juizado Virtual

Rogers (1995 apud OLIVEIRA, 2004, p. 11}, consideran-
do que a propagação de certas inovações se dá de forma
mais rápida da que ocorre com outras, enumera algumas
características que Oliveira (2004, p. 12} admite terem
exercido influência sob o processo de "[...] concepção e
implantação do Juizado Especial Federal VIRTUAL [...]", co-
nhecidas como: vantagem relativa, compatibilidade, com-
plexidade, experimentabilidade e observabilidade.

No que diz respeito à vantagem relativa, esta leva em
consideração a percepção da inovação como algo van-
tajoso, atendendo-se à máxima segundo a qual "quanto
maior essa percepção, mais rápido será seu índice de acei-
tação." (OLIVEIRA, 2004, p. 11).

Já quanto à compatibilidade, o que vale é a conciliabi-
lidade da nova ideia com os valores já existentes na socie-
dade, pois a adoção de novos valores é um"[...] processo
significativamente lento." Acerca da complexidade, aduz-

se que a inovação deve ser percebida sob o ângulo da difi-
culdade de ser entendida e utilizada, daí porque se afirma
que"[...] as novidades mais simples são aceitas mais rapi-
damente." No que tange à experimentabilidade, define-se
a mesma como a utilização da novidade gradualmente,
de acordo com as necessidades cotidianas,"[-..] o que tor-
na mais fácil sua assimilação." Relativamente à observa-
bilidade, alude-se à mesma como a observância dos"[...]
resultados positivos da novidade", chegando à conclusão
que "quanto mais fácil veros resultados, maior a probabili-
dade de aceitação e utilização." (OLIVEIRA, 2004, p. 11).

É de se ressaltar que, ainda no que diz respeito às carac-
terísticas inerentes ao aparecimento das inovações, Fidler
(1997 apud OLIVEIRA, 2004, p. 12), por sua vez, acrescenta
outra diretriz, a qual batizou de "familiaridade", consistin-
do a mesma, segundo o autor, em aparência familiar para
fácil assimilação.

Por oportuno, em se tratando da mencionada familia-
ridade, é de se afirmar que, no caso do Juizado Especial
Federal, foi atribuída à assinatura digital uma visualização
da mesma forma com que se dá no papel, procedimen-
to este que a doutrina ressalta que seria desnecessário,
tendo em vista o fato de a simples senha já indicar que o
documento foi utilizado e assinado por quem de direito
(OLIVEIRA, 2004).

Da mesma forma que os autos eletrônicos, entende-se
que a assinatura digital também não necessita de autori-
zação legal para o seu uso, devendo-se isso ao fato de o
legislador não ter definido nem especificado legalmente
o vocábulo assinatura, daí porque não se deve atrelar o
conceito de assinatura ao termo "manuscrita", haja vista
que, procedendo desta maneira, estar-se-á tomando para
si o papel do legislador, concluindo-se assim que a assina-
tura"[...] não é nada mais que um procedimento de identi-
ficação que exprime a vontade daquele que dela faz uso."
(BARRETO, 2002 apud NEVES, 2003, p. 7).

5 - O JUIZADO VIRTUAL NO MARANHÃO

5.1 - A atual situação do Juizado Virtual no
Maranhão

O Juizado Virtual no Maranhão, além de estar engati-
nhando pelo seu pouco tempo de funcionamento, atual-
mente encontra-se estagnado, salvo nos casos de tutela
antecipada, isto porque o grande volume de processos
físicos (que ainda estão contidos na "mídia papel") tornou
frustrada a evolução eficaz do Juizado Virtual (Informação
verbal)4. Faz-se notar porém, que não convém defender a
implantação de um sistema, que prega a rápida solução
dos conflitos levados à apreciação do Poder Judiciário,
mediante o princípio da celeridade, sem que se observe
o princípio da isonomia. Assim sendo, os processos físicos,
já que mais antigos, devem ser solucionados em primeiro
lugar (Informação verbal)5.

Com efeito, como corroboram os boletins estatísticos
do Juizado Especial Federal e do Juizado Especial Federal
Virtual, temos até o dia 27 de abril de 2006, um somatório
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total de 21.724 processos físicos, porquanto os virtuais so-
mam um total de 18.973, com base nesses dados, a proxi-
midade relativa entre esses dois números se dá em decor-
rência da solução dos processos físicos, mediante esforços
significativos, de modo que seu número vai diminuindo
de maneira inversamente proporcional ao número dos
virtuais, até que o número de processos físicos seja então
zerado (BRASIL TRF, 2006).

5.2 - O funcionamento do Juizado Virtual no
Maranhão

Em pesquisa realizada no dia 15 de março 2006 foi
constatado que os processos que foram ajuizados a par-
tir da implantação do Juizado Virtual já estão contidos na
"mídia eletrônica", ou seja, não mais tramitam por meio da
"mídia"papel celulose (Informação verbal)6.

É certo que a implantação do Juizado Virtual é uma ex-
periência pioneira a respeito da virtualização do processo
e por estar ainda em fase experimental, são buscados apri-
moramentos para que sejam alcançados por completo os
objetivos a que se propôs, lembrando-se, portanto, que
todos os atos que eventualmente não puderem ser pra-
ticados pela "mídia eletrônica", serão praticados normal-
mente pela "mídia papel", devendo haver a digitalização
dos autos, tão logo possível (Informação verbal)7.

O ajuizamento da demanda no Juizado Especial Fede-
ral Virtual pode ser feito de três maneiras, explicitando-se
que a primeira é através da via tradicional em que a parte
leva a petição inicial na "mídia papel", a segunda é a pos-
tulação oral, onde é reduzida a termo e a terceira é pelo
peticionamento eletrônico através do sistema e-proc (In-
formação verbal)8.

Se a parte leva consigo a petição inicial na "mídia pa-
pel", o primeiro passo é dirigir-se ao setor de distribuição
da Justiça Federal, onde a petição será cadastrada com to-
das a informações da parte e do processo, atentando-se
que se a petição for incidental, no mesmo setor a parte
irá protocolar a petição, mas nesse caso, não será necessá-
rio cadastramento posto que esteja foi realizado no mo-
mento em que o autor ajuizou a demanda (Informação
verbal)9.

Para o ajuizamento da peça vestibular por meio da
"mídia papel", conforme Célia Faria10, são necessárias duas
vias da inicial e uma via dos documentos, observando-se
que a via da inicial que não contém os documentos, será
imediatamente protocolada e devolvida ao autor, a se-
gunda via, que contém os documentos, por seu turno, irá
para o setor de cadastramento, para posteriormente ser
digitalizada e distribuída, sendo esta, juntamente com os
documentos, devolvida ao autor no momento oportuno.

É no procedimento de digitalização que nota-se clara-
mente a eliminação do papel, não subsistindo autos con-
tidos nesta "mídia" nem no Setor de Distribuição, nem na
Secretaria da Vara do Juizado Especial Federal Virtual, ain-
da de acordo com Célia Faria. Outrossim, é imprescindível
que se consigne que desaparecendo o papel, desapare-

cem também todos os gastos e desconfortes a ele relacio-
nados (NEVES, 2003). Observa-se, todavia, que as petições
e cópias de documentos necessitam ser digitalizados com
clareza, para tanto, as orientações são que as partes levem
petições legíveis e em preto e branco sob pena de serem
rejeitadas, conforme Célia Faria.

Outro caso em que a petição pode ser rejeitada, é por
ilegibilidade da petição protocolada via e-proc, sendo
que a recusa será justificada, cabendo ao juiz determinar
a providência a ser tomada em caso de decurso do prazo
para a prática do ato (Informação verbal)11.

O ajuizamento da demanda pode se dar através do
peticionamento eletrônico, tendo-se demonstrado que
tal procedimento oferece comodidade aos jurisdiciona-
dos (BRASIL, 2004).

Nada impede que as contestações e demais petições
sejam protocoladas pela via tradicional, ou seja, na "mídia
papel", muito embora seja aconselhável, no que tange ao
Juizado Virtual, o envio por intermédio do sistema e-proc,
o qual entrou em atividade no Tribunal Regional da 1a Re-
gião em 1997 (OLIVEIRA, 2004). Ademais, a utilização do
e-proc evita gastos de tempo e energia dos funcionários
da justiça que teriam que digitalizar as contestações ainda
apresentadas no papel celulose.

Inegável que esta forma de peticionamento é ligeira-
mente mais vantajosa que as demais, pois a fase de digita-
lização é suprimida porque a petição já será apresentada
no formato em que ainda seria transformado se a postu-
lação fosse oral ou pelo meio papel celulose. Lembran-
do-se que o momento da prática do ato será considerado
até o horário de funcionamento do Juizado Virtual (18:00
horas), sendo que será considerado o momento da prá-
tica o primeiro dia útil subsequente se as petições forem
protocoladas depois deste horário, segundo Ana Cristina
Montenegro.

Através do peticionamento eletrônico (e-proc), existe
também a possibilidade de serem juntados documentos
com outras extensões de arquivo, como por exemplo, JPG,
que é uma extensão de arquivo de fotos digitais (BRASIL,
2005?, p. 20).

Não se descarta a possibilidade de haver erros na
transmissão de dados, consistindo, por exemplo, na ilegi-
bilidade da petição que foi enviada via e-proc, caso em
que o ato será considerado praticado e a parte será notifi-
cada para sanar o vício, ressaltando-se ainda que o mesmo
procedimento é tomado caso ocorra o mesmo erro quan-
to à contestação efetuada via peticionamento eletrônico
(Informação verbal)12.

Quando a demanda é postulada oralmente, reduzida
a termo, o cadastro do processo e da parte deveria ser fei-
to pelo atermador, outrossim, seria dele também a tarefa
de efetuar a distribuição do processo, desonerando des-
sarte o Setor de Distribuição (OLIVEIRA, 2004). Todavia, no
âmbito do Juizado Especial Federal Virtual do Maranhão,
o que ocorre na prática é a impressão da petição em papel
depois da atermação, posteriormente cadastrada, digita-
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lizada e distribuída, permanecendo tal tarefa centralizada
no Setor de Distribuição (Informação verbal).13

Na fase de cadastramento, se o processo compreen-
der algumas peculiaridades, estas devem ser destacadas,
assim sendo, nos casos em que existe pedido de tutela an-
tecipada, por exemplo, o processo obterá então uma tar-
ja vermelha, por outro lado, se for um processo que terá
prioridade de tramitação pela idade da parte (idade igual
ou superior a 60 anos) obterá uma tarja azul, lembrando-
se que as opções devem ser marcadas no instante em que
há o cadastro (Informação verbal).14 Esse modo de iden-
tificação é de extrema relevância porque chama atenção
daquele servidor que deve agir de modo especial quanto
a esses processos.

Após o cadastramento, a petição é digitalizada (dois
scanners com capacidade para digitalização de cinquen-
ta folhas cada), ato pelo qual o teor contido no papel é
transmitido para o computador e a petição é inserida no
cadastro feito anteriormente, quando então ocorrerá a
distribuição do processo (Informação verbal).15

Após efetuada a distribuição, o processo desaparece
da tela do servidor que fez a digitalização e a distribuição,
sendo encaminhado diretamente para o servidor respon-
sável pela próxima fase, espreitando-se que essa tramita-
ção virtual do processo de um lugar para outro, é efetuada
através do "lançamento de movimentação", dessa manei-
ra, o processo, a cada fase, vai passando por "estantes vir-
tuais"chamadasde"caixas" (Informação verbal).16

Interessante relatar que os processos que antes eram
em papel e ocupavam grande parte do espaço físico do
Juizado, agora ocupam espaços virtuais, permitindo que
as instalações físicas sejam melhor aproveitadas.

O ato processual pode ser praticado para um número
ilimitado de processos ao mesmo tempo, bastando que
para isso sejam selecionados tantos quantos forem neces-
sários, inserido o documento, e lançada a fase processual
correspondente, com a assinatura criptografada do servi-
dor que está praticando o ato (Informação verbal).17

Oportuno trazer à lume que a assinatura criptografa-
da é obtida mediante a captura da assinatura manuscrita
através da caneta eletrônica, dessarte, uma vez registrada,
a imagem fica gravada no sistema, aclarando-se que ao
assinar digitalmente, o servidor preenche o campo da se-
nha, quando aparecerá no documento a imagem da sua
assinatura manuscrita capturada por aquele recurso (In-
formação verbal).18

Convém, outrossim, frisar que a inviolabilidade é as-
segurada pelo sistema, pois cada ato praticado pelos ser-
vidores no processo virtual é registrado com seu nome,
data e hora, inclusive quando excluídos, quando automa-
ticamente o sistema apontará a exclusão destacada de
vermelho, sobressaltando-se contudo, que a exclusão so-
mente pode ser feita pelo diretor de secretaria ou pessoas
por ele ou pelos juizes autorizadas (Informação verbal}.19

No Juizado Virtual do Maranhão são feitos becapes
"diários e mensais", de modo que todos os atos praticados,

se forem eventualmente perdidos pelo sistema, possam
ser recuperados, evitando-se assim todo o procedimento
de restauração dos autos (Informação verbal).20

As citações e intimações são feitas via e-mail, os réus
que não estiverem cadastrados no sistema, serão citados
por oficial de justiça, sendo imprimido o mandado de cita-
ção na "mídia papel"e posteriormente, depois de cumpri-
do, será digitalizado pelo setor de distribuição, ocorrendo
o arquivamento da via física na secretaria da vara para
posteriormente ser eliminada (Informação verbal).21

Em que pese não haver disciplina legal no que tange
à prática dos atos processuais via e-mail, ressalta-se,.por
obediência ao princípio da simplicidade, informalidade e
principalmente celeridade no âmbito do Juizado Virtual,
que o início do prazo para resposta do réu começa a con-
tar a partir do envio do e-mail de citação, nele, está con-
tido o link que leva ao sítio do Tribunal Regional Federal
da Primeira Região (Seção Judiciária do Maranhão), onde
será constatado o número do processo, com os nomes
das partes e do juiz para qual foi distribuído o processo,
a natureza da ação, o trâmite processual (Informação ver-
bal).22

No mesmo sítio, haverá os links de visualização (repre-
sentado pela figura de um olho) e download (representa-
do pela figura de um drive de computador), que permi-
tem que o réu veja ou salve a petição inicial, bem como
os respectivos documentos a ela acostados (BRASIL. TRF,
2006).

O sistema garante a publicidade máxima do processo,
uma vez que pode ser consultado por qualquer pessoa de
qualquer parte do mundo, mas tal consulta só ocorre no
âmbito da tramitação processual, porque com relação ao
seu conteúdo, este só pode ser constatado pelas partes,
devidamente cadastradas no sistema e-proc, no sítio do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela rede
mundial de computadores (internet), caso em que se um
terceiro, justificadamente, demonstrar interesse na de-
manda, deverá dirigir-se à sede do juizado para ter acesso
aos autos (Informação verbal).23

As intimações são realizadas via e-mail ou telefone,
atos pelos quais haverá certificação nos autos do processo
virtual, entretanto, se o autor não tiver feito seu cadastro
no sistema e-proc e não tiver informado seu telefone no
ajuizamento da demanda, será intimado via correio, ato
que, quando certificado, receberá a digitalização, docu-
mento este que integrará os autos do processo virtual (In-
formação verbal).24

Não é descartada a hipótese, de difícil ocorrência, mas
existente, de haver algum erro na citação via e-mail, fato
que, uma vez acontecendo e não chegando este ao des-
tinatário, a possibilidade de repetição da prática do ato
com a consequente reabertura do prazo de resposta fica
a critério do magistrado, que deverá utilizar sua equidade
mediante os argumentos apresentados pelo réu. Há con-
tudo, uma forte tendência de que no futuro aconteça a
auto-intimação e auto-citaçào através do sítio da Justiça
Federal, que consiste no acordo ajustado entre esta e a
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União, autarquias, fundações e empresas públicas fede-
rais, pelo qual se comprometem a acessar os links de inti-
mação e citação, momento em que o sistema certifica nos
autos a efetiva prática do ato. (informação verbal).25

Por derradeiro, tem-se que, após a prolação da senten-
ça, havendo recurso, o processo virtual segue seu curso
normal para a Turma Recursal, que também utiliza o sis-
tema do Juizado Especial Federal Virtual, contando com
o atual registro de 10 recursos virtuais, acrescentando-se
que até o momento, não existe conexão entre o sistema
do Juizado Virtual do Maranhão e o Supremo Tribunal
Federal, apreendendo-se dessarte que havendo necessi-
dade de interposição de Recurso Extraordinário, haverá a
desvirtualização do processo, mas devido o sistema estar
em fase inicial, se espera que em breve haja a disponibili-
zação desse recurso (Informação verbal).26

6 - CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EFICÁCIA DO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL VIRTUAL CÍVEL

NO MARANHÃO
Existe atualmente uma forte tendência na propagação

da virtualização dos processos judiciais em todas as esfe-
ras e instâncias do Judiciário, e a mobilização para que isso
ocorra é intensa, constatando-se que o Supremo Tribunal
Federal já opera 250 mil processos totalmente virtuais, e
no dia 11 de maio do corrente ano, foi autorizada pelos
seus Ministros, a implantação do sistema e-proc, de modo
que agora, também a Suprema Corte Brasileira passará a
contar com o sistema de peticionamento eletrônico, re-
cebendo os processos que lá tramitam, mais um grau de
virtualização (BRASIL, 2006).

É mister ressaltar, que os gastos na implantação de uma
vara eletrônica custam aproximadamente RS 20.000,00
(vinte mil reais), incluindo despesas como equipamentos,
instalações e cursos de utilização do sistema para os fun-
cionários, lembrando-se ainda que os custos mínimos dos
processos físicos nos Juizados Especiais Federais, como
papéis, tintas e impressoras, por exemplo, é de R$ 20,00
(vinte reais) por unidade, demonstrando dessarte, que
com 1.000 (mil processos) já se alcança resultado financei-
ro satisfatório de recuperação do investimento (TEJADA,
2006 apud BRASIL, 2006).

Urge destacar, outrossim, que há uma expressiva mo-
vimentação no Conselho Nacional de Justiça, de grupos
da Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Estadual
para que possa ser viabilizada a implantação do proces-
so virtual em todo o Poder Judiciário Brasileiro (BRASIL,
2006).

No desenvolvimento da pesquisa identificaram-se di-
versos fatores que influenciam diretamente na crise do
Poder Judiciário enquanto Poder Institucional. Observa-
se que tais fatores têm parcela significativa nesse proces-
so, contudo, cumpre relatar, que os esforços empregados
para a solução da morosidade da Justiça, têm que ser apli-
cados em conjunto, observando-se o problema como o
resultado de fatores complexos.

Ademais, a implantação de cada método potencial-
mente capaz de sanar esses vícios que desencadeiam a
morosidade da Justiça deve ser efetuada de forma proje-
tada, planejada, para que se aproveite da melhor forma
possível a oportunidade que tais métodos oferecem para
a solução do problema.

6.1 - Inobservância de precauções

O Juizado Especial Federal Virtual da Seção Judiciária
do Maranhão, presentemente, não funciona de forma efi-
ciente, isto porque não foram tomadas determinadas pre-
cauções.

De fato, durante a transição do Juizado Especial Fe-
deral para Juizado Especial Federal Virtual, foi proporcio-
nado um treinamento de uma semana para os servido-
res se adaptarem à nova realidade. Com efeito, nota-se
que uma significativa evolução de conceitos e mudança
de paradigmas, não são facilmente assimilados pelo ser
humano, mormente quando já se encontra habituado a
rotinas. Por tal razão, acertadamente, ainda hoje, depois
de um ano e um mês da implantação do Juizado Especial
Federal Virtual, são proporcionados cursos de capacitação
dos funcionários. Não se pode olvidar, entretanto, que se
esse preparo tivesse sido aplicado veementemente do iní-
cio da implantação, os processos se desenvolveriam com
mais agilidade. (Informação verbal).27

No que concerne à estruturação da vara, é notório que
o Juizado Especial Federal da Seccional do Maranhão, de-
vido ao grande número de demandas ajuizadas, não esta-
va em condições de receber uma nova tecnologia proce-
dimental, com base nisso, deveriam ter sido promovidos
mutirões que diminuíssem expressivamente a sobrecarga
do número de processos empilhados nas estantes do Jui-
zado Especial Federal, de modo que o Juizado Virtual, ao
ser implantado, obtivesse sua evolução natural.

Outro fator que também dificulta a evolução do Jui-
zado Virtual é a desinformação a respeito da sua existên-
cia pelos próprios profissionais do Direito, que se agrava
ainda mais quando se fala da população. Medida salutar
será os trabalhos de conscientização de massa, instituídos
por palestras, e aqui, não se alvitra esclarecimento apenas
à classe de profissionais da esfera do judiciário, nem so-
mente àqueles que potencialmente seriam partes em de-
mandas judiciais, mas também às crianças, que desenvol-
veriam o senso crítico, já crescendo com uma consciência
alicerçada a respeito da realidade vivida no país. Ademais,
a preparação de toda a sociedade diminuiria considera-
velmente os impactos causados por aquilo que é novo.

6.2 - Medidas de eficácia

Além das medidas acima colacionadas, outras tam-
bém podem ser aplicadas para que se dê maior eficácia ao
funcionamento do Juizado Especial Federal Virtual, como
as que comenta-se a seguir.

Para que se obtenha satisfação social com o Juizado
Especial Federal Virtual, seria necessária a implantação de
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recursos que oferecessem à população, capacidade de in-
teragir com os avanços que lhes foram proporcionados.
Logo, de nada adianta toda a elaboração de um novo sis-
tema, se o jurisdicionado não possuir condições para fazer
uso dele.

Dessa forma, a disponibilização de postos de informá-
tica com acesso à Internet, junto às comunidades carentes,
seria a melhor opção. Convém ressaltar que tal procedi-
mento contribui de maneira inequívoca para a educação
dessas pessoas, visto que a utilização de tais equipamen-
tos seria fator contributivo para a manutenção de meios
para sua própria subsistência, ensinado-as a zelar pela rés
pública.

Vale mencionar ainda, que o Juizado Virtual da Se-
ção Judiciária do Maranhão não conta com profissionais
disponíveis que possam auxiliar as partes na utilização
do próprio computador que está disponibilizado em sua
sede. Como visto anteriormente, depreende-se que o fator
cultural por si soja afasta o jurisdicionado da própria jus-
tiça. À primeira vista, a virtualização seria até mesmo um
meio de formalização do processo, posto que a informa-
tização está distante da realidade social vivida pelo povo,
restando árdua sua integralização no meio social. Dessa
maneira, é papel da Justiça tornar esse meio assombroso
mais íntimo da população. Para isso, entende-se necessá-
ria a destinação de facilitadores aos postos de informáti-
ca a serem implantados nas comunidades, a fim de que
facilitem a relação entre as pessoas e os novos meios de
comunicação.

Ademais, se por um lado, a razão pela qual o Juizado
Virtual adveio, para suprir a carência de funcionários, por
outro, trouxe a necessidade de se ter servidores que di-
namizem a utilização do sistema. Tendo isto por base, en-
tende-se que a virtualização do processo não surgiu com
o objetivo de substituir o ser humano, mas facilitar o seu
trabalho, tornando-o mais eficaz, atentando-se para o fato
de que mesmo o novel sistema padece da contratação de
pessoal, visto que cada máquina precisa de um operador,
sempre se tendo em vista o desenvolvimento das ativida-
des prestadas, com a observância dos princípios basilares
dos Juizados especiais, mormente o da celeridade, notan-
do-se pois, que a implantação do sistema virtual veio a
calhar no que diz respeito ao melhor aproveitamento dos
recursos humanos disponíveis na esfera Federal, aprovei-
tando-se estes, pelo tempo que lhes resta, para a prática
dos atos que necessitam de maior esforço mental.

É de se notar ainda, que a presença do Juizado Virtu-
al nas Turmas Recursais vem a valorizar todo o trabalho e
zelo que se teve enquanto o processo tramitou no Órgão
de Primeira Instância. Contudo, é um contra-senso que
ainda não exista a integralização do sistema Juizado Virtu-
al do Maranhão com o SupremoTribunal Federal, de modo
que todos os resultados positivos obtidos na primeira e
segunda instância podem ser desperdiçados, caso haja
necessidade de interposição de Recurso Extraordinário,
visto que, pela ausência desta integralização atualmente
o procedimento a ser tomado é a desvirtualização do pro-

cesso retrocedendo-se ao meio físico. Medida prudente
seria que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região
providenciasse a conexão do sistema.

Não há que se desprezar o significativo avanço que o
Juizado Virtual trouxe para o Poder Judiciário, verdadeiro
rompimento de paradigmas e dogmas jurídicos, mas en-
tende-se que só cumprirá seu real objetivo, na medida em
que seu funcionamento se der de forma eficaz, sendo que
para tanto, é imprescindível considerar os apontamentos
deste capítulo.

7 - CONCLUSÃO
Foram analisados aspectos como a segurança, ope-

racionalidade, autenticidade e integridade dos procedi-
mentos processuais utilizados nos Juizados Virtuais Fede-
rais Cíveis do Maranhão, traçando-se sempre um paralelo
entre estes e o objetivo maior do advento do Juizado Vir-
tual, que se traduz numa prestação jurisdicional célere e
de qualidade.

No que diz respeito à crise do Poder Judiciário traça-
ram-se apontamentos que esclarecem suas causas e espé-
cies, principalmente com relação às primeiras, que decor-
rem de fatores político-institucionais que enfraqueceram
consideravelmente as estruturas aparentemente inatingí-
veis da Justiça.

Quanto às segundas, por sua vez, enumeradas em
"Crise de Constitucionalidade","Crise de ldentidade"e"Crí-
se de Desempenho", definem cada falha do sistema acima
referido. Dentre elas, a que mais reflete seus efeitos no Ju-
diciário, é a Crise de Desempenho, traduzindo-se no des-
contentamento social com as lentas respostas do Estado
às demandas propostas, gerando então a última espécie
de crise, a "Crise de Imagem", que se perfaz na insegurança
jurídica sentida pelos jurisdicionados, tendo em vista que
um Poder Judiciário fraco e instável não tem condições de
fazer cumprir suas decisões.

No que se refere às Leis n° 9.099/95 dos Juizados Espe-
ciais Estaduais e n° 10.259/01, dos Juizados Especiais Fede-
rais, observou-se que as mesmas surgiram como resposta
do Estado à necessidade de um sistema procedimental
simplificado e célere, bem como forma de apreciação do
Estado daquelas demandas que dificilmente seriam anali-
sadas em virtude de sua menor relevância para o Direito.

Ao analisarmos o funcionamento do Juizado Especial
Federal Virtual Cível na Seccional do Maranhão, demons-
trou-se que existe uma ineficácia diante das expectativas
criadas, pois o problema da morosidade ainda não foi
solucionado, devido à estagnação do regular desenvol-
vimento dos processos virtuais. Vale destacar que não se
deve desprezar, contudo, os benefícios trazidos com seu
advento, já que estes chegam a ofertar maior segurança
e comodidade, diminuindo distâncias e proporcionando
mais um meio de acesso à Justiça, o eletrônico.

O acesso à Justiça, entretanto, não quer dizer democra-
tização do acesso à ela e argumentou-se por fim o porquê
da frustração do sistema Juizado Virtual no que concerne

Revista da Secão Judiciária do Maranhão



VI Concurso de Monografias

à consecução de seus objetivos. Ressalte-se ainda que tal
evolução é eficaz na solução do problema da morosidade
desde que sejam observados outros fatores, analisados e
sugeridos neste trabalho, que juntos, somam uma maciça
corrente a favor dos esforços de se estabelecer uma de-
mocracia digna e igualitária, consignando-se derradeira-
mente que é papel do Poder Judiciário proporcionar os
meios imprescindíveis para que a evolução chegue ao
que se diz destinatário da sua atividade, o povo.
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ANEXOS
1 - DECLARO, para os devidos fins, que em entrevis-

ta concedida a Rivo André Figueiredo Simões, na sede do
Juizado Especial Federal Cível/MA (7a. Vara), prestei infor-
mações sobre o funcionamento do Sistema Processual
Virtual instalado desde abril de 2005 na Seção Judiciária
do Maranhão.

Ana Cristina M. Montenegro
Supervisora da SEPOD - 7a. Vara/MA

2 -Temos atualmente, em torno de 10 recursos virtu-
ais tramitando na Turma Recursal do Maranhão, dentre os
quais, 20 pertencentes à classe 71100(Agravo de Instru-

mento) e 01, referente à classe 71200(Recurso Contra Sen-
tença). Assim, estamos na fase inicial de funcionamento
deste sistema e, por esta razão, no caso concreto, ainda
não chegamos no momento adequado de interposição
de Recurso Extraordinário. Em tese, haveria necessidade
de que este sistema estivesse presente no âmbito do STF,
caso contrário, teríamos que transformá-lo em processo
físico, o que seria inviável, frente a teleologia do sistema
virtual. Acredito que, quando a situação hipotética se con-
cretizar, estaremos preparados, tecnologicamente, para
seguir avante.

Eliana Veloso de Amorim Rocha

3 - Prezado Rivo,
Respondendo suas perguntas:
1) Realizamos backups de tods os nossos sistemas, in-

clusive o virtual.
2) Temos backups diários e mensais, de modo que te-

ríamos como voltar a uma situação passada sem proble-
mas, se precisássemos.

3) O backup não é o melhor meio para saber se houve
ou não modificação de conteúdo de algo, apesar de que
pode ajudar, mas realmente não acho que seja utilizado
com essa finalidade em algum lugar de forma sistemática.
Existem outros dispositivos que permitem mais facilmen-
te identificar modificações no conteúdo, com segurança e
rapidez, como gravação de logs, que são registros de to-
das as operações realizadas.

4) Com relação ao backup garantir a inviolabilidade
dos documentos, não entendi bem, mas não vejo muito
relação, principalmente pelo dito na questão anterior.

Atenciosamente,

Frederico Alves
Supervisor da Seção de Informática-MA

4 - Senhor Ivo,
Os modos de protocolar as petições iniciais e interme-

diárias são os seguintes:
1) O autor/advogado trazendo-a na forma tradicional,

no protocolo desta Seção Judiciária, em duas vias, legí-
veis, as mesmas serão posteriormente escaneadas e dis-
tribuídas

2) Pela via eletrônica, no site da Justiça, em peticio-
namento eletrôpncio, o advogado se cadastra e pode en-
caminhar petições iniciais ou intermediárias. Neste caso,
ele precisará escanear no seu escritório os documentos,
para que possa encaminhá-los pelo Sistema. Aqui elas se-
rão vistas pelos servidores e, se legíveis serão distribuídas.
Caso contrário serão recusadas, sendo justificada a recusa.
No site existem as informações necessárias quanto ao ta-
manho do arquivo e como encaminhá-lo.

Não aceitamos em disquete ou CD, pois a distribuição
não é feita no mesmo momento, é feita posteriormente,
devendo seguir a ordem cronológica de entrada da peti-
ção. Aconselhamos que a pessoa encaminhe via internet,
o material do CD ou disquete.

Até o momento, a ordem do Juiz foi digitalizar e na
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hora oportuna devolver à parte, caso seja necessária , a
apresentação da original pode ser feita em audiência.

Duas vias da petição inicial, e uma via dos documen-
tos. Uma via da petição e dos documentos ficam no Pro-
tocolo para serem repassados para a Distribuição, para
cadastro, digitalização e efetiva distribuição. A outra via
é devolvida ao advogado/autor protocolada e com o nú-
mero do Processo.

A via original depois de digitalizada é devolvida ao ad-
vogado/autor, juntamente com os documentos.

Orientamos que a petição e a cópia dos documentos
sejam legíveis e em preto em branco, caso contrário não
serão aceitas pois não poderão ser digítalizadas com cla-
reza.

Quanto aos mandados em papel, referentes a proces-
sos virtuais, estes, após cumpridos são dígitalizados e de-
volvidos à Secretaria da Vara. Não tenho conhecimento de
qual o procedimento que a Secretaria tem após a digitali-
zação, tal informação o senhor poderá obter com Dr. Odi-
vai, 32145774, Diretor da 7a Vara (Juizado Especial Cível)

Ats.

Célia Faria
Diretora WJCJU

*•
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