
Sumário



Sumário



ELABORAÇÃO
Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região – Cojef
Desembargadora federal Neuza Alves – coordenadora
Wânia Marítiça Araújo Vieira – secretária executiva da Cojef

Concepção
Nádia Barbosa da Cruz Santana

Pesquisa e consolidação
Jerusa Soares de Morais
Nádia Barbosa da Cruz Santana

Supervisão e finalização
Sandra Maria Alves Borges Costa
Wânia Marítiça Araújo Vieira

Equipe técnica
Elaine Cristina Danzmann
José Roberto Pimenta Ferretti da Costa – consultor de projeto
Michelly Ribeiro dos Santos – estagiária
Ronaldo Borges de Oliveira – Semad/GO
Sandra Maria Alves Borges Costa

Equipe de apoio
Camila Cardoso Carvalho – estagiária 
Cláudio Faustino Alves de Castro
Nilsa Francisca Lacerda – prestadora de serviço
Rosicleude Dias Madeiros – prestadora de serviço

Colaboração
Juiz federal Murilo Fernandes de Almeida, em auxílio à Cojef
Assessoria de Comunicação Social do TRF1
Coordenação dos Juizados Especiais Federais das seções judiciárias
Seção de Comunicação Social das seções judiciárias
Núcleo de Apoio à Cojef das seções judiciárias

Equipes que participaram da elaboração do livro virtual Olhares 

do JEF, do qual se extraiu o conteúdo desta publicação.

PROJETO MELHORAÇÃO

Coordenação geral
Wânia Marítiça Araújo Vieira

Coordenação técnica
Nádia Barbosa da Cruz Santana

Comissão Gestora de Planos de Ação
Juíza federal Cláudia Aparecida Salge – SSJ de Paracatu/MG
Juiz federal José Alexandre Essado – SSJ de Patos de Minas/MG
Juiz federal Murilo Fernandes de Almeida – SJMG 
Caroline Angélica Rabêlo de Souza – SJBA
Gislianne de Souza Couto Raffaele – SSJ de Itabuna/BA
Hennyo Silva de Albuquerque – SJAC
João Ferreira de Santana Neto – SSJ de Muriaé/MG
Marco Antônio Cunha Cotta – SJAC 
Nádia Barbosa da Cruz Santana – TRF1

Comissão de Memória dos JEFs
Juíza federal Ariane da Silva Oliveira – SSJ de Montes Claros/MG
Juiz federal Bruno Augusto Santos Oliveira – SSJ de Passos/MG
Ana Clara Monteiro Marinho – SJPA
Benafran Oliveira Gomes – SJRO
Jerusa Soares de Morais – TRF1
Maria Terezinha de Souza Melo – SJRO
Nádia Barbosa da Cruz Santana – TRF1
Samia Maria Awada Elarrat Canto – SJRO
Veridiane Santos Muzzi – SJMG

Comissão O JEF QUE QUEREMOS
Juiz federal Alexandre Ferreira Infante Vieira – SSJ de Montes Claros/MG
Juiz federal João Paulo Pirôpo de Abreu – SSJ de Paulo Afonso/BA
Juiz federal Náiber Pontes de Almeida – SJAC 
Juiz federal substituto Heitor Moura Gomes – SSJ de Marabá/PA
Juiz federal substituto Marcel Queiroz Linhares – SJMT
Ana Flávia Lima Teles – SSJ de Tefé/AM
Marcos Fernando Campana – SJRO
Sandra Maria Alves Borges Costa – TRF1

PRODUÇÃO EDITORIAL E GRÁFICA
Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação – Secge
Bárdia Tupy – diretora
Divisão de Produção Editorial e Grá0ca – Diedi
Ana Guimarães Toledo – diretora

Revisão
Carmen Lucia Prata da Costa
Evanildes Carvalho Amorim
Maria Benáurea Santos

Projeto gráfico
Letícia Amaral 
Renata Guimarães Leitão

Capa do livro virtual
Bárbara de Almeida Martino – estagiária

Capa do livro impresso
Letícia Amaral – estagiária

Editoração eletrônica
Bárbara de Almeida Martino – estagiária
Letícia Amaral – estagiária
Renata Guimarães Leitão

Material de divulgação do evento
Letícia Amaral – estagiária

Banners
Geraldo Martins
Rodrigo Cardoso – estagiário

Impressão e acabamento
Núcleo de Serviços Grá0cos – Nugra

Sumário



Eis o Olhares do JEF, nosso livro vivo, feito a muitas mãos e carinhosamente 
oferecido a todos que tenham interesse pelo juizado especial federal.

Neuza Alves
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Como navegar no livro virtual dos Juizados Especiais Federais Olhares do JEF
O livro Olhares do JEF foi concebido para oferecer ao público a oportunidade de conhecer o trabalho dos 

Juizados Especiais Federais da 1ª Região, bem como para registrar a memória de anos de muito trabalho e 
conquistas.

É composto de cinco capítulos, todos eles com links, em que se podem visualizar documentos, vídeos, 
depoimentos, fotos, sonoras de audiência (gravações de audiência) — nesta última tomamos o cuidado de não 
editar, para mostrar exatamente como é a realidade de uma audiência nos juizados. A organização e integração 
das informações do livro o tornam uma rica fonte de pesquisa.

Em cada página o leitor encontrará ícones que o direcionarão a um capítulo especial ou, se preferir, poderá 
navegar página a página, clicando nas setas para a direita ou para a esquerda (caso queira retornar à página 
anterior). Há ainda um ícone representado por uma pequena câmara 0lmadora. Lá estarão os vídeos correspon-
dentes à história da página visualizada.

• Palavras da coordenadora dos Juizados Especiais Federais;

• O Juizado Especial Federal na 1ª Região;

• Projeto MELHORAção: com link para o projeto MELHORAção na íntegra 
e para um vídeo do projeto.

Capítulo 1 – Apresentação
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Capítulo 2 – Viaje pela 1ª Região
• Informações dos estados que compõem a 1ª Região: dados do estado, do juizado e da turma re-

cursal, vídeos, bem como link para acesso ao site da seção judiciária correspondente e da biblio-
teca virtual, com as normas de criação de varas.

• Um pouco de história: com os feitos anuais compreendidos entre 2002 e 2013. O texto é repleto de links, em 
que poderão ser localizadas informações, documentos, vídeos e imagens. 

• Juizados Especiais Federais itinerantes na 1ª Região: dados e fotogra0as dos itinerantes realizados entre 2002 
e 2013.

• Impacto dos Juizados Especiais Federais na 1ª Região: uma breve indicação do impacto do JEF para o jurisdi-
cionado e para o município e os valores pagos em RPV (Requisição de Pequeno Valor) na 1ª Região, de 2002 
a 2013.

Capítulo 3 – Conheça as histórias que ninguém contou
• O humano por trás do processo – retratos do cotidiano: histórias reais de jurisdicionados da 1ª Re-

gião. Prepare-se para se emocionar e não deixe de assistir aos vídeos correspondentes. 

• Coordenadores regionais: pequena galeria com vídeos dos desembargadores federais que foram 
coordenadores da Cojef.

• Pioneiros do JEF: depoimentos em vídeos dos pioneiros do JEF, juízes, servidores e colaborado-
res que fazem e 0zeram a história dos juizados.

• Homenagem especial: singela homenagem a uma juíza e a uma servidora que não se encontram 
mais entre nós, mas deixaram seu exemplo e trabalho em prol dos juizados e jurisdicionados.

SumárioSumário
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Capítulo 4 – Saiba um pouco mais sobre as práticas do JEF
• Boas práticas decorrentes dos planos de ação do Projeto MELHORAção: dados de cada plano de 

ação do Projeto MELHORAção, desenvolvido por magistrados e servidores da 1ª Região. 

• Boas práticas anteriores ao MELHORAção: aqui o leitor encontrará algumas boas práticas que 
fazem a diferença na rotina dos juizados. 

Nesta parte, pode-se navegar pela (inserir Imagem do PDCA), clicando diretamente nos ícones 
planejamento, execução, resultados ou análise 0nal ou seguir pelas páginas do livro.

Capítulo 5 – O JEF que queremos
• O JEF que queremos – o que é?: resultado da pesquisa que demonstrou a situação dos Juizados 

Especiais Federais da 1ª Região com base em indicadores construídos a partir da análise conjun-
ta de magistrados e servidores que atuam no JEF.

O livro virtual Olhares do JEF resgata a memória do JEF até os dias de hoje. Esta memória será “viva”, ou 
seja, em permanente construção. Nela se pretende incluir dados e histórias que tanto nos emocionam, para que 
a sociedade vivencie conosco o resgate da cidadania dos mais carentes e necessitados. Até quando? Enquanto 
existir o jurisdicionado carente de amparo jurídico e o trabalho heroico de juízes e servidores regidos pelos prin-
cípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Para fazer comentários, propor sugestões ou apontar alguma inconsistência nas informações aqui contidas, 
entre em contato conosco pelo endereço eletrônico cojef.trf1@trf1.jus.br.
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Palavras da coordenadora dos Juizados Especiais Federais

Considerada por muitos a deusa da justiça, Thémis é protetora dos oprimidos e representa a lei, a ordem e 
a igualdade.

O juizado especial talvez seja a mais forte expressão de Thémis no atual sistema judicial brasileiro, em es-
pecial quando se trata de juizado federal na 1ª Região, na qual a enorme desigualdade de oportunidades é do 
conhecimento de todos.

Durante esse período em que estive à frente da Cojef, pude constatar a satisfação de magistrados e servido-
res que labutam, dia a dia, no JEF, quando da efetiva entrega da prestação jurisdicional aos menos favorecidos, 
àqueles que, à margem da cidadania, até mesmo por desconhecerem seus direitos, resignam-se e sobrevivem, 
levando uma vida de miséria.

O presente livro pretende levar você, leitor, a entender que trabalho é este, quem são as pessoas que estão 
por trás dos processos, como a justiça pode transformar vidas e contribuir para a melhora do índice de desen-
volvimento humano de municípios. As diversas informações estão aqui apresentadas em forma de textos, fotos 
e vídeos, para propiciar uma percepção mais próxima daquela realidade vivenciada por nossos diversos jurisdi-
cionados cotidianamente.

Reunimos inúmeras informações sobre os juizados na 1ª Região para possibilitar consulta à nossa história, 
de forma dinâmica, com textos e comentários repletos de hiperlinks que remetem o leitor aos documentos refe-
renciados.
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São apresentadas, também, as melhorias decorrentes dos planos de ação levados a cabo durante o Projeto 
MELHORAção, além de algumas boas práticas já testadas anteriormente. Nesse particular, o leitor conhecerá 
um pouco do esforço empreendido por servidores e juízes para melhorar rotinas e aumentar a efetividade dos 
serviços oferecidos. 

Por último, é demonstrado O JEF QUE QUEREMOS, sistema criado por magistrados e servidores, com o 
objetivo de identi0car fatores considerados ideais para o funcionamento do JEF e da turma recursal, bem como 
para demonstrar a situação atual de cada um deles. 

O resultado desse trabalho é traduzido em forma de indicadores: o índice de gestão de vara JEF (IGV-JEF) 
e o índice de gestão de turma recursal (IGTR). De posse desses indicadores, será possível estabelecer um 
ranking na 1ª Região, obtendo-se considerável aumento da possibilidade de compartilhamento de experiências 
exitosas.

No decorrer da elaboração deste livro, a equipe envolvida passou a denominá-lo “livro vivo”. Vivo por ir além 
do tradicional formato escrito dos livros. Vivo por utilizar recursos que acessam muito mais que tão somente o 
lado cognitivo do leitor, na medida em que despertam emoções sempre renovadas. Vivo pela capacidade de 
crescimento constante, pela facilidade de atualização e de interação do leitor com o livro e dos diversos leitores 
entre si.

Desembargadora federal NEUZA ALVES
Coordenadora dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região

Gestão 2012 a 2014
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Os Juizados Especiais Federais na 1ª Região

C omo é de notório conhecimento, os Juizados Especiais Federais foram criados pela Lei 10.259, de 12 de 
julho de 2001, dando cumprimento a dispositivo constitucional inserido pela Emenda Constitucional 22, de 
1999, que acrescentou ao art. 98 da Constituição o seu parágrafo único, com a previsão de lei federal para 

implantação de juizados na Justiça Federal.

É sabido também que a Lei 10.259 criou os Juizados sem nenhuma estrutura ou previsão legal ou orça-
mentária para ampliar o quadro de juízes e de servidores. O art. 18 da citada lei delegou aos TRFs a decisão de 
instalação de varas de juizados e de juizados adjuntos. Já o art. 19 estabeleceu o prazo de seis meses para as 
instalações nas capitais dos estados e no Distrito Federal.

Na 1ª Região, já ressentida pelas diminutas estruturas organizacionais e pelo reduzido quadro de servido-
res, não haveria a menor possibilidade de cumprimento da lei, não fosse pela garra, pela motivação e pela co-
ragem de magistrados e servidores visionários, que acreditaram nessa nova modalidade de atuação da Justiça 
Federal, voltada especialmente para a população carente e desassistida.

Assim, pode-se dizer que a Lei 10.259 representou a autorização legal para instituição dos JEFs, mas a sua 
concretização deveu-se a respostas de homens e mulheres que sonharam um novo ideal de justiça. Somente 
a lei não seria su0ciente para promover as mudanças que foram realizadas na 1ª Região. Foi preciso energia, 
paixão, crença de homens e mulheres movidos pelo desejo de ver prosperar uma nova modalidade de justiça, 
pelo sonho de uma sociedade mais justa e igualitária, pelo anseio de ser partícipes de uma nova realidade em 
que ricos e pobres são signatários dos mesmos direitos e desfrutam das mesmas oportunidades.
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Não foi fácil o início. Estruturas provisórias, poucos servidores emprestados das varas, magistrados acumu-
lando funções. A descon0ança de muitos quanto à possibilidade de dar certo ou não. O receio de se estar criando 
uma “justiça inferior”. As distâncias enormes para ser vencidas, a 0m de levar o Poder Judiciário até as comuni-
dades excluídas, muitas vezes vivendo em completo estado de isolamento e de abandono. Eram só desa0os.

Mas, naqueles idos de 2002, apesar das adversidades, tudo conspirou a favor. Um presidente comprome-
tido com mudanças, uma coordenadora cheia de ideias e ideais, juízes federais dispostos a mudar a face da 
Justiça Federal, servidores dedicados e abnegados serviam para alavancar trabalho tão nobre. Todos e cada um 
dispostos e motivados para construção de uma nova justiça orientada nos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade e com a proposta de democratização do acesso de todos, em 
especial daqueles que não poderiam arcar com os custos de ingresso e de honorários advocatícios.

Foi assim o começo. Eram escassos os recursos, mas enorme a criatividade e a vontade de fazer a diferença. 
De início, apenas uma vara especializada em JEF cível, a 15ª da Bahia, sob a direção do incansável juiz federal 
Itagiba Catta Preta. Logo outras vieram se juntar. Atualmente, são 1631 Juizados, assim consideradas as varas es-
pecializadas e os JEFs adjuntos. Respondem por 71% do total de julgamentos da 1ª Região2 e por 91% do total de 
conciliações realizadas3. Além de dizer o direito e distribuir a justiça, os JEFs promovem a distribuição de renda e 
circulação de riquezas, contribuindo para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH dos municípios e 

1 Até o dia 07/03/2014.
2 Estatística consolidada, ano de 2013. Fonte: Sistema Processual da 1ª Instância.
3 Estatística consolidada, ano de 2013. Fonte: Portal do Núcleo Central de Conciliação da 1ª Região.
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estados pela injeção de recursos provenientes de benefícios previdenciários. Somente no ano de 2013, foram pagos  
R$ 1.451.708.089,93 em requisição de pequeno valor4 nos JEFs da 1ª Região.

E o que é mais importante, o JEF leva o progresso, a paci0cação social às populações carentes, mas não 
faz caridade, não faz favores. A tutela é concedida àqueles que comprovam seus direitos. A implantação dos be-
nefícios é rápida, ocorre de imediato ou em prazo máximo de 60 dias. Os pagamentos de passivos também são 
liberados com agilidade de, em média, 30 dias.

As di0culdades foram encaradas, e ainda são até os dias atuais, como desa0os que movem a vontade de fazer 
mais e melhor. Assim, foram concebidos os JEFs itinerantes, que podem ser 0xos, sobre rodas nas lendárias carre-
tas da esperança, a bordo de barcos, na selva, aonde somente aeronaves do Exército têm acesso, levando a Justiça 
Federal às populações de pequenos municípios, vilarejos, comunidades, assentamentos rurícolas, tribos indígenas. 
Junto com os itinerantes, foram desenvolvidos projetos de cidadania, propiciando-se esclarecimento, orientação bá-
sica de saúde, nutrição, assistência jurídica e social, além de diversos outros serviços.

Numa segunda fase, vieram os mutirões de audiências, de sentenças, de conciliação, de serviços cartorá-
rios, a 0m de vencer o grande volume de feitos e garantir o princípio da celeridade na tramitação processual.

A primeira coordenadora, mulher de coragem e determinação, não mediu esforços para implantar os Juiza-
dos e levá-los aos mais distantes pontos do Brasil. Igualmente os outros que lhe seguiram foram tenazes e valentes 
para consolidar os JEFs, expandi-los, estruturá-los, regulamentá-los e buscar novas alternativas de atendimento 
aos jurisdicionados.

4 Ano 2013 – Fonte: Coordenadoria de Execução Judicial – Corej.
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Cada magistrado que atua ou já atuou nos JEFs tem um jeito especial, humano, de olhar o jurisdicionado 
nos olhos, pegar na mão do autor e sentir os calos ali existentes, ouvir com paciência os “causos” contados nas 
audiências, falar com um tom de voz acolhedor e conciliador. Não há dúvida. Existe um jeito JEF de ser, que é 
compartilhado por todos que integram esse segmento da Justiça Federal.

Os presidentes, nesse meio tempo, de Tourinho Neto a Mário César Ribeiro; os coordenadores regionais, 
de Selene Almeida a Neuza Alves; os juízes federais, de Itagiba Catta Preta, titular da 15ª Vara JEF da Seção 
Judiciária da Bahia, o primeiro Juizado, a Dimis da Costa Braga (respondendo pela 6ª Vara JEF da Seção Judi-
cária de Rondônia, instalada em 24 de fevereiro de 2014); os servidores que emprestaram sua força de trabalho 
e seu amor pelos Juizados durante esses doze anos, todos merecem o reconhecimento pelo valoroso trabalho, 
por tudo o que hoje os JEFs representam na vida dos jurisdicionados carentes desta 1ª Região, de natureza tão 
rica e de belezas tão exuberantes, mas de imensas desigualdades e esquecimento pelo poder público.

Este livro representa uma singela homenagem a todos os que levam a justiça aos mais distantes rincões 
desta nação e promovem a cidadania em busca de um país mais igualitário e justo.

Serei eternamente grata por ter tido o privilégio de compartilhar dessa experiência com tantas pessoas ma-
ravilhosas e comprometidas com o senso de justiça.

Wânia Marítiça Araújo Vieira
Secretária executiva da Cojef

Gestão 2012 a 2014
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Projeto MELHORAção

O Projeto MELHORAção foi elaborado pela Cojef para dar cumprimento a algumas metas estipuladas pela 
desembargadora federal Neuza Alves, por ocasião de sua posse no cargo de coordenadora dos Juizados 
Especiais Federais da 1ª Região, e seguiu os parâmetros constantes do guia Project Management Body 

of Knowledge – PMBOK, editado pelo Project Management Institute – PMI.

Como fonte inicial de informação sobre o atual funcionamento dos JEFs, a equipe do MELHORAção ba-
seou-se na pesquisa “Acesso à Justiça Federal: dez anos de juizados especiais”, realizada pelo Conselho da 
Justiça Federal, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea. A pesquisa foi publicada 
no caderno da série pesquisa CEJ 14.

Em junho de 2013, no dia 26, foi instituído o Projeto MELHORAção no âmbito dos JEFs e das turmas recur-
sais da 1ª Região, o qual teve por objetivos gerais o desenvolvimento de ações de melhorias para resolução de 
problemas comuns aos JEFs e o resgate de mais de uma década de história, por meio da captação de dados, 
ações e experiências, com vistas à disseminação do conhecimento acumulado dos juizados.

Para o desenvolvimento de melhorias, foram propostas duas grandes ações: 
a primeira referiu-se à elaboração de planos de ação que buscassem solucio-
nar ou minimizar os problemas detectados em cada seccional e a segunda — O 
JEF QUE QUEREMOS — identi0cou os parâmetros considerados ideais para o 
funcionamento dos JEFs e das turmas recursais. Também foi realizada pesquisa 
para veri0car a situação real de cada órgão, calculando-se os indicadores para 
demonstrar o resultado. O indicador do JEF é o índice de gestão de vara JEF (IGV-
-JEF) e o das turmas recursais é o índice de gestão das turmas recursais (IGTR).
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A forma de condução dos trabalhos do MELHORAção foi participativa, por meio de fóruns de discussões no 
ambiente virtual Moodle, e-mail, telefone, videoconferência e presencialmente.

No período de 29 a 30 de agosto de 2013, foi realizado o Encontro Presencial 2013, na sede do TRF 1ª Re-
gião, que contou com a presença de 79 participantes: 34 magistrados e 45 servidores.

As principais atividades do encontro foram: (1) fórum presencial com a coordenadora da Cojef, desembar-
gadora federal Neuza Alves, para discussão de problemas comuns e devidos encaminhamentos; (2) elaboração 
e aprovação de planos de ação mediante discussões, dinâmicas de grupos e apresentação de painéis e (3) dis-
cussão dos fatores que serviram de base para a de0nição d’O JEF QUE QUEREMOS — sistema de avaliação e 
monitoramento dos parâmetros considerados ideais para o funcionamento dos juizados especiais e das turmas 
recursais.

Os planos de ação elaborados pelas varas de JEFs e turmas recursais nas seções e subseções judiciárias 
da 1ª Região, de acordo com a realidade de cada uma, para a consecução das metas traçadas, tiveram início de 
implementação em 1º de setembro de 2013 e término em 28 de fevereiro de 2014.

De 26 planos apresentados, 6 foram interrompidos ou tiveram seu cronograma estendido para depois do 
término do Projeto MELHORAção.

Os planos de ação foram agrupados em 7 grandes temas:

Tema 1. Espaços e `uxos

Tema 2. Manual de procedimentos

Tema 3. Assistência jurídica gratuita

Tema 4. Redução de tempo de tramitação processual

Tema 5. Morosidade no julgamento dos recursos nas turmas recursais
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Tema 6. Conciliação prévia

Tema 7. Solução para gargalos

Para dar andamento a todas as ações planejadas, foi editada a Portaria/Cojef 9 de 9 de outubro de 2013, 
criando comissões especí0cas para o acompanhamento dos planos de ação, d’O JEF QUE QUEREMOS e da 
memória do JEF.

Durante a implementação do MELHORAção, a Cojef transformou-se em um verdadeiro “escritório de proje-
tos”, acompanhando os projetos em execução, motivando as equipes e oferecendo o suporte necessário.

As principais di0culdades percebidas foram:

• a rotatividade de magistrados e servidores proponentes de planos de ação;

• a pouca experiência dos participantes na elaboração e implantação de projetos;

• a falta de comunicação sobre o andamento dos planos de ação nos prazos estipulados;

• a di0culdade dos proponentes dos planos de ação em cumprir os cronogramas elaborados.

Destaca-se, como principal ponto positivo na execução do projeto, o empenho dos participantes em manter 
seus planos de ação mesmo com tantas adversidades. Nesse aspecto, foi de extrema importância também a 
participação dos membros da Comissão de Plano de Ação, que ofereceram apoio dos mais diversos, desde a 
motivação das equipes ao auxílio técnico, para que o objetivo 0nal fosse alcançado.

A avaliação 0nal que se faz é de grande êxito do Projeto MELHORAção, pois, entre outros aspectos:

• conseguiu reduzir as distâncias entre os juizados e as turmas recursais da 1ª Região, na medida em que 
fomentou a troca de experiências e propiciou ações colaborativas, havendo grande participação dos cola-
boradores para a elaboração das ações do projeto;
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• implementou 20 ações de melhoria;

• criou indicadores de gestão para acompanhar o funcionamento dos JEFs e das turmas recursais;

• divulgou, por meio de livro virtual e exposição de imagens, a história dos Juizados na 1ª Região, bem 
como de parte do conhecimento adquirido no tempo.

Para 0nalização dos trabalhos, está prevista a realização do Encontro 2014 do MELHORAção no período 
de 10 a 11 de abril deste ano, oportunidade em que serão apresentados os planos de ação; os resultados da 
primeira pesquisa O JEF QUE QUEREMOS e o livro Olhares do JEF. Será também elaborada proposta de pla-
nejamento a ser desenvolvido em 2014-2015.

saiba mais veja o vídeo

Sumário



Viaje
pela 1ª Região

Sumário

Informações dos estados que  
compõem a 1ª Região

Juizados Especiais Federais Itinerantes na 1ª Região

Impacto das ações dos JEFs da 1ª Região

Um pouco de história



21

Informações dos estados que 
compõem a 1ª Região

Legislação de criação das varas federais: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/
servicos/biblioteca/biblioteca/pesquisa/legislacao-varas-federais/
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Cruzeiro do Sul

RIO BRANCO

Acre
Capital: Rio Branco
Localização: Região Norte, ocupa a área de 164.123,040 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 4,47
População estimada em 2013: 776.463 habitantes
Número de municípios: 22
IDHM em 2000: 21ª posição no ranking e índice de 0,517
 2010: 21ª posição no ranking e índice de 0,663
PIB em 2011 (1.000 R$): 8.794.362, com participação de 0,2% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 1
JEF adjunto a vara de interior: 1
Total JEF: 2
Turma recursal: 1 

Site da Seção Judiciária do Acre: http://portal.trf1.jus.br/sjac/
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MACAPÁ

Laranjal do Jari

Oiapoque

Amapá
Capital: Macapá
Localização: Região Norte, ocupa a área de 142.828,521 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 4,69
População estimada em 2013: 734.996 habitantes
Número de municípios: 16
IDHM em 2000: 13ª posição no ranking e índice de 0,577
 2010: 12ª posição no ranking e índice de 0,708
PIB em 2011 (1.000 R$): 8.968.032, com participação de 0,2% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 2
JEF adjunto a vara de interior: 2
JEF adjunto a vara criminal: 1
Total JEF: 5
Turma recursal: funcionamento em conjunto com a TR/Pará

Site da Seção Judiciária do Amapá: http://portal.trf1.jus.br/sjap/
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Tefé MANAUS

Tabatinga

Amazonas
Capital: Manaus
Localização: Região Norte, ocupa a área de 1.559.159,148 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 2,23
População estimada em 2013: 3.807.921 habitantes
Número de municípios: 62
IDHM em 2000: 22ª posição no ranking e índice de 0,515
 2010: 18ª posição no ranking e índice de 0,674
PIB em 2010 (1.000 R$): 64.555.404, com participação de 1,5% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 2
JEF adjunto a vara de interior: 2
JEF adjunto a vara criminal: 2
JEF adjunto a vara ambiental: 1
Total JEF: 7
Turma recursal: 1 (agrega a TR/Roraima)

Site da Seção Judiciária do Amazonas: http://portal.trf1.jus.br/sjam/
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Barreiras

Campo Fomoso

Eunápolis

Feira de Santana

Guanambi

Itabuna

Jequié

Juazeiro
Paulo Afonso

Vitória da
Conquista

Bom Jesus
da Lapa

Alagoinhas

Irecê

Teixeira
de Freitas

Ilhéus

SALVADOR

Bahia
Capital: Salvador
Localização: Região Nordeste, ocupa a área de 564.733,177 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 24,82
População estimada em 2013: 15.044.137 habitantes
Número de municípios: 417
IDHM em 2000: 23ª posição no ranking e índice de 0,512
 2010: 22ª posição no ranking e índice de 0,660
PIB em 2010 (1.000 R$): 159.868.615, com participação de 4%  
no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 6
JEF adjunto a vara de interior: 19
JEF adjunto a vara criminal: 2
Total JEF: 27
Turma recursal: 4

Site da Judiciária do Bahia: http://portal.trf1.jus.br/sjba/
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BRASÍLIA

Distrito Federal
Capital: Brasília
Localização: Região Centro-Oeste, ocupa a área de 5.779,999 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 444,69
População estimada em 2013: 2.789.761 habitantes
Número de municípios: 1
IDHM em 2000: 1ª posição no ranking e índice de 0,725
 2010: 1ª posição no ranking e índice de 0,824
PIB em 2011 (1.000 R$): 164.482.129, com participação de 4,1% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 5
JEF adjunto a vara criminal: 2
Total JEF: 7
Turma recursal: 3

Site da Seção Judiciária do Distrito Federal: http://portal.trf1.jus.br/sjdf/
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Itumbiara

Jataí

Aparecida
de Goiânia

Anápolis

Formosa

Uruaçu

GOIÂNIA

Luziânia

Rio Verde

Goiás
Capital: Goiânia
Localização: Região Centro-Oeste, ocupa a área de 340.111,783 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 17,65
População estimada em 2013: 6.434.048 habitantes
Número de municípios: 246
IDHM em 2000: 9ª posição no ranking e índice de 0,615
 2010: 8ª posição no ranking e índice de 0,735
PIB em 2011 (1.000 R$): 111.268.553, com participação de 2,7% no PIB 
do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 4
JEF adjunto a vara de interior: 9
JEF adjunto a vara criminal: 2
Total JEF: 15
Turma recursal: 2

Site da Seção Judiciária do Goiás: http://portal.trf1.jus.br/sjgo/
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Imperatriz

Bacabal

Caxias

Balsas

SÃO LUÍS

Maranhão
Capital: São Luís
Localização: Região Nordeste, ocupa a área de 331.937,450 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 19,81
População estimada em 2013: 6.794.301 habitantes
Número de municípios: 217
IDHM em 2000: 26ª posição no ranking e índice de 0,476
 2010: 26ª posição no ranking e índice de 0,639
PIB em 2011 (1.000 R$): 52.187.204, com participação de 1,3% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 4
JEF adjunto a vara de interior: 5
JEF adjunto a vara criminal: 2
JEF adjunto a vara ambiental: 1
Total JEF: 12
Turma recursal: 2

Site da Seção Judiciária do Maranhão: http://portal.trf1.jus.br/sjma/
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Cáceres
Rondonópolis

Sinop

Barra do Garças

Diamantino

Juína

CUIABÁ

Mato Grosso
Capital: Cuiabá
Localização: Região Centro-Oeste, ocupa a área de 903.366,192 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 3,36
População estimada em 2013: 3.182.113 habitantes
Número de municípios: 141
IDHM em 2000: 11ª posição no ranking e índice de 0,601
 2010: 11ª posição no ranking e índice de 0,725
PIB em 2011 (1.000 R$): 71.417.805, com participação de  
1,8% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 3
JEF adjunto a vara de interior: 7
JEF adjunto a vara criminal: 2
Total JEF: 12
Turma recursal: 1

Site da Seção Judiciária de Mato Grosso: http://portal.trf1.jus.br/sjmt/
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Varginha

Viçosa

Unaí

Uberlândia

Uberaba

Teófilo Otoni

Sete Lagoas

São Sebastião
do Paraíso

São João del-Rey

Pouso Alegre

Ponte Nova

Poços de Caldas

Patos de Minas

Passos

Paracatu

Muriaé

Montes Claros

Manhuaçu

Lavras

Juiz de Fora

Janaúba

Ituiutaba

Governador
Valadares

Contagem
Ipatinga

Divinópolis

BELO
HORIZONTE

Minas Gerais
Capital: Belo Horizonte
Localização: Região Sudeste, ocupa a área de 586.522,122 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 33,41
População estimada em 2013: 20.593.356 habitantes
Número de municípios: 853
IDHM em 2000: 8ª posição no ranking e índice de 0,624
 2010: 9ª posição no ranking e índice de 0,731
PIB em 2011 (1.000 R$): 386.155.622, com participação de  
9,6% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 16
JEF adjunto a vara de interior: 28
JEF adjunto a vara criminal: 4
Total JEF: 48
Turma recursal: 4
Turma recursal interior: 1 (Juiz de Fora) e 1 (Uberlândia)

Site da Seção Judiciária do Minas Gerais: http://portal.trf1.jus.br/sjmg/
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Paragominas

Redenção

Tucuruí

Itaituba

Altamira

Castanhal

Marabá

Santarém

BELÉM

Pará
Capital: Belém
Localização: Região Norte, ocupa a área de 1.247.954,666 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 6,07
População estimada em 2013: 7.969.654 habitantes
Número de municípios: 144
IDHM em 2000: 19ª posição no ranking e índice de 0,518
 2010: 24ª posição no ranking e índice de 0,646
PIB em 2011 (1.000 R$): 88.370.610, com participação de  
2,3% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 4
JEF adjunto a vara de interior: 10
JEF adjunto a vara criminal: 2
JEF adjunto a vara ambiental: 1
Total JEF: 17
Turma recursal: 2 (agrega a TR/Amapá)

Site da Seção Judiciária do Pará: http://portal.trf1.jus.br/sjpa/

Sumário



Informações dos estados que 
compõem a 1ª Região

32

Piauí
Capital: Teresina
Localização: Região Nordeste, ocupa a área de 251.577,738 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 12,4
População estimada em 2013: 3.184.166 habitantes
Número de municípios: 224
IDHM em 2000: 25ª posição no ranking e índice de 0,484
 2010: 25ª posição no ranking e índice de 0,646
PIB em 2011 (1.000 R$): 24.606.833, com participação de 0,6% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 3
JEF adjunto a vara de interior: 5
JEF adjunto a vara criminal: 2
Total JEF: 10
Turma recursal: 1

Parnaíba

Floriano

TERESINA

Corrente

São Raimundo Nonato

Picos

Site da Seção Judiciária do Piauí: http://portal.trf1.jus.br/sjpi/
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Ji-Paraná

PORTO VELHO

Vilhena

Guajará-Mirim

Rondônia
Capital: Porto Velho
Localização: Região Norte, ocupa a área de 237.590.547 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 6,58
População estimada em 2013: 1.728.214 habitantes
Número de municípios: 52
IDHM em 2000: 17ª posição no ranking e índice de 0,537
 2010: 15ª posição no ranking e índice de 0,690
PIB em 2011 (1.000 R$): 27.839.144, com participação de  
0,7% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 2
JEF adjunto a vara de interior: 4
JEF adjunto a vara criminal: 1
JEF adjunto a vara ambiental: 1
Total JEF: 8
Turma recursal: 1

Site da Seção Judiciária do Rondônia: http://portal.trf1.jus.br/sjro/
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BOA VISTA
Roraima
Capital: Boa Vista
Localização: Região Norte, ocupa a área de 224.300,506 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 2,01
População estimada em 2013: 488.072 habitantes
Número de municípios: 15
IDHM em 2000: 12ª posição no ranking e índice de 0,598
 2010: 13ª posição no ranking e índice de 0,707
PIB em 2011 (1.000 R$): 6.951.190, com participação de 0,2% no PIB do país

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 1
Total JEF: 1
Turma recursal: funcionamento em conjunto com a TR/Amazonas

Site da Seção Judiciária do Roraima: http://portal.trf1.jus.br/sjrr/
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Araguaína

PALMAS

Gurupi

Tocantins
Capital: Palmas
Localização: Região Norte, ocupa a área de 277.720,520 km2
Densidade demográ&ca (hab./km2): 4,98
População estimada em 2013: 1.478.164 habitantes
Número de municípios: 139
IDHM em 2000: 18ª posição no ranking e índice de 0,525
 2010: 14ª posição no ranking e índice de 0,699
PIB em 2011 (1.000 R$): 18.059.159, com participação de 0,5% no PIB do país.

Quantitativo e tipo de juizado e turma recursal em 2014
Vara de JEF: 2
JEF adjunto a vara de interior: 2
JEF adjunto a vara criminal: 1
Total JEF: 5
Turma recursal: 1

Site da Seção Judiciária do Tocantins: http://portal.trf1.jus.br/sjto/
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• Proposta de criação experimental dos Juizados Espe-
ciais Federais, como prolongamento das varas federais, 
desempenhando os magistrados suas novas competên-
cias sem prejuízo de suas funções na vara. Caberia aos 
Juizados processar, conciliar e julgar as causas cíveis 
de competência da Justiça Federal de até 150 salários-
-mínimos e as ações decorrentes das causas previstas 
no art. 275, II, d, do CPC, bem como a execução das 
suas sentenças. Os JEFs funcionariam como prolonga-
mento das varas federais, desempenhando os magis-
trados suas novas competências sem prejuízo de suas 
funções na vara.

2000

Antecedentes

“A Emenda Constitucional n. 22, de 18 de março de 1998, introduziu parágrafo único no art. 98 da Constituição Federal 
e determinou a criação de Juizados Especiais na Justiça Federal, suprindo a omissão constante da Constituição de 
1988, que referira a instalação desses juizados apenas na Justiça Estadual. A partir daí, 0cou-se na dependência de 
legislação ordinária, para a qual foram oferecidas diversas sugestões.”

Ministro Ruy Rosado de Aguiar

Veja a íntegra da apresentação do ministro Ruy Rosado do Superior Tribunal de Justiça – STJ no Caderno de Pesquisa 
7 do Conselho de Justiça Federal – CJF.

5ª Região
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2001
• Encaminhamento do projeto de criação dos Juizados 

Especiais Federais pelo então presidente da Repúbli-
ca. No mesmo ano, foi promulgada a Lei 10.259, que 
instituiu os Juizados Especiais Federais, destinados ao 
processamento e julgamento, de forma célere e simpli-
0cada, das causas cíveis cujo valor não exceda a 60 
salários-mínimos e das causas criminais que tratem de 
delitos com menor potencial ofensivo. 

• Em 1º de agosto do mesmo ano, por meio da Portaria 
Diges/Presi 637, alterada pela Portaria Diges/Presi 652, 
o Tribunal constituiu comissão composta pelos desem-
bargadores federais Tourinho Neto, Eustáquio Silveira, 
Hilton Queiroz e Selene Almeida, com o objetivo de ela-
borar proposta circunstanciada para instalação dos Jui-
zados Especiais cíveis e criminais na 1ª Região.

2002

• Implantação dos JEFs no âmbito da 1ª Região e desig-
nação dos primeiros magistrados pela Resolução 3 de 6 
de fevereiro de 2002, alterada pela Resolução 11 de 29 
de abril de 2002. 

• Instalação dos primeiros JEFs: na Seção Judiciária da 
Bahia (15ª Vara – JEF cível e 2ª e 17ª Varas – JEFs ad-
juntos criminais), em 26 de março, e na Seção Judiciária 
de Goiás, em 17 de dezembro, mediante convênio com 
a Universidade Católica de Goiás, que cedeu espaço, 
móveis, equipamentos e estagiários do curso de direito 
da instituição.
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• Implantação do Juizado Especial Federal na 1ª Região

JEFs criados pela Resolução 3/2002, com alteração da Resolução 11/2002 e do Ato 159/2002

Seção 
Judiciária

Cidade
Juizados criminais Juizados cíveis

Juiz responsável
Adjunto Adjunto Autônomo

Autônomo como 
serviço destacado

Bahia Salvador 2ª e 17ª varas 1 juizado Itagiba Catta Preta Neto

Distrito Federal Brasília 10ª e 12ª varas 1 juizado
Flávio Dino de Castro Costa e

Adverci Rates Mendes de Abreu

Goiás Goiânia 5ª e 11ª varas 2 juizados
Paulo Ernane Moreira Barros e 

Carlos Roberto Alves dos Santos

Maranhão São Luís 1ª e 2ª varas 1 juizado Wellington Cláudio Pinho de Castro

Minas Gerais Belo Horizonte 4ª e 9ª varas 3 juizados

Luciana Pinheiro Costa,

Murilo Fernandes de Almeida e

Rogéria Maria Castro Debelli

Pará Belém 3ª e 4ª varas 1 juizado Fabíola Bernardes

Acre Rio Branco 1 juizado cível e criminal Jair Araújo Facundes

Amapá Macapá 1 juizado cível e criminal José Magno Linhares Moraes

Amazonas Manaus 1 juizado cível e criminal Dimis da Costa Braga

Mato Grosso Cuiabá 1 juizado cível e criminal Paulo Cézar Alves Sodré

Piauí Teresina 1 juizado cível e criminal Carlos Augusto Pires Brandão

Rondônia Porto Velho 1 juizado cível e criminal Francisco Martins Ferreira

Roraima Boa Vista 1 juizado cível e criminal
Boaventura Andrade e 

Clodomir Sebastião Reis

Tocantins Palmas 1 juizado cível e criminal Edna Márcia Silva Ramos
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• Criação de 11 turmas recursais, cujo funcionamento ini-
cial ocorria nas secretarias das varas federais dos juí-
zes que as integravam.

PRIMEIRAS TURMAS RECURSAIS

Resolução 3/2002, alterada pela Resolução 11/2002

Seções Judiciárias Sede Quantidade

Amazonas e Roraima Manaus 1

Acre e Rondônia Porto Velho 1

Mato Grosso Cuiabá 1

Pará e Amapá Belém 1

Maranhão São Luís 1

Piauí Teresina 1

Goiás Goiânia 1

Bahia Salvador 1

Distrito Federal e Tocantins Brasília 1

Minas Gerais Belo Horizonte 2

Total 11

• Criação da Coordenação dos Juizados Especiais Fede-
rais pela Resolução 22 de 26 de setembro de 2002.

A primeira coordenadora dos Juizados Especiais Federais da 1a Re-

gião foi a desembargadora federal Selene de Almeida, que coorde-

nou os juizados de 25 de outubro de 2001 a 27 de outubro de 2003 

(Portaria/Diges/Presi 790 de 29/10/2001).

Esteve em auxílio à Cojef o então juiz federal substituto Bruno 

Augusto Santos Oliveira.

• Em 22 de fevereiro de 2002, a Cojef realizou um exame 
seletivo, regional, para a seleção de conciliadores. Dos 
1.659 inscritos foram selecionados 310.

• Implantação do projeto Juizados Especiais Federais Iti-
nerantes – A Justiça vencendo distâncias, com o objetivo 
de superar os obstáculos de acesso à justiça decorrentes 
das peculiaridades geográ0cas, da falta de informação, 
da carência de recursos para deslocamentos e do des-
conhecimento da população a respeito de seus direitos.

• Os primeiros itinerantes realizados na 1ª Região parti-
ram de iniciativa da juíza federal Fabíola Bernardi, fa-
lecida em maio de 2004, em acidente aéreo. Em agos-
to de 2002, a magistrada da Seção Judiciária do Pará 
(SJPA) e sua equipe partiram para os municípios de 
Castanhal — localizado a 70 quilômetros de Belém — e 
Barcarena, cercado de rios e igarapés, onde 43 e 253 
ações foram ajuizadas, respectivamente.

• Realização de itinerantes: Benjamin Constant/AM; Casta-
nhal/PA; Gurupi/TO e Ji-Paraná/RO, que totalizaram o aten-
dimento a 2.216 pessoas e o ajuizamento de 362 ações.

• Celebrado, em agosto, convênio com o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 14ª Região (Rondônia) para utiliza-
ção de ônibus daquele Tribunal nos JEFs itinerantes no 
estado de Rondônia.
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2003

O segundo coordenador dos Juizados Especiais Federais da 1a Região 

foi o desembargador federal I’talo Fioravanti Sabo Mendes, no perío-

do de 28 de outubro de 2003 a 28 de outubro de 2005 (Portaria/Presi 
1.104-634 de 06/10/2003). O então juiz federal substituto Bruno Augusto 

Santos Oliveira manteve-se em auxílio à Cojef nesse período.

• Implantação do Projeto Juizados Especiais Federais Iti-
nerantes Rodoviários: mediante parceria com a Funda-
ção Banco do Brasil, foram adquiridas, adaptadas, mobi-
liadas e equipadas duas carretas destinadas à realização 
de itinerantes rodoviários, sendo a primeira delas para 
atendimento inicial e a segunda para a realização de au-
diências. Dentro das carretas foi montado um verdadeiro 
aparato para atender à população: três pequenas salas 
de audiências, uma cozinha, um banheiro e escadas de 
acesso ao público.

• Inauguração o0cial dos JEFs itinerantes rodoviários, no 
dia 11 de setembro. O primeiro destino das carretas foi a 
cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Ao longo do ano, 
foram ajuizadas 3.339 ações no estado de Minas Gerais, 
com a utilização das carretas.
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• Realização de 25 juizados itinerantes, em 12 das 14 
seccionais, com o ajuizamento de 10.779 ações. Des-
ses, 18 ocorreram em locais públicos, com o ajuizamen-
to de 7.184 ações.

mento aos cidadãos das regiões ribeirinhas do Amapá e 
do Amazonas, população isolada sem acesso à Justiça.

• Veja mais informações na revista Justiça Federal Itine-

rante Fluvial – A Justiça sobre as águas, de junho de 
2003.

• Início do processo de interiorização da Justiça Federal 
de 1º grau e ampliação dos JEFs (Lei 10.772/2003). Fo-

Itinerante Ipatinga/MG.

Barco Tribuna.

• Implantação do projeto Juizados Especiais Federais 
Fluviais – A Justiça sobre as águas, com a utilização 
de embarcações especialmente projetadas para atendi-
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ram criadas 59 varas, destas 37 no interior: 1 em Ta-
batinga/AM, 1 em Barreiras/BA, 1 em Campo Formoso/
BA, 1 em Eunápolis/BA, 1 em Feira de Santana/BA, 1 
em Guanambi/BA, 1 em Itabuna/BA, 1 em Jequié/BA, 
1 em Juazeiro/BA, 1 em Paulo Afonso/BA, 1 em Vitória 
da Conquista/BA, 1 em Anápolis/GO, 1 em Luziânia/GO, 
1 em Rio Verde/GO, 1 em Aparecida de Goiânia/GO, 1 
em Caxias/MA, 2 em Divinópolis/MG, 2 em Governador 
Valadares/MG, 1 em Ipatinga/MG, 1 em Lavras/MG, 1 
em Montes Claros/MG, 1 em Passos/MG, 1 em Patos de 
Minas/MG, 1 em Pouso Alegre/MG, 1 em São João Del 
Rey/MG, 1 em São Sebastião do Paraíso/MG, 1 em Sete 
Lagoas/MG, 1 em Varginha/MG, 1 em Cáceres/MT, 1 em 
Sinop/MT, 1 em Rondonópolis/MT, 1 em Altamira/PA, 1 
em Castanhal/PA, 1 em Picos/PI, 1 em Ji-Paraná/RO.

• Início da virtualização nos Juizados Especiais Federais, 
através de modelo-piloto implantado na Seção Judici-
ária do Distrito Federal. Após quatro meses de intensos 
trabalhos coordenados pelo juiz federal substituto Bruno 
Augusto Santos Oliveira. O primeiro processo sentencia-
do totalmente em sistema virtual (2003.34.00.900000-2)  
teve por objeto um pedido de indenização contra a  
Caixa Econômica Federal, que foi julgado procedente 
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em parte pelo então juiz federal Flávio Dino de Castro e 
Costa. Em 2006, o sistema já estava em utilização nas 
sedes das 14 seccionais da 1ª Região, com o objetivo 
de eliminar qualquer movimentação física de processos 
no âmbito do JEF, promovendo consequente redução 
do serviço burocrático e maior celeridade no trâmite 
processual. Entre os maiores benefícios que o sistema 
virtual trouxe para os Juizados Especiais Federais es-
tão a eliminação do papel, a autuação automática pelo 
Sistema, a assinatura digital, a marcação automática 
de audiências, a confecção automática de documentos 
pela “mesclagem de dados”, a marcação automática de 
perícias, o peticionamento via e-Proc, a agilização no 
lançamento de fases, a assinatura digital, a veri0cação 
de prevenção automática pelo sistema, a consulta via 
internet, a publicidade máxima, a segurança e o arma-
zenamento de dados, a velocidade de operação e a 
transferência de dados, a maior segurança contra perda 
de autos, a redução do serviço burocrático, a simplicida-
de de rotinas e o melhor aproveitamento do tempo para 
serviços tipicamente jurídicos.

• Implantação, em novembro, em parceria com o Conse-
lho da Justiça Federal, de sistema automatizado de cál-

culos judiciais para os Juizados, uniforme para todos os 
tribunais regionais.

• Inclusão no sistema processual Juris de fases procedi-
mentais para incidentes de uniformização de jurispru-
dência da TRU.

• Conclusão e implantação, em 22 de agosto, do projeto 
de divulgação da jurisprudência das turmas recursais 
dos JEFs da 1ª Região, com a íntegra dos acórdãos, 
tendo sido a primeira corte regional a dispor desse tipo 
de consulta processual.

• Projeto Construção da Cidadania: Com o objetivo de di-
fundir a importância dos JEFs, criar maior integração, 
motivação e intercâmbio entre os magistrados e servi-
dores, foram criados os instrumentos de comunicação: 
Infojef — Informativo dos Juizados Especiais Federais 
da 1ª Região —, cuja primeira edição circulou em 28 de 
março, com a temática sobre o 1º ano de funcionamento 
dos JEFs; página dos JEFs no site do Tribunal; lista de 
discussão e distribuição de e-mails para os magistra-
dos.
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2004

• Instalação da Turma Regional de Uniformização de Ju-
risprudência das Turmas Recursais dos Juizados Espe-
ciais Federais da 1ª Região – TRU, em 19 de novembro. 
Com a instalação da TRU, a Cojef passou a funcionar 
também como unidade processante e assumir ativida-
des cartorárias. A primeira distribuição de pedidos de 
uniformização de jurisprudência, em 2004, gerou o to-
tal de 1.424 processos a serem julgados. Sua primeira 
sessão foi iniciada em 19 de novembro de 2004 com o 
julgamento de 465 incidentes de uniformização. O de-
sembargador federal I’talo Fioravanti Sabo Mendes, en-
tão coordenador, presidiu a sessão, que contava com a 
presença de seis juízes federais da 1ª Região. Nessa 
ocasião, participavam os juízes federais que compu-
nham as turmas recursais que tivessem divergência de 
entendimento.

• Aprovação do Regimento Interno da TRU (Resolução 
Presi 600-8 de 05/07/2004).

• Convênio de cooperação entre o Tribunal e a Petrobrás 
Distribuidora, assinado, em 5 de novembro, para a con-

cessão de recursos 0nanceiros para o projeto Juizados 
Especiais Federais Itinerantes: A Justiça vencendo dis-
tâncias.

• Realização de itinerantes na quase totalidade das se-
ções judiciárias, que atenderam mais de 50 mil pesso-
as, com o ajuizamento de 28.290 ações.

• Representantes do governo francês, atraídos pelo ca-
ráter inovador dos juizados virtuais, visitam o Tribunal 
para conhecer melhor o sistema. 

Representantes do governo francês.
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• Realização, no Centrejufe, em Brasília, de seminário 
sobre os JEFs, com o objetivo de melhor capacitar os 
servidores e magistrados dos Juizados e melhorar a 
prestação jurisdicional. Participaram do evento os co-
ordenadores dos JEFs das cinco regiões federais, que 
discutiram os obstáculos encontrados na concretização 
do projeto dos juizados.

• Lançamento da publicação impressa Juizados Espe-

ciais Federais itinerantes – A Justiça vencendo distân-
cias – 2 anos e do vídeo Juizados Especiais Federais 

Jalapão I e II, que mostra a ação do Juizado Especial 
Federal na vida das pessoas da comunidade. O vídeo 
recebeu, em 2004, o Prêmio Imprensa Embratel.

• Convênio 0rmado, em 8 de setembro, com o Governo 
do estado do Acre para instalação de Posto Avançado 
de JEFs – PAV-JEF, na cidade de Cruzeiro do Sul, des-
tinado ao atendimento da população do Vale do Juruá. 
O Governo do Acre disponibilizou o imóvel, os equipa-
mentos bem como os recursos humanos para o funcio-
namento do PAV.

2005

O desembargador federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves foi o 

coordenador dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região no perí-

odo de 4 de novembro de 2005 a 4 de novembro de 2007 (Portaria/

Presi 1.104-591 de 03/11/2005).

Ficou em auxílio à Cojef a então juíza federal substituta Geneviève 

Grossi Orsi.

• Realização, em novembro de 2005, de grande expedi-
ção, por iniciativa da Seção Judiciária do Amapá, de-
corrente do projeto “A Justiça bate às portas”, idealizado 
pelo juiz federal Márcio Barbosa Maia, às comunidades 
ribeirinhas do interior do Amazonas. Foram percorridos 
diversos povoados e aldeias, por estradas de chão e 
pelas águas, a bordo do barco Tribuna, do TJAP. O pri-
meiro destino do itinerante foi a comunidade Elesbão, Prêmio Imprensa Embratel.
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no município de Santana. Foram visitadas uma aldeia 
indígena no Parque Tumukumaki e um lixão no lotea-
mento Amazonas, onde dezenas de famílias dividiam 
espaços com urubus e conviviam com o mau cheiro e 
o risco de doenças. No 0nal de 2005, essa iniciativa foi 
aplaudida em pé pelos participantes da VI Mostra Na-
cional de Trabalhos de Qualidade no Poder Judiciário, 
realizada em Porto Alegre/RS. O projeto “A Justiça bate 
às portas” foi um dos 19 selecionados em tribunais de 
todo o Brasil.

• Crescimento signi0cativo dos Juizados, que passaram 
de 36 para 63, incluindo-se os adjuntos. Destaca-se a 
instalação de cinco novas varas de JEF (23ª de Salvador; 25ª 
e 26ª do Distrito Federal; 14ª de Goiânia e 3ª de Tocantins); 
a conversão de três varas em JEF (5ª e 9ª de Salvador e a 1ª 
de Belo Horizonte) e a instalação de JEFs adjuntos nas Sub-
seções Judiciárias de Barreiras, Campo Formoso, Ilhéus, 
Juazeiro e Feira de Santana na SJBA; Anápolis e Luziânia 
na SJGO; Caxias e Imperatriz na SJMA; Cáceres na SJMT; 
Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Passos, Patos de Mi-
nas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso e Varginha na 
SJMG; Altamira e Marabá na SJPA; e Picos na SJPI.Coari/AM.

Coari/AM.
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• O Volume de processos julgados nos JEFs em 2005 che-
gou a quase meio milhão (465.061), mais que o dobro do 
quantitativo do ano anterior. Em contrapartida, o volume 
de distribuídos (382.043) sofreu redução da ordem de 
15% se comparado ao total de 2004 (450.899), indican-
do que nos primeiros anos dos Juizados foi atendida a 
grande demanda reprimida.

• Foram criados Postos de Atendimento dos Juizados 
Especais Federais (PAV-JEF), mediante convênios ce-
lebrados com instituições de ensino superior, em loca-
lidades não contempladas com a presença da Justiça 
Federal, abrindo caminho para a instalação das poste-
riores varas federais que viriam a ser criadas. Os primei-
ros PAV-JEFs foram os de Ilhéus/BA e de Paracatu/MG.

• O primeiro JEF itinerante no Distrito Federal foi reali-
zado no Lar Maria Madalena, no Núcleo Bandeirante, 
e destinou-se ao atendimento de 26 idosos com mais 
de 65 anos que não possuíam renda própria e nenhum 
tipo de assistência. A equipe de trabalho voluntário e 
gratuito do itinerante foi integrada pelas magistradas 
Daniela Zarzar Pereira de Melo Queiroz e Geneviève 
Grossi Orsi, seis servidores da SJDF, dois procuradores 
do INSS e um advogado da Caixa Econômica Federal.

• Realização de itinerantes em 13 seções judiciárias, 
excetuando-se tão somente a do Acre, que resultaram 
em 27.922 ações ajuizadas, 38.821 pessoas atendidas, 
18.964 audiências realizadas e 20.961 processos sen-
tenciados.

• Antes composta apenas pelos presidentes das turmas 
recursais que tivessem divergência de entendimento, a 
TRU passou a ser composta por todos os presidentes de 
turma recursal, tendo sido apreciados 5.010 processos 
e editados os três primeiros enunciados de Súmulas:

 ! SÚMULA 1 – A ausência de revisão anual de que 
trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal 
não dá ensejo a reparação por danos morais;

 ! SÚMULA 2 – É de cinco anos o prazo prescricio-
nal para a propositura de ação em que se postu-
la atualização de saldo de contas do fundo PIS/
PASEP;

 ! SÚMULA 3 – O acordo 0rmado nos termos da Lei 
Complementar 110/2001, sem vício capaz de 
acarretar a sua nulidade, constitui ato jurídico 
perfeito e irretratável.
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2006

• Os Juizados Especiais Fede-
rais da 1ª Região participaram 
da campanha “Conciliar é legal”, 
movimento pela conciliação ide-
alizado pelo Conselho Nacional 

• Foi publicada a Resolução 600-001, de 09/05/2006, que 
dispôs sobre o modelo de JEF e sobre a designação de 
juízes para atuar nos Juizados Especiais Federais das 
subseções judiciárias. Tal ato normativo teve por obje-
tivo priorizar a efetiva interiorização da Justiça Federal 
por meio do funcionamento do JEF em todas as unida-
des do interior (subseções judiciárias), aproximando a 
Justiça do cidadão, e deu origem ao funcionamento, no 
decorrer do ano e no ano seguinte, a 18 JEFs adjuntos, 
a seguir especi0cados.

de Justiça, com a proposta de solucionar paci0camente 
disputas judiciais no âmbito dos Juizados, diminuindo, 
assim, o tempo de duração do litígio e o número de pro-
cessos em trâmite. A data que coincide com o Dia da 
Justiça, 8 de dezembro, foi emblemática e resultou em 
grande mobilização da 1ª Região, de forma integrada 
e concomitante nas sedes das 14 Seções Judiciárias 
e também na Subseção Judiciária de Uberaba/MG. Os 
resultados expressivos, representados por 6.574 audi-
ências realizadas e obtenção de 4.812 acordos, garanti-
ram ao TRF 1ª Região destaque pela marca de 73% de 
acordos realizados.

• Itinerantes realizados em 11 das 14 seccionais resulta-
ram em 20.371 ações ajuizadas; 28.667 pessoas aten-
didas; 16.449 audiências realizadas e 17.341 processos 
sentenciados.

Itinerante, Barra do Garças/MT.
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Estado Município
Data de início do 
funcionamento

Data de publicação da 
Portaria/Presi

Bahia

Campo Formoso 31/07/2006 600-369, de 27/07/2006

Guanambi 27/11/2006 600-456, de 10/11/2006

Itabuna 28/11/2006 600-453, de 10/11/2006

Vitória da Conquista 04/12/2006 600-458, de 20/11/2006

Barreiras
A partir de 
16/01/2007

600-503, de 19/12/2006

Juazeiro
A partir de 
01/03/2007

600-502, de 19/12/2006

Eunápolis 11/12/2006 600-459, de 20/11/2006

Goiás

Luziânia 27/11/2006 600-457, de 10/11/2006

Aparecida de 
Goiânia

A partir de 
15/01/2007

600-470, de 30/11/2006

Rio Verde
A partir de 
12/02/2007

600-469, de 30/11/2006

Maranhão Caxias
A partir de 
09/01/2007

600-408, de 27/09/2006

Minas Gerais

Divinópolis 11/09/2006 600-396, de 01/09/2006

Patos de Minas 30/10/2006 600-432, de 19/10/2006

São João del-Rei 27/11/2006 600-455, de 10/11/2006

Lavras 01/11/2006 600-440, de 27/10/2006

Pará
Altamira 02/10/2006 600-409, de 27/09/2006

Castanhal 16/10/2006 600-410, de 27/09/2006

Piauí Picos 04/12/2006 600-454, de 10/11/2006

• Finalizada a instalação do sistema JEF Virtual, 
com a instalação na Seção Judiciária do estado 
de Goiás, a única que ainda não contava com o 
sistema.

• Implantação experimental nas Seções Judiciárias 
do Distrito Federal e de Minas Gerais do sistema e-
-Cint para intimações e citações eletrônicas no âm-
bito dos Juizados, estendido, em 2007, às demais 
seccionais, por meio da Resolução/Presi 600-13, 
de 19/12/2006. O e-Cint, objetiva agilizar intima-
ções e citações ao INSS, AGU, CEF e particulares, 
bem como possibilitar a visualização de despachos 
e decisões. Foi desenvolvido pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Tribunal, sob a coor-
denação da Cojef e o acompanhamento da Coger.

2007

No biênio 2007-2009, o desembargador federal Cândido Ri-

beiro foi coordenador dos Juizados Especiais Federais da 1ª 

Região, no período de 5 de novembro de 2007 a 5 de novem-

bro de 2009 (Portaria/Presi 1.104-240 de 16/10/2007). A juíza 

federal Kátia Balbino e o juiz federal Leão Aparecido Alves 

estiveram em auxílio à Cojef nesse período.
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• Remessa ao Supremo Tribunal Federal do primeiro pro-
cesso com tramitação totalmente virtual (2004.34.00. 
907093-8/DF), originário da 24ª Vara/DF, que tratava de 
revisão de benefício previdenciário.

• Inauguração, em 31/08/2007, da Galeria de coordena-
dores dos JEFs da 1ª Região, no edifício Cidade de 
Cabo Frio, onde estão instalados os Juizados da Se-
ção Judiciária do Distrito Federal, com homenagem e 

A presidente, desembargadora federal Assusete Magalhães, e 
o Coordenador dos JEFs da 1ª Região, desembargador federal 
Antônio Sávio de Oliveira Chaves, inauguram a Galeria de 
Coordenadores dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região, no 
edifício Cidade de Cabo Frio.

aposição de fotogra0as dos desembargadores federais 
Selene de Almeida e I’talo Fioravante Sabo Mendes. Na 
mesma ocasião ocorreu também a inauguração da Ga-
leria dos Coordenadores do Juizado Especial Federal e 
dos presidentes da Turma Recursal da Seção Judiciária 
do Distrito Federal.

Da esquerda para a direita: Desembargadores federal Antônio Sávio 
de Oliveira Chaves, juíza federal Gilda Maria Sigmaringa Seixas, 
juíza federal Mônica Jacqueline Sifuentes Pacheco de Medeiros, 
desembargador federal Carlos Olavo, juiz federal Moacir Ferreira Ramos, 
desembargador federal Plauto Ribeiro, aposentado do TRF, juíza federal 
Sônia Diniz Viana, desembargadora federal Selene de Almeida e juiz 
federal Anselmo Gonçalves da Silva.
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• A 1ª Região passou a contar com 82 juizados em fun-
cionamento, sendo 27 varas JEF, 2 JEFs destacados e 
53 JEFs adjuntos. As turmas recursais passaram de 13 
para 15, com a criação da 3ª Turma Recursal de Minas 
Gerais e da Turma Recursal de Roraima, esta desmem-
brada da Turma Recursal do Amazonas.

• Instalação de posto avançado do Juizado Especial 
Federal no Aeroporto Internacional de Brasília, no dia 
08/10/2007, em parceria com a Seção Judiciária do Dis-
trito Federal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios.

• Realização de três tipos de JEFs itinerantes: terrestre 
0xo, `uvial e terrestre rodoviário, que somaram 17.738 

ações ajuizadas; 25.845 pessoas atendidas; 17.074 au-
diências realizadas e 16.428 sentenças proferidas.

• Ampliação do movimento pela conciliação Conciliar é 
Legal, instituído pelo CNJ, com a realizaçãoda Semana 
Nacional de Conciliação, no período de 3 a 8 de dezem-
bro. Nos JEFs o evento contou com a participação de 
mais de 100 magistrados e 300 servidores, com adesão 
das capitais das 14 unidades da federação da 1ª Re-
gião. O evento resultou em 5.354 audiências marcadas; 
4.758 audiências realizadas; 5.798 pessoas atendidas; 
2.935 acordos realizados; e R$ 14.194.840,02 em va-
lores negociados. Além do projeto do CNJ, foram ho-
mologados nos Juizados da 1ª Região mais de 10 mil 
acordos, promovendo mudanças de paradigma no qual 
o litígio cede terreno à conciliação.

• Início da prática de realização de mutirões de audiên-
cias e de sentenças, para garantir a efetiva entrega da 
prestação jurisdicional diante do aumento do número de 
novos processos, sempre acima de 300 mil anuais. O 
primeiro mutirão de audiências realizado foi em Casta-
nhal, no Pará, que resultou na realização de 558 audi-
ências, 310 acordos obtidos, 42 pedidos procedentes, 
46 pedidos improcedentes e 23 extintos. O per0l socio-

Desembargadores federais Selene Almeida e I’talo Fioravanti Sabo Mendes 
na Galeria dos Coordenadores dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região.
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econômico dos atendidos no mutirão era de pessoas 
desprovidas de recursos, residentes em áreas rurais lo-
calizadas às margens de rios e estradas de difícil aces-
so e, na maioria, analfabetas.

• Realização de seminário sobre conciliação nos JEFs, 
em parceria com a Esmaf, em Teresina, com o objeti-
vo de fornecer conhecimento para aprimoramento das 
técnicas de conciliação. O evento contou com 110 parti-
cipantes, entre magistrados, procuradores do INSS, da 
AGU, da CEF e advogados.

• Durante o seminário sobre conciliação ainda foram 
aprovados 3 enunciados:

 ! É válida a cláusula resolutiva, parcial ou total, que 
sujeite a perfeição do acordo homologado judi-
cialmente à não ocorrência de litispendência ou 
coisa julgada, bem como em caso de pagamento 
em duplicidade a possibilidade de desconto de 
parcelas eventualmente recebidas.

 ! É ônus processual da parte ré alegar litispen-
dência, conexão, prevenção ou coisa julgada, 
sem prejuízo do controle exercido pelo sistema 
informatizado do Poder Judiciário, principalmen-

te por ocasião da distribuição e da expedição de 
RPV ou Precatório.

 ! O prévio requerimento administrativo é impres- 
cindível para o encaminhamento de proposta de 
acordo por parte do INSS, salvo em caso de itine-
rante em localidade de difícil acesso.

2008

• Visitas técnicas realizadas nos Juizados Especiais Fe-
derais com maior número de processos acumulados, 
objetivando-se avaliar a realidade e identi0car as possí-
veis causas de acúmulo processual. As visitas resulta-
ram em sugestões de otimização dos serviços cartorá-
rios e treinamentos para o uso de sistema virtual.

• Realização de mutirões de audiências e de sentenças 
com escopo de aliviar as pautas e reduzir o volume de 
processos em tramitação nos JEFs:

• Mutirão de audiências nos JEFs da Seção Judiciária do 
Maranhão, realizado no período de 17 a 29 de novem-
bro de 2008, na sede daquela Seção Judiciária, ocasião 
em que foram realizadas cerca de 6 mil audiências, com 
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a participação de 10 magistrados e diversos servidores 
que vieram das Seções Judiciárias da Bahia, do Distrito 
Federal, de Goiás, de Minas Gerais, do Pará e do To-
cantins, para somar esforços com os juízes do JEF do 
Maranhão. Em média, foram realizadas 50 audiências 
diárias por magistrado, totalizando 1.500 atendimentos 
por dia.

• Mutirões de audiências nos Juizados das Subseções 
Judiciárias de Luziânia/GO, de Guanambi/BA, de Picos/
PI e de Imperatriz/MA – esta última contemplada com 
três mutirões realizados durante o ano. Tais mutirões re-
sultaram na realização de 2.799 audiências.

• Grande mutirão — entre janeiro e dezembro de 2008 — 
que teve como alvo a prolação de sentenças abrangen-Mutirão de audiência Maranhão.

Mutirão de audiência Maranhão.

Sumário



Um pouco de história

54

do as Seccionais do Piauí (3.974 processos conclusos), 
Maranhão (12.844 processos conclusos), Pará (3.825 pro-
cessos conclusos) e de Minas Gerais (6.914 processos 
conclusos). Dos 26.241 processos atribuídos aos 10 ma-
gistrados participantes, todos da Seção Judiciária do esta-
do de Minas Gerais, 18.062 foram sentenciados em 2008.

• Em maio iniciou-se mutirão para expedição de requisi-
ções de pequeno valor – RPVs na Seção Judiciária do 
Estado do Pará, pelo prazo de 60 dias, com o apoio da 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª e 7ª daquela Seccional, que cedeu um 
servidor para o esforço concentrado, destinado a sane-
ar 6.500 requisições pendentes. O esforço resultou na 
expedição de mais de 3.700 RPVs, totalizando mais de 
22,5 milhões de reais.

• Realização de 5 itinerantes, nas Seccionais do Acre, 
Amazonas, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso, que 
resultaram em 5.599 ações ajuizadas; 5.752 pessoas 
atendidas; 4.960 audiências realizadas e 4.503 senten-
ças proferidas.

• Instalação, em 4 de abril, da Turma Recursal de Rorai-
ma, criada em 2007 pelo desmembramento da Turma 
Recursal do Amazonas, e, em 12 de dezembro, da 2ª 

Turma Recursal da Bahia, passando a 1ª Região a con-
tar com 16 turmas recursais.

• Por força da repercussão geral das questões constitu-
cionais como pressuposto de admissibilidade dos recur-
sos extraordinários, foram sobrestados 85 pedidos de 
uniformização de jurisprudência na TRU e cerca de 3 
mil processos nas turmas recursais.

• Inserção na página eletrônica do Tribunal, a partir de 
junho, do inteiro teor de 1.076 acórdãos da TRU.

• A Comissão Permanente dos Juizados Especiais Fede-
rais, formada pelo corregedor-geral da Justiça Federal, 
pelos coordenadores regionais dos JEFs das 5 regiões 
pelo presidente da Associação dos Juízes Federais – 
Ajufe, reuniu-se em 26 de agosto e 31 de outubro para 
discutir, respectivamente, a reestruturação das turmas 
recursais e dos Juizados e a necessidade de uniformi-
zar a disciplina processual das turmas recursais e com-
plementar a virtualização dos JEFs.

• Utilização, nas varas do interior, do sistema de protoco-
lo descentralizado para recebimento de petições e sua 
remessa a turmas recursais, para facilitar o acesso à 
Justica (Portaria 600-263/2008).
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• Instalação de três Postos Avançados dos JEFs – PAV-
-JEF no estado de Minas Gerais, para prestar assistên-
cia jurídica aos interessados no ajuizado de ações com 
valor de até 60 salários mínimos e consolidar a atuação 
dos juizados e a interiorização da Justiça Federal. Em 
Viçosa foi 0rmado convênio com a Universidade Federal 
de Viçosa no mês de outubro; em Sete Lagoas o convê-
nio foi 0rmado em outubro com o Centro Universitário de 
Sete Lagoas e em Divinópolis o convênio com a Facul-
dade Pitágoras foi 0rmado em dezembro.

• Lançamento do projeto Físico Zero elaborado pela Se-
ção Judiciária de Minas Gerais, com o objetivo de julgar 
o acervo de 101.034 processos físicos que tramitavam 
nos JEFs da SJMG.

2009

No triênio 2009-2012, o juiz Fernando da Costa Tourinho Neto foi co-

ordenador dos Juizados Especiais Federais da 1a Região. O perío-

do de gestão foi de 9 de novembro de 2009 a 24 de maio de 2012 

(Portaria/Presi 1.104-334 de 22/10/2009).

• A Lei 12.011, de 4 de agosto de 2009, cria 230 varas fe-
derais, sendo 94 destinadas à 1ª Região, visando, pre-

cipuamente, à interiorização da Justiça Federal de 1º 
grau e à implantação dos Juizados Especiais Federais 
no país. A Resolução do Conselho da Justiça Federal 
102, de 14 de abril de 2010, dispôs sobre a instalação 
escalonada dessas novas unidades nos anos de 2010 
a 2014: 1 em Cruzeiro do Sul/AC, 1 em Tefé/AM, 1 em 
Laranjal do Jari/AP, 1 em Oiapoque/AP, 1 em Alagoi-
nhas/BA, 1 em Irecê/BA, 1 em Teixeira de Freitas/BA, 
1 em Bom Jesus da Lapa/BA, 1 em Formosa/GO, 1 em 
Itumbiara/GO, 1 em Jataí/GO, 1 em Uruaçu/GO, 1 em 
Bacabal/MA, 1 em Balsas/MA, 3 em Contagem/MG, 1 
em Manhuaçu/MG, 1 em Muriaré/MG, 1 em Paracatu/
MG, 1 em Ponte Nova/MG, 1 em Teó0lo Otoni/MG, 1 em 
Unaí/MG, 1 em Viçosa/MG, 1 em Ituiutaba/MG, 1 em 
Januba/MG, 1 em Poços de Caldas/MG, 1 em Barra do 
Garça/MT, 1 em Diamantino/MT, 1 em Juína/MT, 1 em 
Paragominas/PA, 1 em Redenção/PA, 1 em Tucuruí/PA, 
1 em Itaituba/PA, 1 em Floriano/PI, 1 em Parnaíba/PI, 1 
em Corrente/PI, 1 em São Raimundo Nonato/PI, 1 em 
Guajará-Mirim/RO, 1 em Vilhena/RO, 1 em Araguaína/
TO, 1 em Gurupi/TO.

• Criação do Núcleo de Apoio à Coordenação dos Juiza-
dos Especiais Federais e do Núcleo de Apoio às turmas 
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recursais nas sedes das seções judiciárias, por meio da 
Resolução Presi 600-8 de 13/03/2009.

• Conversão da 28ª e da 29ª Varas Cíveis da SJMG em Varas 
JEF, que receberam em redistribuição processos virtuais da 
1ª, 2ª, 30ª 31ª e 32ª Varas de JEF Cível daquela seccional 
(Resolução PRESI 600-14 de 07/04/2009).

• No período de 27 a 29 de abril, foi realizado projeto-piloto 
para padronização das caixas de tramitação existentes no 
JEF virtual.

• Instituição do Serviço de Cumprimento de Julgados – 
SCJ na Seção Judiciária de Minas Gerais para dar cum-
primento às sentenças proferidas nos processos físicos 
dos JEFs de Belo Horizonte. O SCJ foi criado com o ob-
jetivo de concentrar esforços para satisfação dos crédi-
tos, entrega rápida e efetiva da prestação jurisdicional e 
arquivo dos processos (Portaria Presi/Coger/Cojef 600-
324 de 13/10/2009). Posteriormente, foi criado idêntico 
serviço na SJBA, conforme Portaria Presi/Coger/Cojef 
600-367 de 13/11/2009.

• Realização de 11 itinerantes, distribuídos em 9 sec-
cionais, que resultaram em 17.687 pessoas atendidas; 
11.028 audiências realizadas; 11.233 processos julgados e 

Equipe do Serviço de Cumprimento de Julgados – SCJ da Seção Judiciária de 
Minas Gerais.

Em pé: servidores José Antônio dos Reis Moura, Márcia Rodrigues Pinto, Clésio 
Pereira neves, Mônica Duarte Guimarães. Estagiários Lucas Becelete Otto 
Quaresma, Larissa Fabiane dos Santos Souza. Magistrados Bruno Augusto 
Santos Oliveira e Murilo Fernandes de Almeida. Estagiária Letícia de Andrade 
Melo. Servidores Wilson Figueiró Sousa, Simone Pinheiro Macedo, Jardir Leôncio 
Rodrigues. Terceirizada Joyce Fernanda Paixão. Estagiária Raíssa Dias de Freitas.

Em baixo: servidora Elisabete Maria de Oliveira. Estagiário Emanuel Guerra 
Barbosa. Servidor aposentado voluntário Frederico Guilherme Ruggia Júnior. 
Servidora Maria Anselmina Vaz de Melo Lima. Estagiário Jeanmichel Silva Santos. 
Servidora Veridiane Santos Muzzi.
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R$ 17.448.848,44 gerados em pagamento de RPVs. Des-
taque para o itinerante de Nunes Freire/MA, com o julga-
mento de 3.440 processos e R$ 6.304.024,20 em RPV.

• Juizados, turmas recursais e TRU passam a utilizar, a 
partir de 20 de março, a videoconferência em reuniões, 
treinamentos, encontros com magistrados e servidores 
e sessões de julgamento, proporcionando signi0cativa 
economia de gastos com deslocamentos e diárias.

• Realização, em 9 de dezembro, da I Jornada de Integra-
ção dos JEFs com o INSS, transmitida por videoconfe-

rência para toda a 1ª Região, que contou com a partici-
pação de juízes coordenadores dos JEFs, procuradores 
do INSS, diretores de secretaria, diretores dos núcleos 
de apoio às Cojefs/seccionais e servidores que atuam 
nos juizados, objetivando a busca de práticas efetivas 
de otimização dos trabalhos desenvolvidos nos JEFs.

• Realização de 10 mutirões, com 20.073 audiências; 
19.565 processos julgados e R$ 52.123.304,48 em RPV. 
Destaque para o mutirão de Teresina/ PI, com o julga-
mento de 7.854 processos e R$ 13.351.631,00 em RPV.

Abertura dos trabalhos da I Jornada de Integração realizada pela Cojef e pelo INSS. Mutirão de audiência em Castanhal/PA.
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• Sentenciados 5.501 processos remanescentes dos 4 
mutirões de sentenças iniciados em 2008 e realizadas 
2.150 audiências em 2009 nas Seções Judiciárias do 
Maranhão, Minas Gerais, Pará e Piauí. 

• Instalação de mais três Postos Avançados dos JEFs – 
PAV-JEF, sendo um em Ceilândia/DF, na unidade Na 
Hora, mediante convênio 0rmado em agosto entre a Se-
ção Judiciária do Distrito Federal e a Secretaria de Jus-
tiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal; 
um em Juiz de Fora, mediante convênio 0rmado em maio 
com a Faculdade Estácio de Sá; um em Parnaíba/PI, me-
diante convênio celebrado com a Universidade Estadual 
do Piauí e a Sociedade de Ensino Superior Piauiense.

• Instalação de novos PAV-JEFs, e amplicação da juris-
dição geográ0ca do PAV-JEF de Viçosa/MG, que, pela 
Resolução Presi 600-5/2009, passou a atender mais 19 
municípios do interior mineiro, e instalado o Núcleo de 
Prática Jurídica nas dependências dos JEFs em Salva-
dor, por meio de convênio celebrado com a Universida-
de Federal da Bahia.

• Realização, no período de 18 a 20 de novembro, do VI 
Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais – Fo-

najef, em Goiânia, sob a promoção da Associação dos 
Juízes Federais – Ajufe e a participação de magistrados 
de JEFs de todo o país. Ao 0nal dos trabalhos, foram 
aprovados 11 enunciados e 15 recomendações admi-
nistrativas.

• Atualização e criação de 
material de divulgação 
dos JEFs, composto de 
cartazes, fôlderes e ví-
deos institucionais, com 
o objetivo de auxiliar as 
coordenações das sec-
cionais na fase de divul-
gação dos trabalhos dos 
itinerantes e de divulgar o 
trabalho dos Juizados.

• O Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais – 
Fonajef é um evento promovido anualmente pela Ajufe 
desde 2004 e tem por objetivo discutir temas, sistemáti-
cas e soluções para aprimorar o funcionamento dos Jui-
zados Especiais Federais, a partir do debate a respeito 
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das mais diversas situações vivenciadas pelos juízes 
federais que atuam nestes órgãos da Justiça Federal. 
Até o momento, foram aprovados 130 enunciados do 
Fonajef, que podem ser consultados no link http://www.
ajufe.org.br/fonajef.

expedidos e 13.285 partes em processos atendidas no 
balcão.

• Implantação na Cojef de Minas Gerais de Central de 
Perícias, como um setor especí0co destinado a raciona-
lizar as etapas da realização de perícias médicas.

• Implantação na Cojef de Minas Gerais do projeto Perí-
cias Itinerantes, que nasceu como extensão do trabalho 
bem-sucedido da Central de Perícias, com a 0nalidade 
de desafogar os atendimentos nas subseções judiciárias 
de Minas Gerais, sobrecarregadas com o volume cres-
cente de ações relativas a benefícios por incapacidade.

• Implantação da modalidade de mutirão de servidores 
aposentados para atuar voluntariamente nos juizados 
nas atividades cartorárias, como atermação e lança-
mento de movimentação processual no sistema.

• Instalação de 4 varas especializadas em JEF (Belo Ho-
rizonte, São Luís, Teresina, Brasília) e 15 novas varas 
com juizado adjunto, sendo 5 em varas de capital e 10 
em varas de subseções judiciárias.

• Realização de 7 itinerantes, distribuídos em 7 seccio-
nais; 9.396 pessoas atendidas; 7.326 audiências reali-
zadas; 7.356 processos julgados; R$ 7.981.341,67 em 

2010

• Revisão e aprovação do Regimento Interno das Tur-
mas Recursais e dos Juizados Especiais Federais da 1ª 
Região (Resolução Presi/Cojef 16/2010), disciplinando 

o funcionamento dos JEFs e adequando o Regimento 
Interno das Turmas Recursais ao Regimento da Turma 
Nacional de Uniformização.

• Elaboração, em conjunto com a Informática do Tribunal, 
do sistema e-Conciliador para cadastro de conciliadores 
nos Juizados.

• O Serviço de Cumprimento de Julgados da SJMG, ins-
tituído em 2009, exibe resultados animadores: 10.924 
processos arquivados; 12.722 RPVs expedidas, que ge-
raram o valor total de R$ 142.158.475,59; 471 alvarás 
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RPV. Destaque para o itinerante da região do Bico do 
Papagaio/TO, com o julgamento de 3.429 processos e 
R$ 4.303.826,65 em RPV.

• Realização de 12 mutirões de audiências e julgamentos, 
com 27.373 audiências realizadas; 25.144 processos 
julgados e R$ 69.776.756,00 em RPV. Destaque para 
o mutirão de São Luís/MA, com o julgamento de 7.970 
processos e R$ 19.981.600,70 em RPV.

• Realização de mutirões de servidores em esforço con-
centrado no JEF Destacado da Subseção Judiciária de 
Uberaba/MG, no período de 18 a 31 de outubro, para 
elaboração de cálculos em 437 processos mais antigos; 
na 8ª Vara/JEF de Belém/PA, no período de 18 a 28 
de outubro, para elaboração de minutas de despachos, 
decisões de tutela e sentenças, sob a coordenação e 
supervisão de juízes federais, movimentando 1.794 pro-
cessos; nos serviços cartorários do JEF de Uberlândia/
MG, no período de 25 de abril a 3 de maio, ocasião em 
que foram movimentados 4.178 processos; nas turmas 
recursais de Minas Gerais, para publicação, que resul-
tou em 3.408 acórdãos na primeira fase do esforço con-
centrado, de 17 a 21 de maio, e de 5.218 acórdãos na  
segunda fase, de 23 a 27 de agosto.

• Instalação de  2 PAV-JEFs: um em Paulo Afonso/BA, nas 
dependências do edifício da Universidade do Estado da 
Bahia – Uneb, e outro na Faculdade Ages – Empreendi-
mentos Educacionais em Paripiranga/BA.

• Instalação de  núcleos de práticas jurídicas na Seção Ju-
diciária de Minas Gerais, por meio de quatro convênios 
celebrados com as instituições Faculdade de Ciências 
Jurídicas Professor Alberto Deodato (Faculdade Ken-

Mutirão em Belém/PA.
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nedy); Associação Educativa do Brasil – Soebras (Fa-
culdade Promove); Associação Salgado de Oliveira de 
Educação e Cultura – Asoec e Universidade Federal do 
Estado de Minas Gerais – UFMG, e outro na Seção Ju-
diciária de Mato Grosso, mediante convênio com União 
Educacional do Pantanal Mato-Grossense – Unipan.

• Instalação de mais um Posto Avançado dos JEFs – 
PAV-JEF, no Gama/DF, na unidade Na Hora, mediante 
convênio 0rmado em abril entre a Seção Judiciária do 
Distrito Federal e a Secretaria de Justiça, Direitos Hu-
manos e Cidadania do Distrito Federal.

• Realização de mutirão de perícias, seguido de audiên-
cias, no PAV-JEF de Paracatu/MG, no período de 31 de 
maio a 2 de junho, com a colaboração do núcleo de 
prática jurídicas da Faculdade Atenas e do Hospital de 
Ensino da Faculdade Atenas, que juntos forneceram as 
instalações e indicaram os médicos para a execução 
dos trabalhos. Foram realizadas 46 perícias médicas, 
seguidas das audiências, que resultaram em acordos 
em 90% dos casos ou sentenças.

• Promoção da II Jornada de Integração dos JEFs, nos 
dia 16 e 17 de dezembro, na sede da Esmaf, em Bra-

sília, reunindo diretores de secretaria e de núcleos de 
apoio às Cojefs/seccionais e servidores que atuam nos 
juizados.

• Início dos estudos para implantação de uma turma re-
cursal no Triângulo Mineiro, com jurisdição em Patos de 
Minas, Uberaba, Uberlândia, Passos e São Sebastião 
do Paraíso (Processo Administrativo 2.222/2010).

• Criação pelas Portarias Cojef 29/2010 e 36/2010 de co-
missão de reestruturação e aperfeiçoamento dos JEFs, 
determinada pelo Provimento CNJ 5/2010, destinada a 
desenvolver projetos de melhorias nos juizados.

2011

• Implantação do projeto Perícia Itinerante nos JEFs da 
Seção Judiciária de Minas Gerais, com o objetivo de 
desafogar os atendimentos periciais nas subseções ju-
diciárias de Minas Gerais.

• Produção de vídeo institucional sobre a 0nalidade e o 
alcance dos JEFs em rede o0cial de rádio e televisão 
pública, veiculado na TV Brasil, em novembro, com pro-
gramação para transmissão por um ano. 
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• Realização de 9 itinerantes, distribuídos em 9 seccionais, 
com 13.193 pessoas atendidas; 7.737 audiências rea-
lizadas; 6.306 processos julgados e R$ 13.704.895,35 
em RPV.

• Realização de esforços concentrados de iniciativa dos 
juizados das seções e subseções judiciárias, destacan-
do-se os realizados nas 6ª e 7ª Varas JEF/PI; nos JEFs 
adjuntos de Gurupi/TO, de Jataí/GO, de Redenção/PA, 
de Rio Verde/GO, de Uberaba/MG.

• Julgamento nas turmas recursais: destacaram-se a do 
Acre, que atingiu a marca de 3.989 recursos julgados 
em cinco sessões ocorridas no período de 13 de maio 
a 3 de agosto, com o histórico de  julgamento de 1.956 
processos na sessão de 3 de agosto; a Turma de Goiás, 
que julgou, no primeiro semestre do ano, 6.774 proces-
sos; a Turma Recursal do Pará, que julgou, na sessão 
do dia 28 de janeiro, 1.030 recursos; a 3ª Turma Recur-
sal de Minas Gerais, que realizou, entre os meses de 
julho e agosto, análise conjunta com a CEF de 180 re-
cursos inominados referentes aos anos de 2006 a 2010 
para avaliar a possibilidade de desistência dos recursos 
interpostos pela CEF, tendo o esforço resultado na reso-
lução de 25% do acervo.

• Realização de mutirões de cidadania aliando à presta-
ção jurisdicional dos mutirões e itinerantes, ações so-
ciais para oferecer às partes, testemunhas, familiares e 
ao público em geral serviços preventivos e de orienta-

• Realização de 16 mutirões, com 34.279 audiências; 
39.054 processos julgados e R$ 113.769.591,76 em 
RPV. Destaque para o mutirão de São Luís, com a parti-
cipação de 28 magistrados, 19.455 processos julgados 
e R$ 36.404.989,27 em RPV.

São Francisco do Guaporé e São Luiz do Guaporé/RO.
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ção nas áreas de saúde, cultura, educação, qualidade 
de vida, direitos e garantias constitucionais.

• Realização de 79.275 acordos nos JEFs, representando 
94% do total de conciliações realizadas no 1º grau de 
jurisdição da 1ª Região.

• Realização de mutirão de sentenças a distância com a 
participação de 34 juízes aprovados no XIII Concurso. O 
projeto foi exitoso, tendo sido distribuídos 21.746 proces-
sos e sentenciados 20.878 no prazo inicial. O saldo re-
manescente de 868 processos foi julgado após a conclu-
são do projeto por magistrados que se comprometeram a 
permanecer no esforço concentrado sem exclusividade.

• Realização de Curso de Aperfeiçoamento em Técnicas 
de Conciliação e Mediação nos JEFs da 1ª Região, em 
parceria entre Cojef e Ministério da Justiça, com o ob-
jetivo de aprimorar a prestação jurisdicional, tornando-a 
mais célere, inclusiva e paci0cadora por meio da concilia-
ção. O primeiro curso aconteceu em Brasília, nos dia 21 e 
22 de novembro, sendo ministrado a 31 participantes das 
Seccionais de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Piauí, Mara-
nhão, Mato Grosso e Distrito Federal. O segundo ocorreu 
em Belém, nos dias 12 e 13 de dezembro, sendo minis-

trado para 54 participantes das Seccionais do Amapá, 
Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas, Pará e Tocantins.

• Participação dos juizados no projeto Ação Global, pro-
movido pelo Sesi/Senai de São Luís/MA, onde foram re-
alizadas 50 audiências, proferidas palestras educativas 
sobre direito e acesso à Justiça e repassadas orienta-
ções sobre o ingresso de ações nos juizados.

• Instalação de mais 5 varas especializadas em JEF e 14 
novas varas com juizado adjunto, elevando-se para 128 
o quantitativo de unidades JEFs da 1ª Região.

• Implantação do projeto Perícia Itinerante nos JEFs da 
Seção Judiciária de Minas Gerais, com o objetivo de 
reduzir os prazos de espera e desafogar os atendimen-
tos nas subseções judiciárias de Minas Gerais. Foram 
realizadas, no decorrer de ano, perícias médicas nas 
Subseções de Manhuaçu, Divinópolis, Lavras, Paraca-
tu, Governador Valadares e Montes Claros, que totaliza-
ram 3.281 perícias designadas.

• Realização de 79.275 acordos nos JEFs, representando 
94% do total de conciliações realizadas no 1º grau de 
jurisdição da 1ª Região.
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• Criação da Comissão de Estudos dos JEFs no Conse-
lho Nacional de Justiça, integrada pelos juízes federais 
Murilo Fernandes de Almeida e Ronaldo Castro Dester-
ro e Silva, representando a 1ª Região, com a 0nalida-
de de delinear um panorama dos JEFs em todo o país, 
propondo soluções para os problemas identi0cados e 
traçando estratégias que acelerem os julgamentos dos 
processos previdenciários, que representam 70% das 
ações que tramitam nos juizados.

2012

Para o biênio 2012-2014, a desembargadora federal Neuza Alves foi 

designada como coordenadora dos Juizados Especiais Federais 

da 1ª Região a partir de 25 de maio de 2012 (Portaria Presi/Asmag 

191 de 17/05/2012).

Em 20 de janeiro de 2014, o juiz federal Murilo Fernandes de Almei-

da iniciou as atividades de auxílio à Cojef.

• Realização de 10 mutirões de audiências, em 6 seções 
judiciárias, totalizando-se 19.068 audiências; 20.100 
processos julgados; 11.462 acordos homologados e R$ 
58.456.889,99 em RPV. Destaque para os mutirões das 
varas JEF do Pará com o julgamento de 5.028 processos, 

a geração de RPVs no montante de R$ 10.076.472,68 e 
dos JEFs adjuntos de Imperatriz/MA com o julgamento 
de 4.144 processos e R$ 9.128.026,60 em RPVs.

• Os Juizados Especiais Federais somam mais de 130 
varas e três milhões de ações recebidas na 1ª Região, 
ao completar 10 anos de funcionamento.

• A Lei 12.665, de 13/06/2012, cria 225 cargos de juiz de 
turma recursal, 75 deles na 1ª Região destinados à ins-
talação de 25 turmas recursais.

Mutirão de audiência em Imperatriz/MA.
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• Realização de 6 JEFs itinerantes, distribuídos em 6 sec-
cionais, totalizando 6.509 audiências; com acordos ob-
tidos em 2.679 processos. Destaque para o itinerante 
de Nova Mutum/MT, que trouxe a inovação do projeto 
Agrojef.

• Implantação do projeto Agrojef, modalidade de itine-
rante, com o objetivo de promover o atendimento em 
questões agrárias, previdenciárias, ambientais e outras 
de competência da Justiça Federal, às populações dos 
assentamentos rurais.

• O projeto Agrojef, modalidade de itinerante concebido 
pela juíza federal Vanessa Curti Perenha Gasques, à 
época diretora da Subseção Judiciária de Diamantino/
MT, teve como objetivo promover o atendimento, em 
questões agrárias, previdenciárias, ambientais e outras 
de competência da Justiça Federal, às populações dos 
assentamentos rurais no perímetro de competência ter-
ritorial dos municípios de Ipiranga do Norte, Itanhangá, 
Nova Maringá e Tapurah, no interior do estado de Mato 
Grosso. A implantação do projeto foi concomitante à re-
alização do JEF itinerante de Nova Mutum, sendo reali-
zado em três fases: a de divulgação, entre os dias 11 e 
15 de junho de 2012, a de atermação, entre os dias 1º 
a 3 de agosto de 2012, e a de audiências de instrução 
e julgamentos, no período de 24 a 28 de setembro de 
2012. Ao todo foram realizados cerca de 360 atendimen-
tos e 272 atermações. Mais informações em www.jfmt.
jus.br/agrojef.
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• Conclusão da fase 0nal do projeto Físico Zero, da Se-
ção Judiciária de Minas Gerais, iniciado em 2008, com 
o objetivo de reduzir o acervo de 101.034 processos físi-
cos que tramitavam nos Juizados Especiais Federais da 
SJMG. A iniciativa mineira resultou na redução de 90% 
dos processos físicos, obtida por meio de diversas medi-
das implantadas entre os anos de 2008 a 2012, a saber:

 ! trancamento da distribuição de processos físi-
cos, a partir de 15/07/2008;

 ! criação e funcionamento do Grupo de Apoio ao 
JEF – Gajef, sucedido pelo Serviço de Cumpri-
mento de Julgados – SCJ, com lotação provisó-
ria de servidores e estagiários de outras unida-
des para força tarefa, especialmente quanto à 
fase pós-sentença;

 ! realização de inúmeros mutirões de audiências 
e de expedição de RPVs;

 ! criação de central de perícias;

 ! melhorias de procedimentos para pagamentos 
de peritos, por exemplo, implantação do projeto 
Perícias Itinerantes;

 ! criação da Central de Audiências e Conciliação.

• Emissão da Resolução Conjunta Presi/Coger/Cojef 20 
de 18 de outubro de 2012, que determinou a utilização 
do Sistema AJG no 1º grau, a partir de janeiro de 2013, 
em todas as suas funcionalidades.

2013

• Autorizada a instalação de 13 turmas recursais perma-
nentes (1ª, 2ª e 3ª da Bahia; 1ª e 2ª do Distrito Federal; 
1ª e 2ª de Goiás; 1ª do Maranhão; 1ª, 2ª, 3ª e 4ª de 

Projeto Agrojef/MT.
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Minas Gerais e 1ª do Para/Amapá) das 25 criadas pela 
Lei 12.665/2012 (Resolução Presi/Coger/Cojef 5/2013).

• Ampliação dos juizados: foram instaladas 5 novas varas 
especializadas em juizados especiais federais, 1 vara 
especializada em matéria criminal com JEF adjunto cri-
minal e 9 JEFs adjuntos a varas instaladas em subse-
ções judiciárias. Com as novas varas instaladas, o ano 
foi encerrado com 159 juizados especiais federais na 1ª 
Região, sendo 47 varas especializadas em JEF, 1 juiza-
do destacado autônomo, 20 JEFs adjuntos a varas das 
capitais com competência criminal, 4 JEFs adjuntos a 
varas das capitais com competência ambiental, 87 JEFs 
adjuntos a varas de interior com competência plena (cí-
vel e criminal).

• Realizados 5 JEFs itinerantes nas seccionais do Ma-
ranhão, Goiás, Amapá, Tocantins e um `uvial no Baixo 
Madeira, em Rondônia, que totalizaram 5.134 audiên-
cias; 7.034 processos julgados; 4.299 acordos homolo-
gados e R$ 11.756.861,64 de recursos gerados em RPV. 
Destaque para o projeto Itinerante Cucuí/AM.

• O projeto Itinerante Cucuí, realizado por iniciativa da 
Coordenação dos JEFs da Seção Judiciária do Ama-
zonas, oportunizou , entre os dias 14 a 18 de outubro, 

o atendimento de cidadãos brasileiros residentes em 
regiões longínquas e de difícil acesso nas regiões de 
fronteira de Amazônia com os países da Colômbia e da 
Venezuela. 

Quase esquecidos pelo poder público, os habitantes 
de Cucuí/AM enfrentam todas as di0culdades de quem 
está em uma das regiões mais isoladas do país. O aces-
so à região somente é possível por via aérea ou por bar-
co, não há acesso via terrestre. A população, formada 
em sua maioria por indígenas, e também por brancos e 
caboclos, conta apenas com presença do Exército bra-
sileiro, como forma de assegurar a defesa da fronteira 
brasileira contra narcotra0cantes que tentam invadir o 
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país e ainda contra as forças da FARC que até pouco 
tempo rondavam a região. O Juizado Especial Federal 
alcançou a população ribeirinha e indígena do Distri-
to de Cucuí, levando esperança de dias melhores. Fo-
ram realizadas 147 atermações, das quais 70% relacio-
nadas à auxílio- maternidade e o restante refere-se à 
aposentadoria por invalidez, por idade, auxílio-doença 
e benefício assistencial (LOAS). Cerca de 25% dos pe-
didos foram acolhidos administrativamente pelo INSS e 
os benefícios já se encontram em fase de implantação.

e Tocantins), que totalizaram 11.425 audiências; 11.584 
processos julgados; 6.946 acordos homologados e R$ 
23.965.534,46 de recursos gerados em RPV.

• Realização de mutirão de sentença a distância, com a 
participação de 22 juízes aprovados no XIV Concurso 
Público para Juiz Federal Substituto, designados pelo 
Ato Presi/Asmag 467 de 16 de abril de 2013, para pres-
tar auxílio a 12 juizados especiais federais no julgamen-
to de 8.800 processos, no período de 60 dias, com pre-
juízo de suas atribuições nas varas de origem. Foram 
alcançados os seguintes resultados: 8.343 sentenças 
proferidas, 77 decisões, 576 despachos e 624 proces-
sos convertidos em diligência.

• Realização de mutirões de perícias em face da demora 
na realização de perícias, constituindo um dos grandes 
entraves para a celeridade processual nos JEFs. Algu-
mas iniciativas destacam-se:

 ! perícias itinerantes na Seção Judiciária de Mi-
nas Gerais: em face da grande demanda exis-
tente para a realização de perícias médicas ju-
diciais nos processos dos Juizados Especiais 
Federais das subseções judiciárias da SJMG, 
bem como processos das comarcas do interior 

Mutirão de audiências Castanhal/PA.

• Realização de 7 mutirões de audiências, distribuídos em 
5 Seções Judiciárias (Bahia, Maranhão, Minas Gerais 
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do estado de Minas Gerais referentes à situação 
de competência delegada, bem como a carência 
de pro0ssionais dispostos a exercer o ofício, são 
enviados peritos cadastrados na capital para 
realização de perícias no interior. Os pro0ssio-
nais deslocam-se às próprias custas. Compete 
à Central de Perícias da SJMG a padronização 
dos laudos periciais e a uniformização dos pro-
cedimentos de nomeação, arbitramento dos ho-
norários, comunicação à Diref;

• perícias conciliatórias na Seção Judiciária de Minas 
Gerais: A Cojef/MG juntamente com o INSS assinaram 
portaria conjunta (Portaria 1 de julho de 2013) dispondo 
que, em caso de convergência de análise pela incapaci-
dade pelo periciando e presentes os demais requisitos, 
o assistente técnico do INSS encaminhará a demanda 
para imediata implantação/restabelecimento do benefí-
cio.

 ! mutirão de perícias ortopédicas nos JEFs da 
SJPI: Os JEFs da SJPI promoveram a realiza-
ção de um mutirão de perícias ortopédicas em 
800 processos que aguardavam a análise peri-
cial, entre os dias de 10 a 14 de junho e 24 a 28 
do mesmo mês.

 ! mutirão de perícias conciliatórias no JEF adjunto 
de Araguaína/TO, promovido pela Cojef em par-
ceria com o SistCon-TRF1, que contou com a 
presença de 14 médicos peritos. Os processos 
com laudos periciais convergentes pela incapa-
cidade do periciando foram direcionados, ime-
diatamente, para as audiências conciliatórias re-
alizadas por três magistrados, com a presença 
de procuradores do INSS. Ao todo foram reali-
zadas 1.819 perícias, das quais 761 resultaram 
em acordos homologados e em R$ 5.347.713,16 
gerados com RPV.
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• Realização de mutirões de sentenças com o auxílio de 
servidores selecionados pela Cojef sob a orientação e 
supervisão de magistrados nas seguintes localidades: 
no JEF adjunto de Rondonópolis/MT, no período de 4 
a 9 de novembro, com a participação de dois magistra-
dos e de sete servidores de outras localidades, além da 
participação da juíza federal do JEF de Rondonópolis 
e sua assessoria, onde foram proferidas 1.200 senten-
ças, além de 50 a distância, mediante a remessa física 
dos autos para Cuiabá. Tal modalidade de mutirão tam-
bém foi realizada no JEF de Uberaba/MG, entre os dias 
25/11 a 07/12, com a participação de dois magistrados 
da SJMG e uma equipe composta por oito servidores, 
onde foram sentenciados 1.453 processos. Destaca-se 
que todas as sentenças foram líquidas e, ainda, a utili-
zação do TRF1.doc, que, segundo os magistrados, fa-
cilitou muito o trabalho, pela possibilidade de formação 
de lotes. Mais que o resultado numérico, observou-se o 
ganho advindo com o aprendizado e a troca de experi-
ências que o mutirão proporcionou. Em Uberaba/MG, 
os magistrados integrantes do grupo ainda realizaram 
reunião com todos os peritos médicos da subseção, no 
intuito esclarecer os quesitos judiciais requeridos no 
laudo pericial.

• Realizado mutirão de sentenças a distância nos proces-
sos conclusos para sentença no JEF adjunto de Gua-
nambi/BA, durante o período de 19/04 a 19/07, com a 
participação de uma magistrada da SJBA, auxiliada por 
equipe de 4 servidores da Seção Judiciária da Bahia. O 
empenho do grupo resultou na prolação de 1.030 sen-
tenças e 842 despachos/decisões.

• Adotadas diversas medidas para solução dos problemas 
de congestionamento de processos na 1ª Vara JEF de 
Juiz de Fora/MG tais como: a) pedido, bem-sucedido, de 
antecipação de instalação da 5ª Vara de Juiz de Fora e 
sua especialização em JEF, objeto do PA 7.665/2012; b) 
realização de mutirão de sentenças a distância, com o 
auxílio de magistrado de outra subseção judiciária e de 
audiências e julgamentos com a partição de dois magis-
trados de outras subseções judiciárias, que se desloca-
ram sem nenhum ônus para o Tribunal, para a SSJ Juiz 
de Fora/MG, uma vez por semana, durante 5 meses. O 
esforço resultou na realização de 503 audiências e no 
julgamento de 482 processos (PA 2.271/2012).

• Intensi0cação do movimento em prol da conciliação nos 
Juizados Especiais. Do total de 101.851 conciliações re-
alizadas na 1ª Região 92.267 foram originárias dos jui-
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zados. O resultado demonstra que os magistrados dos 
JEFs adotaram a conciliação como alternativa para re-
solver os litígios de forma célere, simples, e0caz e qua-
li0cada, no âmbito dos Juizados Especiais.

• Realização do mutirão de RPVs na 4ª Vara/JEF da SJAC 
e em Guanambi/BA, quando foram expedidas, respe-
citivamente,  1.276 RPVs  (SJAC) e  960 RPVs (SSJ 
Guanambi/BA), resultando no pagamento de cerca de 6 
milhões de reais na 4º Vara JEF/AC e 10.704.743,06 de 
valores pagos, em Guanambi/BA.

• Realização do mutirão de perícias ortopédicas nos JEFs 
da SJPI: realização de perícias em 800 processos que 
aguardavam a análise pericial, entre os dias de 10 a 14 
de junho e 24 a 28 do mesmo mês.

• JEF adjunto da SSJ Pouso Alegre/MG vence processos 
conclusos: o juiz federal titular da Subseção Judiciária de 
Pouso Alegre/MG realizou esforço concentrado para pro-
latar sentenças em todos os processos que estavam con-
clusos para sentença. Tal medida alcançou 1.600 proces-
sos do JEF adjunto, todos julgados em 4 meses e meio.

• Reorganização das turmas recursais e de0nição de lo-
calidades de instalação das 12 remanescentes: Acre; 

Amazonas/Roraima; 4ª da Bahia; 3ª do Distrito Federal; 
2ª do Maranhão; Mato Grosso; 2ª do Pará/Amapá; Piauí; 
Rondônia; Tocantins; Juiz de Fora/MG e Uberlândia/MG 
(Resolução Presi/Secge 1/2014).

• As turmas recursais da 1ª Região, a par de todas as di0-
culdades vivenciadas, tendo em vista que grande parte 
de seus componentes atua sem prejuízo em suas va-
ras de origem e, ainda, considerando que foram criadas 
sem a contrapartida legal que autorizasse dotá-las de 
estrutura compatível com as reais necessidades, tive-
ram elevado desempenho no ano de 2013, sendo res-
ponsáveis pelo julgamento de mais de 97 mil recursos 
do total de 139.828 distribuídos. A Turma Recursal do 
Maranhão, na ocasião sem a composição permanente, 
julgou 11 mil processos.

• Aquisição de material de informática para aparelhamen-
to dos JEFs: A Cojef conseguiu com a Diretoria Geral 
do TRF 1ª Região – Diges que os núcleos de apoio às 
coordenações dos JEFs nas seccionais fossem apare-
lhados com equipamentos de informática destinados 
ao apoio na realização de itinerantes e mutirões reali-
zados nos juizados. Ao todo foram disponibilizados 131 
microcomputadores, 131 monitores, 131 Nobreaks, 65 
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impressoras, além de Ultrabooks para uso dos magis-
trados. Aguarda-se o fornecimento de licenças do siste-
ma de gravação para audiências.

• Lançamento, em 26 de junho, por videoconferência, do 
Projeto MELHORAção no âmbito dos JEFs e das tur-
mas recursais da 1ª Região, com objetivo de desenvol-
ver ações de melhorias técnicas, gerenciais e operacio-
nais para resolução de problemas comuns aos JEFs, 
bem como resgatar a história dos Juizados.

• Realização, no período de 29 
a 30/08/2013, do encontro pre-
sencial 2013 do Projeto ME-
LHORAção, na sede do TRF 1ª 
Região, com a presença de 79 
participantes (34 magistrados e 
45 servidores), que resultou na 
elaboração e na aprovação de planos de ação median-
te discussões, dinâmicas de grupos e apresentação de 
painéis.
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• Criação do banco de julgados dos JEFs destinado 
a consulta e compartilhamento de sentenças e de-
cisões proferidas por magistrados lotados nos Jui-
zados e Juizados adjuntos da 1ª Região. A iniciativa 
contribui para a celeridade dos julgamentos e alcan-
ce da Meta 2/2014 do CNJ.

• Criação do Banco de julgados dos JEFs. Em uma 
iniciativa inédita, a Cojef lançou o projeto Banco de 
julgados, em sua página na intranet, uma base de 
dados de sentenças e decisões dos Juizados Espe-
ciais Federais da 1ª Região, alimentada mediante o 
envio periódico das sentenças proferidas por magis-
trados lotados nos JEFs das seções e subseções 
judiciárias da 1ª Região ou em auxílio nessas unida-
des. Trata-se de um instrumento prático de consulta 
e compartilhamento da inteligência dos Juizados e 
Juizados adjuntos da 1ª Região.

• Proposta da criação da revista Luminis, de cunho 
técnico-cientí0co, destinada ao segmento JEF da 1ª 
Região, com a 0nalidade de estimular o desenvolvi-
mento de estudos e a produção cientí0ca de temas 
diversos dos Juizados Especiais Federais.Projeto MELHORAção, na sede do TRF 1ª Região.
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• Instituição, por meio da Portaria Cojef 3/2013, de livro 
de ocorrências a ser utilizado nos mutirões e nos JEFs 
itinerantes, objetivando o aprimoramento da prestação 
dos serviços, mediante canal de comunicação que pos-
sibilite ao público reclamar, solicitar, denunciar, elogiar 
ou apresentar sugestões.

• Reestruturação organizacional da Cojef/TRF 1ª Região e 
criação da Seção de Gestão do Conhecimento dos JEFs.

• Início dos estudos para atualização do Regimento In-
terno das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais 
Federais da 1ª Região, em consonância com a Lei 
12.6665/2012 e demais normas vigentes. Buscando va-
lidar o processo de atualização regimental, foram convi-
dados a participar dos trabalhos magistrados atuantes 
nos JEFs e nas turmas recursais, conhecedores mais 
próximos da realidade desses órgãos institucionais.

2014

Para o biênio 2014–2016, o desembargador federal Reynaldo Fon-

seca foi designado como coordenador dos Juizados Especiais Fe-

derais da 1a Região, em 23 de maio de 2014. Portaria Presi/Asmag 

170 de 15/05/2014.

• Finalização das instalações de varas criadas pela Lei 
12.011/2009: 5 varas especializadas em JEF (Porto Ve-
lho, Cuiabá, São Luís, Belém e Governador Valadares); 
9 varas com JEF adjunto no interior (Itabuna, Feira de 
Santana, Varginha, Corrente, Anápolis, Ituiutaba, Balsas, 
Janaúba e Poços de Caldas). 

• Conversão da 1ª e da 3ª Vara Cível da SJPI em varas de 
competências criminal e para causas de improbidade ad-
ministrativa, com JEF adjunto criminal (Resolução Presi 
6/2014 e 11/2014).

• Prorrogação do convênio entre o Tribunal e o Centro Uni-
versitário de Sete Lagoas – UNIFEMM, visando à ma-
nutenção do Posto de Atendimento da Justiça Federal 
de Sete Lagoas/MG. Durante cinco anos de funciona-
mento, 909 jurisdicionados foram atendidos pelo PAA/
JF/NPJ, resultando em 706 ações propostas, a maior 
parte delas de natureza previdenciária.

• Realização de mutirões cartorários e elaboração de mi-
nutas de sentença, com a participação de 3 magistrados 
e 53 servidores em diversas unidades jurisdicionais, para 
impulsionar os processos que aguardavam providências 
da secretaria, como expedição de RPV, certi0cação de 
trânsito em julgado, catalogação de sentença, arquiva-
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mento e juntada de petições. Entre os diversos indica-
dores estão 22.634 processos analisados, quase 1.709 
sentenças minutadas, 6.179 processos arquivados. Al-
gumas iniciativas se destacam pelos resultados obtidos:

 ! no JEF Adjunto da SSJ Araguaína/TO, análise de 
10.690 processos com participação de 15 servi-
dores, resultando em 2.671 sentenças registra-
das no e-CDV, 6.033 processos arquivados, 75 
decisões/despachos, 446 impulsos processuais 
e 2.399 lançamentos no sistema de trânsito em 
julgado;

 ! na 3ª Vara da SSJ Uberlândia/MG, análise de 
2.362 processos com participação de 12 servi-
dores, gerando 1.491 decisões/despachos, 150 
sentenças minutadas e 721 solicitações de pa-
gamento de peritos pelo sistema AJG;

 ! nas Turmas Recursais da Bahia, análise de 
5.600 processos com participação de 5 servido-
res, gerando 5.600 impulsos processuais e 924 
lançamentos no sistema de trânsito em julgado; 

 ! no JEF Adjunto da SSJ Alagoinhas/BA, 400 sen-
tenças minutadas com a participação de 3 ser-
vidores;

 ! no JEF Adjunto da SSJ Juazeiro/BA, com a par-
ticipação de 5 servidores, resultando em 555 
sentenças minutadas, análise de 615 processos;

 ! no JEF Adjunto da SSJ Sete Lagoas/MG, com 
a participação de 2 magistrados e 9 servidores, 
análise de 1.434 processos, resultando em 312 
sentenças minutadas, 991 decisões/despachos 
e 295 sentenças registradas no e-CVD;

 ! no JEF Adjunto da 3ª Vara da SSJ Feira de San-
tana/BA, com a participação de 1 magistrado e 
3 servidores, análise de 1.933 processos, resul-
tando em 47 RPVs expedidas, 185 solicitações 
de pagamento a peritos pelo sistema AJG, 286 
sentenças minutadas, 180 decisões/despachos, 
146 processos arquivados, 885 impulsos proces-
suais e 204 lançamentos no sistema de trânsito 
em julgado.

• Realização de 14 mutirões de audiências com escopo 
de reduzir as pautas e o volume de processos em trami-
tação nos JEFs. Entre os quais se destacam os:

 ! do JEF Adjunto da SSJ Marabá/PA, no período 
de 10 a 15 de fevereiro, com a participação de 
6 magistrados, que realizaram 1.368 audiências, 
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resultando em 884 acordos, o que equivale a 
70% de acordo, gerando um montante de R$ 
4.732.088,02 em RPVs; 

 ! do JEF Adjunto da SSJ Castanhal/PA, no período 
de 5 a 16 de maio, com a participação de 7 ma-
gistrados, que realizaram 3.213 audiências, re-
sultando em 1.373 acordos, o que equivale a 
55% de acordo, gerando um montante de R$ 
5.252.857,69 em RPVs; 

 ! da 7ª, 9ª e 10ª Vara de JEFs da SJ do Maranhão, 
no período de 19 a 31 de maio, com a partici-
pação de 18 magistrados, que realizaram 7.953 
audiências, resultando em 4.765 acordos, o que 
equivale a 61% de acordo, gerando um montan-
te de R$ 30.546.066,10 em RPVs; 

 ! do JEF Adjunto da SSJ Bacabal/MA, que ocor-
reu em algumas semanas dos meses de julho, 
novembro e dezembro, com a participação de 
2 magistrados. Ao total foram realizadas 1.174 
audiências, resultando em 473 acordos, o que 
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equivale a 48% de acordo, gerando um montan-
te de R$ 2.576.809,97 em RPVs; 

equivale a 63% de acordo, gerando um montan-
te de R$ 8.903.607,33 em RPVs; 

 ! da 12ª Vara da SJMA, em algumas semanas dos 
meses de setembro e dezembro, com a partici-
pação de 9 magistrados, que realizaram 1.800 
audiências, resultando em 897 acordos, o que 
equivale a 67% de acordo, gerando um montan-
te de R$ 2.774.896,71 em RPVs; 

 ! da 8ª, 9ª e 10ª Vara de JEFs da SJPA, no pe-
ríodo de 3 a 15 de novembro, com a participa-
ção de 10 magistrados, que realizaram 5.398 
audiências, resultando em 2.442 acordos, o que 
equivale a 62% de acordo, gerando um montan-
te de R$ 8.646.749,24 em RPVs; 

 ! do JEF Adjunto da SSJ Caxias/MA, que ocorreu 
em algumas semanas dos meses de agosto e 
novembro, com a participação de 2 magistrados, 
que realizaram 1.357 audiências, resultando em 
745 acordos, o que equivale a 66% de acordo, ge-
rando um montante de R$ 2.814.491,49 em RPVs; 

 ! do JEF Adjunto da SSJ Irecê/BA, que ocorreu 
no período de 12 a 16 de agosto, com a partici-
pação de 8 magistrados, que realizaram 1.800 
audiências, resultando em 1.030 acordos, o que 
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 ! do JEF Adjunto da SSJ Picos/PI, no período de 
17 a 22 de novembro, com a participação de 8 
magistrados, que realizaram 2.160 audiências, 
resultando em 1.228 acordos, o que equiva-
le a 59% de acordo, gerando um montante de 
R$ 3.368.748,20 em RPVs.

• Realização de 5 JEFs itinerantes (Feijó/AC; Tartaru-
galzinho e outras localidades/AP; Esperantina/PI; Dis-
trito de Extrema e Baixo Madeira/RO), que resultaram 
em 3.829 audiências, 1.850 acordos homologados e 
R$ 4.349.898,20 em requisições de pagamento.

• Autorização da realização de sessões extraordinárias 
nas Turmas Recursais da SJGO, com participação de 
juízes substitutos da SJGO, para julgamento de proces-
sos em matéria previdenciária e assistencial. Foram atri-
buídos aos magistrados auxiliares cerca de 7.300 pro-
cessos, e, até dezembro, 2.915 foram julgados.

• Implantação, na SJRO, de projeto para a realização 
de audiência de conciliação na mesma data agendada 
para a realização da perícia. O projeto tem como objeti-
vo diminuir o curso das ações previdenciárias. 
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•   Realização, nos dias 4 e 5 de dezembro, 
em Brasília, de reunião com os diretores de 

NUTUR, com a participação do juiz federal em auxílio à 

Cojef Murilo Fernandes de Almeida. Foram discutidos os 

assuntos relacionados a ̀ uxos de trabalho, uni0cação de 

procedimentos, normatizações recentes, necessidade 

de adequação de programas informatizados às normas 

vigentes, di0culdades operacionais, gestão de recursos 

humanos e materiais, entre outros. 

• Reunião do CJF do dia 26/05, na qual se deliberou que 

a localização de turmas recursais é de competência de 

cada Tribunal Regional Federal.

• Autorização da instalação de 11 turmas recursais em 

caráter permanente, nos termos da Lei 12.665, de 

13/06/2012 — Resolução/Presi/Secge 01/2014: Amazo-

nas-Roraima; 4ª da Bahia; 3ª do Distrito Federal; 2ª do 

Maranhão; Mato Grosso; Juiz de Fora; Uberlândia; 2ª do 

Pará-Amapá; Piauí; Rondônia e Tocantins.

• Extinção da Turma Recursal da SJRR, que passou a 

funcionar em conjunto com a Turma Recursal da SJAM 

(Portaria Presi/Secge 56 e 65/2014).

• Interiorização das turmas recursais, que teve início na 
SJMG: Turma Recursal de Juiz de Fora Portaria Presi 
332/2014 e Turma Recursal de Uberlândia Portaria Presi 
421/2014.

• Ampliação da competência de Juizados Especiais 
Federais adjuntos previdenciário e criminal, que passa-
ram a ser competentes para julgar matéria cível e crimi-
nal (Resolução Presi 19/2014).

• Revisão do Regimento Interno dos JEFs, das TRs e da 
TRU. O novo texto normativo foi aprovado pela Corte 
Especial Administrativa em sessão ocorrida em 11 de 
setembro. A norma oferece aos magistrados e servido-
res devida atualização do instrumento básico condutor 
dos serviços nos Juizados Especiais Federais, com tex-
to normativo absolutamente coerente com esse modelo 
de justiça: simples, célere e e0caz. Em dezembro foram 
incluídas algumas alterações.

• Reestruturação da Turma Regional de Uniformização – 
TRU, que passou a ser composta por um magistrado 
de cada seção ou subseção judiciária sede de turma 
recursal, reduzindo, inicialmente, para 14 o número de 
membros efetivos, nos termos do RIJEFTRTRU (Porta-
ria/COJEF 10/2014).
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2015

• Realização de mutirões, para julgar processos previden-
ciários e assistenciais, em sessões extraordinárias, com 
juízes federais voluntários, sob a presidência de mem-
bros efetivos, nas turmas recursais de Goiás, Minas Ge-
rais, Juiz de Fora/MG e Uberlândia/MG.

• O coordenador dos Juizados Especiais Federais da 
1ª Região, desembargador federal Reynaldo Fonseca, 
abriu, em março de 2015, processo seletivo para preen-
chimento de vaga de membro da Turma Nacional de 
Uniformização de Jurisprudência (TNU), para o biênio 
2015-2017, tendo em vista o término do mandato do juiz 
federal Paulo Ernane Moreira Barros. Foi selecionado o 
juiz federal Rui Costa Gonçalves.

• A Cojef participou do Projeto Expedição da Cidadania no Vale 
do Rio Paraguai. A partida da embarcação ocorreu na cidade 
de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em 17 de março, tendo 
representado a coordenação a desembargadora federal Gil-
da Sigmaringa Seixas. O Projeto Expedição da Cidadania, 
promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), em parceria com diversos órgãos públicos, oferecerá 

efetivo acesso à cidadania a pessoas que vivem em uma 
região muito segregada do território brasileiro. Foram feitos 
pré-atendimentos para a identi0cação das necessidades dos 
cidadãos como: expedição de documentos; elaboração dos 
requerimentos administrativos de benefícios previdenciários 
no INSS; atermações de ações judiciais de competência de 
Juizados Especiais; assim como serviços preventivos de 
saúde (exame ginecológico e higiene bucal) e casamento 
comunitário.
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• Em março, a Subseção Judiciária de Guanambi/BA e 
o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) implanta-
ram sistema permanente de conciliação nas demandas 
previdenciárias do JEF Adjunto. Na primeira semana de 
funcionamento do sistema, foram designadas 200 au-
diências para quatro dias de trabalho (50 por dia). No 
período, houve o alcance do índice de 51,61% de acor-
dos homologados, sendo 96 nos 186 processos em que 
houve comparecimento da parte autora à audiência. 

• Realização de mutirões de secretaria nas Subseções 
Judiciárias de Bacabal/MA, Uberlândia/MG, Picos/PI, 
Sete Lagoas/MG e Araguaína/TO, nos quais foram mo-
vimentados cerca de 15.000 processos.

• Realizados cinco Juizados Especiais Federais Itineran-
tes nas Seccionais de Minas Gerais, Rondônia, Tocan-
tins, Amapá e Maranhão. Entre os dias 8 e 13 de junho 
ocorreu a fase de audiências do Juizado Especial Fe-
deral itinerante de Santa Maria do Suaçuí/MG. Nos dias 
19 a 23 de outubro, foi a vez de Ariquemes/RO ter a 
fase de audiências. No Arquipélago de Bailique/AP, as 
audiências ocorreram entre 18 e 24 de outubro. Em Ara-
guacema/TO, de 16 a 20 de novembro, e em Barra do 
Corda/MA, de 7 a 18 de dezembro.
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• Entre os dias 27 e 31 de julho, a Subseção Judiciária de 
Araguaína realizou mutirão de perícias médicas com o 
objetivo de acelerar o julgamento de processos relativos 
à concessão de benefícios previdenciários do INSS. A 
iniciativa, denominada de Perícia Itinerante, foi possível 
graças à parceria entre a Subseção Judiciária de Ara-
guaína, a Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG), a 
OAB e a Prefeitura municipal.

• Em parceria com o Exército Brasileiro – 17ª Brigada de 
Infantaria de Selva, juntamente com o Tribunal de Justi-

ça de Rondônia, a Justiça Federal da Seção Judiciária 
de Rondônia atuou na Operação Justiça Rápida Itine-
rante em conjunto com a Operação Ágata-Aciso, nos 
dias 28 e 29 de julho, a 0m de atender à população dos 
Distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, no muni-
cípio de Porto Velho/RO.

• Realizados esforços concentrados de sentença, para 
julgamento de processos conclusos nos JEFs Adjuntos 
de Ilhéus/BA, Rondonópolis/MT e Sete Lagoas/MG e na 
3ª Vara de Uberaba/MG, na 4ª Vara do Acre e na 4ª Vara 
de Rondônia, com a prolação de 1.689 sentenças no 
total.

• Realização de mutirões de audiências, distribuídos em 
duas seções judiciárias (Minas Gerais e Pará), que to-
talizaram 3.348 audiências, 2.264 com processos julga-
dos e 1.084 acordos homologados. Foram gerados R$ 
10.940.516,55 de recursos em RPV. Foram realizadas, 
ainda, 3.615 audiências em esforços concentrados, que 
ocorreram uma semana por mês, entre os meses de 
agosto e dezembro, em Floriano/PI, Parnaíba/PI, Teó0lo 
Otoni/MG, Redenção/PA, Montes Claros/MG e Araguaí-
na/TO, com a participação de 21 magistrados.
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• Em 16 de novembro, na sede da Subseção Judiciária 
de Paulo Afonso/BA, houve o lançamento do Projeto 
Expedição de Cidadania no Vale do Rio São Francisco, 
nos exatos moldes da expedição ocorrida no Rio Para-
guai. Essa etapa teve a participação do TRF 5ª Região 
e bene0ciou os cidadãos integrantes das comunidades 
situadas às margens daquele rio, nos Estados da Bahia 
e de Pernambuco. A coordenadora dos JEFs da 1ª Re-
gião, juntamente com a desembargadora federal apo-
sentada Selene Almeida, esteve presente na primeira 
semana do evento.

• Em 9 de dezembro, ocorreu na sede do Conselho da 
Justiça Federal um evento inédito, chamado “Diálogos 
e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Espe-
ciais Federais”. O evento reuniu juízes federais membros 
da TNU, presidentes das Turmas Recursais, coordena-
dores dos JEFs, além de magistrados responsáveis por 
examinar a admissibilidade de recursos, e contou com a 
presença da desembargadora federal Gilda Sigmaringa 
Seixas. Os participantes aprovaram enunciados, orien-
tações e recomendações para racionalizar o tratamen-
to de recursos processuais. No mesmo evento, foram 
discutidos os seguintes temas: diálogos de cooperação 

entre turmas recursais e TNU; diminuição de arenas re-
cursais nos juizados; e estabilidade, divulgação e aplicação 

da jurisprudência da TNU.

2016
Em maio de 2016, a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Sei-

xas foi conduzida ao cargo de coordenadora regional dos Juizados 

Especiais Federais da 1ª Região, função que a magistrada já ocu-

pava interinamente desde abril/2015, tendo sido eleita para o biênio 

2016-2018 durante a sessão da Corte Administrativa.

• A coordenadora dos Juizados Especiais Federais da 1ª 
Região, desembargadora federal Gilda Sigmaringa Sei-
xas, em 17 de outubro, instituiu, no âmbito da 1ª Região, 
o Fórum Interinstitucional Previdenciário – Forprev, com 
o objetivo de ampliar a discussão sobre as práticas e 
os procedimentos nas demandas previdenciárias, por 
meio  do diálogo entre o Poder Judiciário e as partes 
envolvidas. O Forprev possui sua e0cácia aferida na 
medida em que as discussões lançadas nas reuniões 
possibilitam aprimorar os procedimentos nos processos 
de matéria previdenciária, tanto no âmbito administrativo 
quanto no âmbito judicial, além de serem apresentados 
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subsídios para o incremento de formas alternativas de 
soluções de con`itos. 

 ! Em 12 de dezembro, o Forprev foi realizado na 
Seção Judiciária do Pará, com a participação da 
Seção Judiciária do Amapá, e, em 16 de dezem-
bro, na Seção Judiciária do Distrito Federal.

 ! No Baixo Madeira, o Jef itinerante atuou em con-
junto com a Justiça estadual, por meio da Opera-
ção Justiça Rápida, e atendeu a comunidade lo-
cal e distritos ribeirinhos da capital de Rondônia. 

 ! Entre os dia 22 e 27 de agosto, aconteceu a fase 
de audiências do JEFIT de Pedro II, que atendeu  
a demandantes dos municípios de Brasileira, 
Buriti dos Montes, Capitão de Campos, Castelo 
do Piauí, Cocal de Telha, Domingos Mourão, Ja-
tobá do Piauí, Juazeiro do Piauí, Lagoa de São 
Francisco, Milton Brandão, Piripiri, São Miguel 

JEFIT de Diamantina/MG.

• Realização de itinerantes no Baixo Madeira/RO, Dia-
mantina/MG e Pedro II/PI.

JEFIT de Pedro II/PI.
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do Tapuio e Sigefredo Pacheco, totalizando o 
número de R$ 1.461.148,82 em RPVs.

• Realização dos mutirões: São Luís/MA, Teresina/PI, 
Porto Velho/RO, Araguaína/TO e Campo Formoso/BA. 

• Os mutirões de secretaria foram em Bacabal/MA e 
Ilhéus/BA e resultaram na expedição de 367 e 325 
RPVs, respectivamente.

• A Cojef apoiou a participação de servidores da 1ª Re-
gião no Projeto de Expedição de Cidadania, de iniciativa 
da Associação dos Juízes Federais do Brasil – Ajufe. 
Contou com a participação de diversos órgãos públicos 
e entidades, tendo como objetivo oferecer acesso à ci-
dadania a centenas de pessoas que vivem em regiões 
remotas e segregadas do território brasileiro. Foi imple-
mentado em duas etapas. Na primeira fase, entre os 
dias 19 e 26 de setembro, foram feitas as atermações, 
consultas médicas e distribuição de doações; na segun-
da etapa, no período de 28 de novembro a 2 de dezem-
bro, foram entregues os documentos e realizadas as 
audiências de instrução, julgamento e conciliação, com 
a participação voluntária de dez juízes federais, além 
de servidores e colaboradores, que atenderam a popu-
lação da região do Delta do Parnaíba e de Ilha Grande/
PI. Foram analisados aproximadamente 600 processos, 
com a realização de 232 acordos, e expedidas RPVs no 
valor total de R$ 694.106,46.

Ilhéus/BA
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QUANTIDADE DE JEFS E TRS

Seção
Varas de 

JEFs
JEFs adjuntos em vara 

de interior
JEFs adjuntos a 
varas criminais

JEFs adjuntos a 
varas ambientais

Turmas 
recursais

AC 1 1 – – 1

AM 2 2 1 – 1

AP 2 2 2 1 (*)

BA 6 19 2 – 4

DF 5 – 2 – 3

GO 4 9 2 – 2

MA 4 5 2 1 2

MG 16 28 4 – 6 (**)

MT 3 8 2 – 1

PA 4 10 2 1 2

PI 3 5 2 – 1

RO 2 4 1 1 1

RR 1 – – – (***)

TO 2 2 1 – 1

Total 55 95 23 4 25

Total JEFs adjuntos 122

Total geral de JEF (varas e JEFs adjuntos) 177

    (*) Funciona em conjunto com a TR/Pará.

    (**) Incluindo as turmas recursais interiorizadas de Juiz de Fora e Uberlândia.

    (***) Funcionamento em conjunto com TR/Amazonas.

Os JEFs na atualidade
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Fonte: Diest/TRF1.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Distribuídos 76.625 232.650 451.046 384.030 335.817 362.323 331.058 357.000 364.066 374.861 382.792 479.144 659.841 467.977 472.993

Julgados 19.251 102.573 228.681 462.958 353.128 322.860 313.494 344.931 354.682 387.201 422.381 455.066 485.173 448.068 470.182

Em tramitação 70.805 270.521 618.774 683.152 627.592 658.305 655.289 645.072 666.696 676.060 622.760 608.980 763.538 798.021 827.186

EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – 2002 A 2016
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EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DAS TURMAS RECURSAIS – 2002 A 2016

Fonte: Diest/TRF1.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Distribuídos 3.053 17.280 37.125 54.473 78.755 69.650 86.303 112.880 93.495 114.565 125.628 139.928 149.955 132.090 148.510

Julgados 1.426 14.629 24.324 27.975 52.525 64.848 56.567 86.247 87.510 97.010 88.623 99.174 104.433 164.402 168.039

Em tramitação 2.285 10.009 18.912 37.117 76.683 82.446 120.636 172.760 194.150 221.395 263.388 340.362 375.401 399.593 419.661
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Publicações

• Cartilha Juizado virtual: Justiça real, 2. ed., TRF 1ª Re-
gião, 2004.

• Juizados Especiais Federais da 1ª Região – a Justiça 
de todos, Brasília, TRF 1ª Região, 2009.

• Manual da secretaria: Juizados Especiais Federais cri-
minais, Brasília, TRF 1ª Região, 2002. 

Fôlderes
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Cartazes
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Cartazes
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Juizados Especiais Federais

na 1ª Região
Itinerantes

2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014Sumário 2015 2016



2002
Amazonas (Benjamin Constant), Pará (Castanhal), 

Rondônia (Ji-Paraná) e Tocantins (Gurupi).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região
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Ji-Paraná/RO
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2002
Amazonas (Benjamin Constant), Pará (Castanhal), 

Rondônia (Ji-Paraná) e Tocantins (Gurupi).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região
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Benjamin Constant/AM
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2002
Amazonas (Benjamin Constant), Pará (Castanhal), 

Rondônia (Ji-Paraná) e Tocantins (Gurupi).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região
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Castanhal/PA
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2002
Amazonas (Benjamin Constant), Pará (Castanhal), 

Rondônia (Ji-Paraná) e Tocantins (Gurupi).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região
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Castanhal/PA
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2002
Amazonas (Benjamin Constant), Pará (Castanhal), 

Rondônia (Ji-Paraná) e Tocantins (Gurupi).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região
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Ji-Paraná/RO
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2002
Amazonas (Benjamin Constant), Pará (Castanhal), 

Rondônia (Ji-Paraná) e Tocantins (Gurupi).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região
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Ji-Paraná/RO

Sumário



2003
Acre (Xapuri e Brasileia), Amapá (Oiapoque, Ilha 

de Santana e Elesbão), Amazonas (Benjamin 

Constant, Novo Airão, Careiro da Várzea, calhas 

dos rios Negro, Solimões, Purus e Juruá, 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Comunidade 

Castanhal, Comunidade do Cametá dos Ramos, 

Comunidade de Itapeaçu, Comunidade de Pedras, 

Itapiranga, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, 

Silves, Urucará e Vila Amazônica), Bahia (Vitória 

da Conquista), Maranhão (Santa Inês), Mato 

Grosso (Mirassol d’Oeste e Rondonópolis), Minas 

Gerais (Araçuaí, Ipatinga, Varginha, Montes Claros 

e Governador Valadares), Pará (Barcarena), Piauí 

(São Raimundo Nonato), Rondônia (Cacoal), 

Roraima (Mucajaí e Normandia) e Tocantins 

(Gurupi, Araguaína e Jalapão). 

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região
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Jalapão/TO
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2003
Acre (Xapuri e Brasileia), Amapá (Oiapoque, Ilha 

de Santana e Elesbão), Amazonas (Benjamin 

Constant, Novo Airão, Careiro da Várzea, calhas 

dos rios Negro, Solimões, Purus e Juruá, 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Comunidade 

Castanhal, Comunidade do Cametá dos Ramos, 

Comunidade de Itapeaçu, Comunidade de Pedras, 

Itapiranga, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, 

Silves, Urucará e Vila Amazônica), Bahia (Vitória 

da Conquista), Maranhão (Santa Inês), Mato 

Grosso (Mirassol d’Oeste e Rondonópolis), Minas 

Gerais (Araçuaí, Ipatinga, Varginha, Montes Claros 

e Governador Valadares), Pará (Barcarena), Piauí 

(São Raimundo Nonato), Rondônia (Cacoal), 

Roraima (Mucajaí e Normandia) e Tocantins 

(Gurupi, Araguaína e Jalapão). 

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região
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Xapuri e Brasileia/AC

Sumário



2003
Acre (Xapuri e Brasileia), Amapá (Oiapoque, Ilha 

de Santana e Elesbão), Amazonas (Benjamin 

Constant, Novo Airão, Careiro da Várzea, calhas 

dos rios Negro, Solimões, Purus e Juruá, 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Comunidade 

Castanhal, Comunidade do Cametá dos Ramos, 

Comunidade de Itapeaçu, Comunidade de Pedras, 

Itapiranga, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, 

Silves, Urucará e Vila Amazônica), Bahia (Vitória 

da Conquista), Maranhão (Santa Inês), Mato 

Grosso (Mirassol d’Oeste e Rondonópolis), Minas 

Gerais (Araçuaí, Ipatinga, Varginha, Montes Claros 

e Governador Valadares), Pará (Barcarena), Piauí 

(São Raimundo Nonato), Rondônia (Cacoal), 

Roraima (Mucajaí e Normandia) e Tocantins 

(Gurupi, Araguaína e Jalapão). 

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região
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Cacoal/RO
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2003
Acre (Xapuri e Brasileia), Amapá (Oiapoque, Ilha 

de Santana e Elesbão), Amazonas (Benjamin 

Constant, Novo Airão, Careiro da Várzea, calhas 

dos rios Negro, Solimões, Purus e Juruá, 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Comunidade 

Castanhal, Comunidade do Cametá dos Ramos, 

Comunidade de Itapeaçu, Comunidade de Pedras, 

Itapiranga, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, 

Silves, Urucará e Vila Amazônica), Bahia (Vitória 

da Conquista), Maranhão (Santa Inês), Mato 

Grosso (Mirassol d’Oeste e Rondonópolis), Minas 

Gerais (Araçuaí, Ipatinga, Varginha, Montes Claros 

e Governador Valadares), Pará (Barcarena), Piauí 

(São Raimundo Nonato), Rondônia (Cacoal), 

Roraima (Mucajaí e Normandia) e Tocantins 

(Gurupi, Araguaína e Jalapão). 

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região
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Benjamin Constant/AM
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2003
Acre (Xapuri e Brasileia), Amapá (Oiapoque, Ilha 

de Santana e Elesbão), Amazonas (Benjamin 

Constant, Novo Airão, Careiro da Várzea, calhas 

dos rios Negro, Solimões, Purus e Juruá, 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Comunidade 

Castanhal, Comunidade do Cametá dos Ramos, 

Comunidade de Itapeaçu, Comunidade de Pedras, 

Itapiranga, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, 

Silves, Urucará e Vila Amazônica), Bahia (Vitória 

da Conquista), Maranhão (Santa Inês), Mato 

Grosso (Mirassol d’Oeste e Rondonópolis), Minas 

Gerais (Araçuaí, Ipatinga, Varginha, Montes Claros 

e Governador Valadares), Pará (Barcarena), Piauí 

(São Raimundo Nonato), Rondônia (Cacoal), 

Roraima (Mucajaí e Normandia) e Tocantins 

(Gurupi, Araguaína e Jalapão). 

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

103

Jalapão/TO

Sumário



2003
Acre (Xapuri e Brasileia), Amapá (Oiapoque, Ilha 

de Santana e Elesbão), Amazonas (Benjamin 

Constant, Novo Airão, Careiro da Várzea, calhas 

dos rios Negro, Solimões, Purus e Juruá, 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Comunidade 

Castanhal, Comunidade do Cametá dos Ramos, 

Comunidade de Itapeaçu, Comunidade de Pedras, 

Itapiranga, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, 

Silves, Urucará e Vila Amazônica), Bahia (Vitória 

da Conquista), Maranhão (Santa Inês), Mato 

Grosso (Mirassol d’Oeste e Rondonópolis), Minas 

Gerais (Araçuaí, Ipatinga, Varginha, Montes Claros 

e Governador Valadares), Pará (Barcarena), Piauí 

(São Raimundo Nonato), Rondônia (Cacoal), 

Roraima (Mucajaí e Normandia) e Tocantins 

(Gurupi, Araguaína e Jalapão). 

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

104

Barbacena/PA

Sumário



2004

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Laranjal do 

Jari), Amazonas (calha Baixo Amazonas, calha 

Alto Solimões, Indaruba, calha do Rio Juruá 

e calha do Alto Rio Negro), Bahia (Vitória da 

Conquista, Jequié, Jacobina, Caem, Saúde, 

Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, 

Senhor do Bon+m, Juazeiro e Feira de Santana), 

Maranhão (Presidente Dutra e Pinheiro), Mato 

Grosso (Rondonópolis, Diamantino e Sinop), 

Minas Gerais (Diamantina, Porteirinha, Janaúba, 

Ipatinga, Paracatu, Poços de Caldas, Betim), Pará 

(Bragança e Salvaterra), Piauí (Parnaíba e Bom 

Jesus), Rondônia (Guajará-Mirim), Roraima 

(Pacaraima e Rorainópolis) e Tocantins (eixo 

Natividade/Dianópolis/Taguatinga).

105

Porteirinha/MG

Sumário



2004

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Laranjal do 

Jari), Amazonas (calha Baixo Amazonas, calha 

Alto Solimões, Indaruba, calha do Rio Juruá 

e calha do Alto Rio Negro), Bahia (Vitória da 

Conquista, Jequié, Jacobina, Caem, Saúde, 

Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, 

Senhor do Bon*m, Juazeiro e Feira de Santana), 

Maranhão (Presidente Dutra e Pinheiro), Mato 

Grosso (Rondonópolis, Diamantino e Sinop), 

Minas Gerais (Diamantina, Porteirinha, Janaúba, 

Ipatinga, Paracatu, Poços de Caldas, Betim), Pará 

(Bragança e Salvaterra), Piauí (Parnaíba e Bom 

Jesus), Rondônia (Guajará-Mirim), Roraima 

(Pacaraima e Rorainópolis) e Tocantins (eixo 

Natividade/Dianópolis/Taguatinga).

106

Diamantina/MG

Sumário



2004

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Laranjal do 

Jari), Amazonas (calha Baixo Amazonas, calha 

Alto Solimões, Indaruba, calha do Rio Juruá 

e calha do Alto Rio Negro), Bahia (Vitória da 

Conquista, Jequié, Jacobina, Caem, Saúde, 

Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, 

Senhor do Bon*m, Juazeiro e Feira de Santana), 

Maranhão (Presidente Dutra e Pinheiro), Mato 

Grosso (Rondonópolis, Diamantino e Sinop), 

Minas Gerais (Diamantina, Porteirinha, Janaúba, 

Ipatinga, Paracatu, Poços de Caldas, Betim), Pará 

(Bragança e Salvaterra), Piauí (Parnaíba e Bom 

Jesus), Rondônia (Guajará-Mirim), Roraima 

(Pacaraima e Rorainópolis) e Tocantins (eixo 

Natividade/Dianópolis/Taguatinga).

107

Feira de Santana/BA

Sumário



2004

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Laranjal do 

Jari), Amazonas (calha Baixo Amazonas, calha 

Alto Solimões, Indaruba, calha do Rio Juruá 

e calha do Alto Rio Negro), Bahia (Vitória da 

Conquista, Jequié, Jacobina, Caem, Saúde, 

Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, 

Senhor do Bon*m, Juazeiro e Feira de Santana), 

Maranhão (Presidente Dutra e Pinheiro), Mato 

Grosso (Rondonópolis, Diamantino e Sinop), 

Minas Gerais (Diamantina, Porteirinha, Janaúba, 

Ipatinga, Paracatu, Poços de Caldas, Betim), Pará 

(Bragança e Salvaterra), Piauí (Parnaíba e Bom 

Jesus), Rondônia (Guajará-Mirim), Roraima 

(Pacaraima e Rorainópolis) e Tocantins (eixo 

Natividade/Dianópolis/Taguatinga).

108

Diamantina/MG

Sumário



2004

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Laranjal do 

Jari), Amazonas (calha Baixo Amazonas, calha 

Alto Solimões, Indaruba, calha do Rio Juruá 

e calha do Alto Rio Negro), Bahia (Vitória da 

Conquista, Jequié, Jacobina, Caem, Saúde, 

Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, 

Senhor do Bon*m, Juazeiro e Feira de Santana), 

Maranhão (Presidente Dutra e Pinheiro), Mato 

Grosso (Rondonópolis, Diamantino e Sinop), 

Minas Gerais (Diamantina, Porteirinha, Janaúba, 

Ipatinga, Paracatu, Poços de Caldas, Betim), Pará 

(Bragança e Salvaterra), Piauí (Parnaíba e Bom 

Jesus), Rondônia (Guajará-Mirim), Roraima 

(Pacaraima e Rorainópolis) e Tocantins (eixo 

Natividade/Dianópolis/Taguatinga).

109

Campo Formoso/BA

Sumário



2004

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Laranjal do 

Jari), Amazonas (calha Baixo Amazonas, calha 

Alto Solimões, Indaruba, calha do Rio Juruá 

e calha do Alto Rio Negro), Bahia (Vitória da 

Conquista, Jequié, Jacobina, Caem, Saúde, 

Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, 

Senhor do Bon*m, Juazeiro e Feira de Santana), 

Maranhão (Presidente Dutra e Pinheiro), Mato 

Grosso (Rondonópolis, Diamantino e Sinop), 

Minas Gerais (Diamantina, Porteirinha, Janaúba, 

Ipatinga, Paracatu, Poços de Caldas, Betim), Pará 

(Bragança e Salvaterra), Piauí (Parnaíba e Bom 

Jesus), Rondônia (Guajará-Mirim), Roraima 

(Pacaraima e Rorainópolis) e Tocantins (eixo 

Natividade/Dianópolis/Taguatinga).

110

Cruzeiro do Sul/AC

Sumário



2005

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Bailique), Amazonas (Coari), Bahia 

(Caem, Saúde, Antônio Gonçalves, Campo 

Formoso, Senhor do Bon%m, Feira de Santana 

e Itabuna), Distrito Federal (Brasília – Lar dos 

Velhinhos Maria de Madalena e Brazlândia), Goiás 

(Mineiros), Maranhão (Pinheiro e Açailândia), 

Mato Grosso (Sinop), Minas Gerais (Poços de 

Caldas, Betim, Teó%lo Otoni, Guanhães, Coronel 

Pacheco e Taiobeiras), Pará (Cametá), Piauí 

(Bom Jesus e Piripiri), Rondônia (Vilhena), 

Roraima (Santa Maria de Boiaçu) e Tocantins 

(Augustinópolis).

111

Açailândia/MA

Sumário



2005

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Bailique), Amazonas (Coari), Bahia 

(Caem, Saúde, Antônio Gonçalves, Campo 

Formoso, Senhor do Bon$m, Feira de Santana 

e Itabuna), Distrito Federal (Brasília – Lar dos 

Velhinhos Maria de Madalena e Brazlândia), Goiás 

(Mineiros), Maranhão (Pinheiro e Açailândia), 

Mato Grosso (Sinop), Minas Gerais (Poços de 

Caldas, Betim, Teó$lo Otoni, Guanhães, Coronel 

Pacheco e Taiobeiras), Pará (Cametá), Piauí 

(Bom Jesus e Piripiri), Rondônia (Vilhena), 

Roraima (Santa Maria de Boiaçu) e Tocantins 

(Augustinópolis).

112

Vilhena/RO

Sumário



2005

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Bailique), Amazonas (Coari), Bahia 

(Caem, Saúde, Antônio Gonçalves, Campo 

Formoso, Senhor do Bon$m, Feira de Santana 

e Itabuna), Distrito Federal (Brasília – Lar dos 

Velhinhos Maria de Madalena e Brazlândia), Goiás 

(Mineiros), Maranhão (Pinheiro e Açailândia), 

Mato Grosso (Sinop), Minas Gerais (Poços de 

Caldas, Betim, Teó$lo Otoni, Guanhães, Coronel 

Pacheco e Taiobeiras), Pará (Cametá), Piauí 

(Bom Jesus e Piripiri), Rondônia (Vilhena), 

Roraima (Santa Maria de Boiaçu) e Tocantins 

(Augustinópolis).

113

Cametá/PA

Sumário



2005

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Bailique), Amazonas (Coari), Bahia 

(Caem, Saúde, Antônio Gonçalves, Campo 

Formoso, Senhor do Bon$m, Feira de Santana 

e Itabuna), Distrito Federal (Brasília – Lar dos 

Velhinhos Maria de Madalena e Brazlândia), Goiás 

(Mineiros), Maranhão (Pinheiro e Açailândia), 

Mato Grosso (Sinop), Minas Gerais (Poços de 

Caldas, Betim, Teó$lo Otoni, Guanhães, Coronel 

Pacheco e Taiobeiras), Pará (Cametá), Piauí 

(Bom Jesus e Piripiri), Rondônia (Vilhena), 

Roraima (Santa Maria de Boiaçu) e Tocantins 

(Augustinópolis).

114

Vilhena/RO

Sumário



2005

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Bailique), Amazonas (Coari), Bahia 

(Caem, Saúde, Antônio Gonçalves, Campo 

Formoso, Senhor do Bon$m, Feira de Santana 

e Itabuna), Distrito Federal (Brasília – Lar dos 

Velhinhos Maria de Madalena e Brazlândia), Goiás 

(Mineiros), Maranhão (Pinheiro e Açailândia), 

Mato Grosso (Sinop), Minas Gerais (Poços de 

Caldas, Betim, Teó$lo Otoni, Guanhães, Coronel 

Pacheco e Taiobeiras), Pará (Cametá), Piauí 

(Bom Jesus e Piripiri), Rondônia (Vilhena), 

Roraima (Santa Maria de Boiaçu) e Tocantins 

(Augustinópolis).

115

Brasília/DF

Sumário



2005

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Bailique), Amazonas (Coari), Bahia 

(Caem, Saúde, Antônio Gonçalves, Campo 

Formoso, Senhor do Bon$m, Feira de Santana 

e Itabuna), Distrito Federal (Brasília – Lar dos 

Velhinhos Maria de Madalena e Brazlândia), Goiás 

(Mineiros), Maranhão (Pinheiro e Açailândia), 

Mato Grosso (Sinop), Minas Gerais (Poços de 

Caldas, Betim, Teó$lo Otoni, Guanhães, Coronel 

Pacheco e Taiobeiras), Pará (Cametá), Piauí 

(Bom Jesus e Piripiri), Rondônia (Vilhena), 

Roraima (Santa Maria de Boiaçu) e Tocantins 

(Augustinópolis).

116

Coari/AM

Sumário



2006

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Sena Madureira), Amapá (Ferreira Gomes 

e Porto Grande, Amapá e Calçoene, Pedra Branca 

e Serra do Navio), Amazonas (Boca do Acre e 

Pauini, Lábrea e Canutama, Tapauá, Beruri, São 

Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá), Distrito 

Federal (Gama e adjacências) Goiás (Porangatu 

e Jussara), Mato Grosso (Alto Araguaia, Juína 

e Barra do Garças), Minas Gerais (Viçosa, 

Taiobeiras, Januária, Almenara e Projeto Vale do 

Jequitinhonha — Teó+lo Otoni e Itambacuri), Pará 

(Vigia e Tomé-Açu), Piauí (São João do Piauí), 

Rondônia (Ariquemes) e Tocantins (Bico do 

Papagaio).

117

Gama, Brasília/DF

Sumário



2006

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Sena Madureira), Amapá (Ferreira Gomes 

e Porto Grande, Amapá e Calçoene, Pedra Branca 

e Serra do Navio), Amazonas (Boca do Acre e 

Pauini, Lábrea e Canutama, Tapauá, Beruri, São 

Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá), Distrito 

Federal (Gama e adjacências) Goiás (Porangatu 

e Jussara), Mato Grosso (Alto Araguaia, Juína 

e Barra do Garças), Minas Gerais (Viçosa, 

Taiobeiras, Januária, Almenara e Projeto Vale do 

Jequitinhonha — Teó*lo Otoni e Itambacuri), Pará 

(Vigia e Tomé-Açu), Piauí (São João do Piauí), 

Rondônia (Ariquemes) e Tocantins (Bico do 

Papagaio).

118

Tapauá/AM

Sumário



2006

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Sena Madureira), Amapá (Ferreira Gomes 

e Porto Grande, Amapá e Calçoene, Pedra Branca 

e Serra do Navio), Amazonas (Boca do Acre e 

Pauini, Lábrea e Canutama, Tapauá, Beruri, São 

Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá), Distrito 

Federal (Gama e adjacências) Goiás (Porangatu 

e Jussara), Mato Grosso (Alto Araguaia, Juína 

e Barra do Garças), Minas Gerais (Viçosa, 

Taiobeiras, Januária, Almenara e Projeto Vale do 

Jequitinhonha — Teó*lo Otoni e Itambacuri), Pará 

(Vigia e Tomé-Açu), Piauí (São João do Piauí), 

Rondônia (Ariquemes) e Tocantins (Bico do 

Papagaio).

119

Viçosa/MG

Sumário



2006

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Sena Madureira), Amapá (Ferreira Gomes 

e Porto Grande, Amapá e Calçoene, Pedra Branca 

e Serra do Navio), Amazonas (Boca do Acre e 

Pauini, Lábrea e Canutama, Tapauá, Beruri, São 

Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá), Distrito 

Federal (Gama e adjacências) Goiás (Porangatu 

e Jussara), Mato Grosso (Alto Araguaia, Juína 

e Barra do Garças), Minas Gerais (Viçosa, 

Taiobeiras, Januária, Almenara e Projeto Vale do 

Jequitinhonha — Teó*lo Otoni e Itambacuri), Pará 

(Vigia e Tomé-Açu), Piauí (São João do Piauí), 

Rondônia (Ariquemes) e Tocantins (Bico do 

Papagaio).

120

Boca do Acre/AM

Sumário



2006

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Sena Madureira), Amapá (Ferreira Gomes 

e Porto Grande, Amapá e Calçoene, Pedra Branca 

e Serra do Navio), Amazonas (Boca do Acre e 

Pauini, Lábrea e Canutama, Tapauá, Beruri, São 

Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá), Distrito 

Federal (Gama e adjacências) Goiás (Porangatu 

e Jussara), Mato Grosso (Alto Araguaia, Juína 

e Barra do Garças), Minas Gerais (Viçosa, 

Taiobeiras, Januária, Almenara e Projeto Vale do 

Jequitinhonha — Teó*lo Otoni e Itambacuri), Pará 

(Vigia e Tomé-Açu), Piauí (São João do Piauí), 

Rondônia (Ariquemes) e Tocantins (Bico do 

Papagaio).

121

Boca do Acre/AM

Sumário



2006

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Sena Madureira), Amapá (Ferreira Gomes 

e Porto Grande, Amapá e Calçoene, Pedra Branca 

e Serra do Navio), Amazonas (Boca do Acre e 

Pauini, Lábrea e Canutama, Tapauá, Beruri, São 

Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá), Distrito 

Federal (Gama e adjacências) Goiás (Porangatu 

e Jussara), Mato Grosso (Alto Araguaia, Juína 

e Barra do Garças), Minas Gerais (Viçosa, 

Taiobeiras, Januária, Almenara e Projeto Vale do 

Jequitinhonha — Teó*lo Otoni e Itambacuri), Pará 

(Vigia e Tomé-Açu), Piauí (São João do Piauí), 

Rondônia (Ariquemes) e Tocantins (Bico do 

Papagaio).

122

Boca do Acre/AM

Sumário



2007

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Tarauacá), Amapá (Vitória do Jari e Laranjal 

do Jari, Tartarugalzinho e Pracuúba), Amazonas 

(Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente 

Figueiredo, Manacapuru e Benjamin Constant), 

Goiás (Posse e Morrinhos), Mato Grosso (Pontes 

e Lacerda), Minas Gerais (Taiobeiras, Santa 

Maria do Suaçuí e Pedra Azul), Rondônia (Jaru) e 

Tocantins (Tocantinópolis e Ananás).

123

Pontes e Lacerda/MT

Sumário



2007

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Tarauacá), Amapá (Vitória do Jari e Laranjal 

do Jari, Tartarugalzinho e Pracuúba), Amazonas 

(Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente 

Figueiredo, Manacapuru e Benjamin Constant), 

Goiás (Posse e Morrinhos), Mato Grosso (Pontes 

e Lacerda), Minas Gerais (Taiobeiras, Santa 

Maria do Suaçuí e Pedra Azul), Rondônia (Jaru) e 

Tocantins (Tocantinópolis e Ananás).

124

Taiobeiras/MG

Sumário



2007

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Tarauacá), Amapá (Vitória do Jari e Laranjal 

do Jari, Tartarugalzinho e Pracuúba), Amazonas 

(Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente 

Figueiredo, Manacapuru e Benjamin Constant), 

Goiás (Posse e Morrinhos), Mato Grosso (Pontes 

e Lacerda), Minas Gerais (Taiobeiras, Santa 

Maria do Suaçuí e Pedra Azul), Rondônia (Jaru) e 

Tocantins (Tocantinópolis e Ananás).

125

Jaru/RO

Sumário



2007

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Tarauacá), Amapá (Vitória do Jari e Laranjal 

do Jari, Tartarugalzinho e Pracuúba), Amazonas 

(Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente 

Figueiredo, Manacapuru e Benjamin Constant), 

Goiás (Posse e Morrinhos), Mato Grosso (Pontes 

e Lacerda), Minas Gerais (Taiobeiras, Santa 

Maria do Suaçuí e Pedra Azul), Rondônia (Jaru) e 

Tocantins (Tocantinópolis e Ananás).

126

Santa Maria do Suaçuí/MG

Sumário



2007

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Tarauacá), Amapá (Vitória do Jari e Laranjal 

do Jari, Tartarugalzinho e Pracuúba), Amazonas 

(Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente 

Figueiredo, Manacapuru e Benjamin Constant), 

Goiás (Posse e Morrinhos), Mato Grosso (Pontes 

e Lacerda), Minas Gerais (Taiobeiras, Santa 

Maria do Suaçuí e Pedra Azul), Rondônia (Jaru) e 

Tocantins (Tocantinópolis e Ananás).

127

Jaru/RO

Sumário



2007

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Tarauacá), Amapá (Vitória do Jari e Laranjal 

do Jari, Tartarugalzinho e Pracuúba), Amazonas 

(Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente 

Figueiredo, Manacapuru e Benjamin Constant), 

Goiás (Posse e Morrinhos), Mato Grosso (Pontes 

e Lacerda), Minas Gerais (Taiobeiras, Santa 

Maria do Suaçuí e Pedra Azul), Rondônia (Jaru) e 

Tocantins (Tocantinópolis e Ananás).

128

Jaru/RO

Sumário



2008

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Oiapoque), Amazonas (Tefé), Bahia 

(Tucano), Mato Grosso (Alta Floresta) e Minas 

Gerais (Serro).

129

Serro/MG

Sumário



2008

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Oiapoque), Amazonas (Tefé), Bahia 

(Tucano), Mato Grosso (Alta Floresta) e Minas 

Gerais (Serro).

130

Oiapoque/AP

Sumário



2008

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Oiapoque), Amazonas (Tefé), Bahia 

(Tucano), Mato Grosso (Alta Floresta) e Minas 

Gerais (Serro).

131

Alta Floresta/MT

Sumário



2008

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Oiapoque), Amazonas (Tefé), Bahia 

(Tucano), Mato Grosso (Alta Floresta) e Minas 

Gerais (Serro).

132

Serro/MG

Sumário



2008

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Oiapoque), Amazonas (Tefé), Bahia 

(Tucano), Mato Grosso (Alta Floresta) e Minas 

Gerais (Serro).

133

Alta Floresta/MT

Sumário



2008

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Oiapoque), Amazonas (Tefé), Bahia 

(Tucano), Mato Grosso (Alta Floresta) e Minas 

Gerais (Serro).

134

Serro/MG

Sumário



2009
Acre (Plácido de Castro), Amapá (Pedra Branca 

do Amapari e Serra do Navio), Amazonas (Tefé, 

Humaitá, Borba e Nova Olinda), Bahia (Campo 

Alegre de Lourdes, Pilão Arcado e Remanso), 

Maranhão (Nunes Freire), Mato Grosso (Tangará 

da Serra), Minas Gerais (Taiobeiras), Rondônia 

(Rolim de Moura) e Tocantins (Cristalândia).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

135

Pilão Arcado e Remanso/BA

Sumário



2009
Acre (Plácido de Castro), Amapá (Pedra Branca 

do Amapari e Serra do Navio), Amazonas (Tefé, 

Humaitá, Borba e Nova Olinda), Bahia (Campo 

Alegre de Lourdes, Pilão Arcado e Remanso), 

Maranhão (Nunes Freire), Mato Grosso (Tangará 

da Serra), Minas Gerais (Taiobeiras), Rondônia 

(Rolim de Moura) e Tocantins (Cristalândia).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

136

Nunes Freire/MA

Sumário



2009
Acre (Plácido de Castro), Amapá (Pedra Branca 

do Amapari e Serra do Navio), Amazonas (Tefé, 

Humaitá, Borba e Nova Olinda), Bahia (Campo 

Alegre de Lourdes, Pilão Arcado e Remanso), 

Maranhão (Nunes Freire), Mato Grosso (Tangará 

da Serra), Minas Gerais (Taiobeiras), Rondônia 

(Rolim de Moura) e Tocantins (Cristalândia).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

137

Plácido de Castro/AC

Sumário



2009
Acre (Plácido de Castro), Amapá (Pedra Branca 

do Amapari e Serra do Navio), Amazonas (Tefé, 

Humaitá, Borba e Nova Olinda), Bahia (Campo 

Alegre de Lourdes, Pilão Arcado e Remanso), 

Maranhão (Nunes Freire), Mato Grosso (Tangará 

da Serra), Minas Gerais (Taiobeiras), Rondônia 

(Rolim de Moura) e Tocantins (Cristalândia).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

138

Nunes Freire/MA

Sumário



2009
Acre (Plácido de Castro), Amapá (Pedra Branca 

do Amapari e Serra do Navio), Amazonas (Tefé, 

Humaitá, Borba e Nova Olinda), Bahia (Campo 

Alegre de Lourdes, Pilão Arcado e Remanso), 

Maranhão (Nunes Freire), Mato Grosso (Tangará 

da Serra), Minas Gerais (Taiobeiras), Rondônia 

(Rolim de Moura) e Tocantins (Cristalândia).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

139

Viaje pela 1ª Região

Nunes Freire/MA

Sumário



2009
Acre (Plácido de Castro), Amapá (Pedra Branca 

do Amapari e Serra do Navio), Amazonas (Tefé, 

Humaitá, Borba e Nova Olinda), Bahia (Campo 

Alegre de Lourdes, Pilão Arcado e Remanso), 

Maranhão (Nunes Freire), Mato Grosso (Tangará 

da Serra), Minas Gerais (Taiobeiras), Rondônia 

(Rolim de Moura) e Tocantins (Cristalândia).

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

140

Plácido de Castro/AC

Sumário



2010

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Vitória do Jari e Laranjal do Jari), 

Amazonas (Rio Negro), Bahia (Curaçá e Uauá), 

Goiás (Iporá), Pará (Mocajuba), Rondônia 

(Rio Madeira) e Tocantins (região do Bico do 

Papagaio).

141

Rio Madeira/RO

Sumário



2010

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Vitória do Jari e Laranjal do Jari), 

Amazonas (Rio Negro), Bahia (Curaçá e Uauá), 

Goiás (Iporá), Pará (Mocajuba), Rondônia 

(Rio Madeira) e Tocantins (região do Bico do 

Papagaio).

142

Bico do Papagaio/TO

Sumário



2010

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Vitória do Jari e Laranjal do Jari), 

Amazonas (Rio Negro), Bahia (Curaçá e Uauá), 

Goiás (Iporá), Pará (Mocajuba), Rondônia 

(Rio Madeira) e Tocantins (região do Bico do 

Papagaio).

143

Rio Negro/AM

Sumário



2010

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Vitória do Jari e Laranjal do Jari), 

Amazonas (Rio Negro), Bahia (Curaçá e Uauá), 

Goiás (Iporá), Pará (Mocajuba), Rondônia 

(Rio Madeira) e Tocantins (região do Bico do 

Papagaio).

144

Rio Negro/AM

Sumário



2010

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Vitória do Jari e Laranjal do Jari), 

Amazonas (Rio Negro), Bahia (Curaçá e Uauá), 

Goiás (Iporá), Pará (Mocajuba), Rondônia 

(Rio Madeira) e Tocantins (região do Bico do 

Papagaio).

145

Rio Madeira/RO

Sumário



2010

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Vitória do Jari e Laranjal do Jari), 

Amazonas (Rio Negro), Bahia (Curaçá e Uauá), 

Goiás (Iporá), Pará (Mocajuba), Rondônia 

(Rio Madeira) e Tocantins (região do Bico do 

Papagaio).

146

Rio Negro/AM

Sumário



2011

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Tartarugalzinho), 

Amazonas (Barcelos), Bahia (Santo Amaro e 

Saubara), Mato Grosso (São José do Rio Claro), 

Minas Gerais (Peçanha), Piauí (Corrente), 

Rondônia (Costa Marques, São Francisco do 

Guaporé e São Luiz do Guaporé) e Roraima (São 

Luís do Anauá). 

147

Peçanha/MG

Sumário



2011

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Tartarugalzinho), 

Amazonas (Barcelos), Bahia (Santo Amaro e 

Saubara), Mato Grosso (São José do Rio Claro), 

Minas Gerais (Peçanha), Piauí (Corrente), 

Rondônia (Costa Marques, São Francisco do 

Guaporé e São Luiz do Guaporé) e Roraima (São 

Luís do Anauá). 

148

Cruzeiro do Sul/AC

Sumário



2011

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Tartarugalzinho), 

Amazonas (Barcelos), Bahia (Santo Amaro e 

Saubara), Mato Grosso (São José do Rio Claro), 

Minas Gerais (Peçanha), Piauí (Corrente), 

Rondônia (Costa Marques, São Francisco do 

Guaporé e São Luiz do Guaporé) e Roraima (São 

Luís do Anauá). 

149

São Francisco do Guaporé e São Luiz do Guaporé/RO

Sumário



2011

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Tartarugalzinho), 

Amazonas (Barcelos), Bahia (Santo Amaro e 

Saubara), Mato Grosso (São José do Rio Claro), 

Minas Gerais (Peçanha), Piauí (Corrente), 

Rondônia (Costa Marques, São Francisco do 

Guaporé e São Luiz do Guaporé) e Roraima (São 

Luís do Anauá). 

150

Peçanha/MG

Sumário



2011

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Tartarugalzinho), 

Amazonas (Barcelos), Bahia (Santo Amaro e 

Saubara), Mato Grosso (São José do Rio Claro), 

Minas Gerais (Peçanha), Piauí (Corrente), 

Rondônia (Costa Marques, São Francisco do 

Guaporé e São Luiz do Guaporé) e Roraima (São 

Luís do Anauá). 

151

São Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé/RO

Sumário



2011

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Tartarugalzinho), 

Amazonas (Barcelos), Bahia (Santo Amaro e 

Saubara), Mato Grosso (São José do Rio Claro), 

Minas Gerais (Peçanha), Piauí (Corrente), 

Rondônia (Costa Marques, São Francisco do 

Guaporé e São Luiz do Guaporé) e Roraima (São 

Luís do Anauá). 

152

Cruzeiro do Sul/AC

Sumário



2012

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Assis Brasil e Epitaciolândia), Amazonas 

(Manaquiri), Goiás (Minaçu e São Miguel do 

Araguaia), Mato Grosso (Nova Mutum e Projeto 

Agrojef) e Rondônia (Machadinho do Oeste).

153

Minaçu/GO

Sumário



2012

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Assis Brasil e Epitaciolândia), Amazonas 

(Manaquiri), Goiás (Minaçu e São Miguel do 

Araguaia), Mato Grosso (Nova Mutum e Projeto 

Agrojef) e Rondônia (Machadinho do Oeste).

154

Machadinho do Oeste/RO

Sumário



2012

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Assis Brasil e Epitaciolândia), Amazonas 

(Manaquiri), Goiás (Minaçu e São Miguel do 

Araguaia), Mato Grosso (Nova Mutum e Projeto 

Agrojef) e Rondônia (Machadinho do Oeste).

155

Nova Mutum – Agrojef/MT

Sumário



2012

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Assis Brasil e Epitaciolândia), Amazonas 

(Manaquiri), Goiás (Minaçu e São Miguel do 

Araguaia), Mato Grosso (Nova Mutum e Projeto 

Agrojef) e Rondônia (Machadinho do Oeste).

156

Machadinho do Oeste/RO

Sumário



2012

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Assis Brasil e Epitaciolândia), Amazonas 

(Manaquiri), Goiás (Minaçu e São Miguel do 

Araguaia), Mato Grosso (Nova Mutum e Projeto 

Agrojef) e Rondônia (Machadinho do Oeste).

157

Machadinho do Oeste/RO

Sumário



2012

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Assis Brasil e Epitaciolândia), Amazonas 

(Manaquiri), Goiás (Minaçu e São Miguel do 

Araguaia), Mato Grosso (Nova Mutum e Projeto 

Agrojef) e Rondônia (Machadinho do Oeste).

158

Minaçu/GO

Sumário



2013

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Pedra Branca do Amapari e Serra do 

Navio), Amazonas (Cucuí), Goiás (Campos 

Belos), Maranhão (Barreirinhas), Rondônia 

(Baixo Madeira) e Tocantins (Mateiros/Jalapão).

159

Jalapão/TO

Sumário



2013

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Pedra Branca do Amapari e Serra do 

Navio), Amazonas (Cucuí), Goiás (Campos 

Belos), Maranhão (Barreirinhas), Rondônia 

(Baixo Madeira) e Tocantins (Mateiros/Jalapão).

160

Serra do Navio/AP

Sumário



2013

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Pedra Branca do Amapari e Serra do 

Navio), Amazonas (Cucuí), Goiás (Campos 

Belos), Maranhão (Barreirinhas), Rondônia 

(Baixo Madeira) e Tocantins (Mateiros/Jalapão).

161

Baixo Madeira/RO

Sumário



2013

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Pedra Branca do Amapari e Serra do 

Navio), Amazonas (Cucuí), Goiás (Campos 

Belos), Maranhão (Barreirinhas), Rondônia 

(Baixo Madeira) e Tocantins (Mateiros/Jalapão).

162

Baixo Madeira/RO

Sumário



2013

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Pedra Branca do Amapari e Serra do 

Navio), Amazonas (Cucuí), Goiás (Campos 

Belos), Maranhão (Barreirinhas), Rondônia 

(Baixo Madeira) e Tocantins (Mateiros/Jalapão).

163

Baixo Madeira/RO

Sumário



2013

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Pedra Branca do Amapari e Serra do 

Navio), Amazonas (Cucuí), Goiás (Campos 

Belos), Maranhão (Barreirinhas), Rondônia 

(Baixo Madeira) e Tocantins (Mateiros/Jalapão).

164

Araguaína/TO

Sumário



2014

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Feijó), Amapá (Tartarugalzinho, Calçoene, 

Porto Grande, Ferreira Gomes e Amapá), Piauí 

(Esperantina), Rondônia (Distrito de Extema e no 

Baixo Madeira).

165

Atendimento na comunidade de pescadores Lago Novo/AP

Sumário



2014

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Feijó), Amapá (Tartarugalzinho, Calçoene, 

Porto Grande, Ferreira Gomes e Amapá), Piauí 

(Esperantina), Rondônia (Distrito de Extema e no 

Baixo Madeira).

166

Bom Jesus/AP

Sumário



2014

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Feijó), Amapá (Tartarugalzinho, Calçoene, 

Porto Grande, Ferreira Gomes e Amapá), Piauí 

(Esperantina), Rondônia (Distrito de Extema e no 

Baixo Madeira).

167

Esperantina/PI

Sumário



2014

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Feijó), Amapá (Tartarugalzinho, Calçoene, 

Porto Grande, Ferreira Gomes e Amapá), Piauí 

(Esperantina), Rondônia (Distrito de Extema e no 

Baixo Madeira).

168

Esperantina/PI

Sumário



2014

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Feijó), Amapá (Tartarugalzinho, Calçoene, 

Porto Grande, Ferreira Gomes e Amapá), Piauí 

(Esperantina), Rondônia (Distrito de Extema e no 

Baixo Madeira).

169

Baixo Madeira/RO

Sumário



2014

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Acre (Feijó), Amapá (Tartarugalzinho, Calçoene, 

Porto Grande, Ferreira Gomes e Amapá), Piauí 

(Esperantina), Rondônia (Distrito de Extema e no 

Baixo Madeira).

170

Extrema/RO

Sumário



2015

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Arquipélago de Bailique), Maranhão 

(Barra do Corda), Minas Gerais (Santa Maria do 

Suaçuí), Tocantins (Araguacema), Rondônia 

(Ariquemes e Baixo Madeira).

171

JEFIT – Barra do Corda/MA

Sumário



2015

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Arquipélago de Bailique), Maranhão 

(Barra do Corda), Minas Gerais (Santa Maria do 

Suaçuí), Tocantins (Araguacema), Rondônia 

(Ariquemes e Baixo Madeira).

172

JEFIT – Santa Maria do Suaçuí/MG

Sumário



2015

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Arquipélago de Bailique), Maranhão 

(Barra do Corda), Minas Gerais (Santa Maria do 

Suaçuí), Tocantins (Araguacema), Rondônia 

(Ariquemes e Baixo Madeira).

173

JEFIT – Santa Maria do Suaçuí/MG

Sumário



2015

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Arquipélago de Bailique), Maranhão 

(Barra do Corda), Minas Gerais (Santa Maria do 

Suaçuí), Tocantins (Araguacema), Rondônia 

(Ariquemes e Baixo Madeira).

174

JEFIT – Araguacema/TO

Sumário



2015

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Arquipélago de Bailique), Maranhão 

(Barra do Corda), Minas Gerais (Santa Maria do 

Suaçuí), Tocantins (Araguacema), Rondônia 

(Ariquemes e Baixo Madeira).

175

JEFIT – Barra do Corda/MA

Sumário



2015

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Amapá (Arquipélago de Bailique), Maranhão 

(Barra do Corda), Minas Gerais (Santa Maria do 

Suaçuí), Tocantins (Araguacema), Rondônia 

(Ariquemes e Baixo Madeira).

176

JEFIT – Barra do Corda/MA

Sumário



2016

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Minas Gerais (Diamantina), Piauí (Pedro II), 

Rondônia (Baixo Madeira).

177

Diamantina/MG

Sumário



2016

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Minas Gerais (Diamantina), Piauí (Pedro II), 

Rondônia (Baixo Madeira).

178

Diamantina/MG

Sumário



2016

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Minas Gerais (Diamantina), Piauí (Pedro II), 

Rondônia (Baixo Madeira).

179

JEFIT de Pedro II/PI

Sumário



2016

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Minas Gerais (Diamantina), Piauí (Pedro II), 

Rondônia (Baixo Madeira).

180

JEFIT de Pedro II/PI

Sumário



2016

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Minas Gerais (Diamantina), Piauí (Pedro II), 

Rondônia (Baixo Madeira).

181

Baixo Madeira/RO

Sumário



2016

Juizados Especiais Federais Itinerantes 
na 1ª Região

Minas Gerais (Diamantina), Piauí (Pedro II), 

Rondônia (Baixo Madeira).

182

Baixo Madeira/RO

Sumário



180

Impacto das ações dos  
JEFs da 1ª Região

A 
Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, trouxe alterações signi0cativas para diminuir a burocra-
cia e garantir mais agilidade na tramitação processual, como a “sentença líquida”, que tem 
valor estipulado no ajuizamento da causa e possibilidade de ser prontamente executada, 
bem como a Requisição de Pequeno Valor – RPV, destinada às causas de até 60 salários-

-mínimos.

As RPVs substituíram o precatório (em que os pagamentos da União feitos por força de decisões ju-
diciais dependem de dotação orçamentária), sendo depositadas anualmente numa conta da Justiça e 
com valor disponibilizado ao bene0ciário em até 60 dias após a determinação judicial.

Essas mudanças realizadas pela Lei 10.259/2001 — além de retirar a contagem em dobro para contes-
tar e recorrer de prazos de órgãos governamentais e de instituir a possibilidade da conciliação prévia, 
do julgamento oral, proferido em audiências, e da produção simpli0cada de provas — vieram a contribuir 
sobremaneira para a efetividade dos resultados que os Juizados Especiais Federais têm alcançado.

A efetividade do JEF pode ser tratada por diferentes enfoques. Pelo prisma econômico, logo em 
2002, ano inicial de funcionamento, foram injetados na economia dos estados que compõem a 1ª 
Região R$ 300.078,03, decorrentes de 69 ações impetradas no JEF. Em 2013, esse valor foi de  
R$ 1.451.708.089,93, correspondente a 207.430 processos. No acumulado de 2002 a 2014, já foram 
pagos R$ 9.511.236.282,16 em RPV.

Sumário



181

Impacto das ações dos  
JEFs da 1ª Região

Além dos mais de 9,5 bilhões pagos em passivos, foram gerados benefícios permanentes, que impac-
tam a condição de vida do jurisdicionado, inserindo-o no mundo do consumo que vai além da capaci-
dade de comprar o estritamente necessário para a sobrevivência, bem como na expansão do mercado 
interno, com aumento da circulação monetária no município, por período mais duradouro.

O Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de 2004 
informa, relativamente ao objetivo de erradicar a extrema pobreza e a fome no mundo, que no Brasil 
haverá o aumento da participação dos 20% mais pobres na renda ou no consumo nacional, com con-
tribuição para tanto, entre outros fatores, das transferências de renda efetuadas pelos programas de 
previdência e de assistência social. Relata que em 2002 foram pagos 14 milhões de benefícios no valor 
de um salário-mínimo, de um total de 21 milhões de benefícios permanentes (aposentadorias urbanas 
e rurais, pensões, benefícios de prestação continuada para idosos de baixa renda e pessoas pobres 
com de0ciência). Vê-se, pelos objetos indicados, a possível parcela de contribuição do JEF para atingi-
mento dessa meta. O relatório de 2010 aponta que a meta brasileira de, até 2015, reduzir a pobreza a 
um quarto do nível de 1990 foi alcançada em 2007 e superada em 2008.

O quadro seguinte demonstra o impacto econômico direto em cada estado da 1ª Região, acumulado 
de 2002 a 2016.

Sumário



182

Impacto das ações dos  
JEFs da 1ª Região

Valores pagos em RPVs nos JEFs da 1ª Região 
2002 a 2016

Estados Valor pago (R$)

Acre 196.125.856,34 

Amapá 211.571.357,99 

Amazonas 120.378.326,27 

Bahia 2.007.357.412,97 

Distrito Federal 1.172.856.831,30 

Goiás 1.387.159.903,18 

Maranhão 1.141.182.397,23 

Mato Grosso 3.357.010.206,28 

Minas Gerais 512.170.198,73 

Pará 1.277.931.573,41 

Piauí 577.998.332,93 

Rondônia 476.394.074,35 

Roraima 178.823.125,21 

Tocantins 386.646.702,53 

Total da 1ª Região 13.003.606.298,72 

Fonte: Corej/1ª Região
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Impacto das ações dos  
JEFs da 1ª Região

As ações dos juizados, em especial aquelas que levam a Justiça a locais pouco acessíveis do Brasil, 
impactam diretamente o grau de desigualdade e de inclusão social, mostrando como uma capacidade 
econômica aparentemente mínima pode levar o desenvolvimento para o ser humano e para o municí-
pio. Saiba mais sobre essas ações, assistindo ao vídeo de Odi Ribeiro Monteiro, secretário de adminis-
tração da Prefeitura de Mateiros em 2003.

Descrição do pagamento das RPVs nos Juizados Especiais Federais da 1ª Região.

Sumário

2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2011 2012 2013

201620152014
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Desde sua criação, os Juizados Especiais Federais vêm buscando ampliar, com grande êxito, a repre-
sentatividade na Justiça Federal da 1ª Região. Essa busca está respaldada por uma política que visa 
dar a justa resposta aos anseios coletivos. Veja-se que a clientela dos Juizados Especiais Federais é 
constituída, em sua maioria, de pessoas que não tinham acesso à prestação jurisdicional, em decor-
rência dos altos custos processuais, da distância entre as seções e as subseções judiciárias, da moro-
sidade do processo convencional e da obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios.

Atualmente, as varas especializadas em JEF e as varas com JEFs adjuntos já correspondem a mais de 
60% do total de varas instaladas na Primeira Região.

Distribuição de varas e de JEFs

JEFs adjuntos a 

varas de interior
Varas especializadas 

em JEF

JEFs adjuntos a 

varas de capital
16%
27

30%
53

54%
95

Demais varas federais

JEF (varas especializadas + 

varas com JEFs adjuntos)

40%
175116
60%

Representatividade na 1ª Região

Sumário
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No exercício de 2016, ocorreu a insta-
lação da 2ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Rondonópolis/MT, espe-
cializada em JEF cível e criminal. 

Nos últimos 15 anos, observa-se o cres-
cimento da distribuição e do julgamen-
to de processos nos juizados acima do 
crescimento nas varas federais.

Movimentação processual acumulada 
2002 a 2016

Juizados Varas

Distribuídos Julgados Em tramitação
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Fonte: Sistema processual da 1ª instância.
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Crescimento da distribuição e do julgamento nos JEFs e nas 
varas – 2002 a 2016

2002 Até 2003 Até 2004 Até 2005 Até 2006 Até 2007 Até 2008 Até 2009 Até 2010 Até 2011 Até 2012 Até 2013 Até 2014 Até 2015 Até 2016

Julgados varas 119.606 249.546 388.753 532.472 690.643 857.529 1.020.705 1.191.174 1.357.573 1.547.400 1.744.567 1.930.445 2.103.726 2.277.358 2.464.183

Julgados juizados 18.399 120.971 349.651 814.712 1.167.838 1.490.698 1.804.192 2.149.123 2.503.805 2.891.006 3.313.387 3.768.453 4.253.626 4.701.694 5.169.675

Distribuídos varas 225.688 514.612 761.103 1.032.659 1.406.246 1.775.535 2.093.059 2.422.069 2.744.521 3.107.162 3.447.121 3.767.018 4.121.586 4.492.734 4.873.695

Distribuídos juizados 72.835 305.484 756.530 1.138.573 1.477.404 1.839.727 2.170.785 2.527.785 2.891.851 3.266.712 3.649.506 4.128.650 4.788.491 5.256.468 5.728.114

Distribuídos e julgados – valores acumulados de 2002 a 2016

Sumário
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Comparativos da movimentação processual
2002 a 2016

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Varas 225.688 288.924 246.491 271.556 373.587 369.289 317.524 329.010 322.452 362.641 339.959 319.897 354.568 371.148 382.312

Juizados 72.835 232.649 451.046 382.043 338.831 362.323 331.058 357.000 364.066 374.861 382.794 479.144 659.841 467.977 472.993

Distribuídos

Fonte: Sistema processual da 1ª instância.
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Fonte: Sistema processual da 1ª instância.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Varas 119.606 129.940 139.207 143.719 158.171 166.886 163.176 170.469 166.399 189.827 197.167 185.878 173.281 173.632 187.790

Juizados 18.399 102.572 228.680 465.061 353.126 322.860 313.494 344.931 354.682 387.201 422.381 455.066 485.173 448.068 470.182

Julgados

Sumário
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Fonte: Sistema processual da 1ª instância.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Varas 813.955 954.687 999.744 993.615 1.102.902 1.168.969 1.183.530 1.184.795 1.221.568 1.291.881 1.333.757 1.377.938 1.465.685 1.602.831 1.736.176

Juizados 67.476 270.521 618.774 683.875 627.073 658.305 655.289 645.072 666.696 676.060 622.760 608.976 763.538 798.021 827.186

Em tramitação

Sumário
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A importância da conciliação no âmbi-
to dos JEFs pode ser medida pela re-
presentatividade do número de ações 
conciliadas na 1ª Região. Nos anos de 
2011 a 2013, os JEFs realizaram mais 
de 90% do total de conciliações.

Nota-se um pequeno decréscimo na 
proporção de con`itos resolvidos por 
meio de conciliação nos anos 2014 a 
2016, permanecendo, porém, as dili-
gências envidadas pela desembarga-
dora federal Gilda Sigmaringa Seixas 
perante a Procuradoria Federal.

Total 1ª instância JEFs Varas

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16.310

16.039

15.619

9.584

5.468

5.468

74.356

121.809

101.851

92.354

84.743

56.246

51.104

105.499

92.267

86.886

79.275

68.638

Fonte: Sistema processual da 1ª instância.

Comparativos da movimentação processual
nas varas e nos juizados – 2002 a 2016

Conciliações realizadas nas varas e nos juizados – 2011 a 2016

Sumário
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O humano por trás do processo

Homenagens especiais:
Pioneiros dos JEF

Coordenadores dos JEF

Retratos do cotidiano

Breves relatos

Fabíola Bernardi

Ludmilla Nardez Rodrigues

Quem faz a história do JEF
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Vivia isolada no povoado do Galhão, no município de Ma-
teiros/TO, sobrevivia com o que conseguia plantar na sua 
roça, não possuía documentos pessoais, idade presumida 
70 anos. Morava em uma cabana de palha, erguida em 
baixo de um pequizeiro. A hanseníase já lhe havia levado 
parte de seus dedos da mão direita e o bócio era visível 
através do caroço relativamente grande que se apresenta-
va em seu pescoço. 

Benefício assistencial concedido pelo INSS por deter-
minação judicial (sentença procedente prolatada nos autos 
do PA 2003.43.00701893-6, em 02/12/2003, pelo juiz fe-
deral substituto Wesley Wadim Passos Ferreira de Souza).

Com a assistência concedida em 2003, aos 77 
anos, mais forte e visivelmente mais saudável, 
possui documentos pessoais, mora em casa 
de alvenaria rebocada, chão batido e telhado 
de palha, construído com os recursos do seu 
benefício. Agora ela come carne de vez em 
quando — comida de que ela mais gosta —, 
além de pão e goiabada. As sequelas da doença 
ainda são visíveis, porém estáveis. 

2013

O humano  
por trás do processo

2003
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Maria Balbina Batista
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Lino Ribeiro de Souza

Foi picado por uma cobra 
cascavel, 0cou um bocado 
de tempo internado. As feri-
das demoraram a cicatrizar. 
No Juizado Itinerante de 
Mateiros, em 2003, lhe foi 
concedido benefício assis-
tencial à pessoa portadora 
de de0ciência (Loas – Lei 
Orgânica de Assistência So-
cial).

Em 2013
A perna continua  
dando trabalho, mas 
não perdeu a alegria.
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21 anos

Michele Lustosa

Foi a expressão dita, em meios a pulos 
e sorrisos eufóricos de tanta alegria e 
entusiasmo que contagiou quem estava 
por perto. 

Michele mora na Fazenda Buritirana, 
zona rural do município de Lizarda/TO. 

Fez acordo, em audiência realizada na 
3ª fase do Juizado itinerante de Matei-
ros/2013.

No seu pedido de CONCESSÃO DE 
SALÁRIO-MATERNIDADE relativo à 
0lha Lara Viviane Lustosa Conceição, 
nascida em 11/01/2011, recebeu por 
RPV o valor de R$ 2.360,19.

Processo: 4415-08.2013.4.01.4300 
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Lucas Moura

Mora na propriedade de seu pai,  
a fazenda Ema, zona rural,  
município de Recursolândia/TO. 

Seu olhar era de tamanha tristeza e desolação, 
viajou mais de 25 horas pelas estradas de ter-
ra que cortam a imensidão do cerrado da região 
desértica do Jalapão. Veio atrás do seu pedido de 
AUXÍLIO-DOENÇA, pois desde 2008, quando teve 
hanseníase, que lhe deixou sequelas (parestesias 
no pé e na mão) não consegue mais trabalhar na 
roça.

Acordo homologado.  

Processo: 5172-02.2013.4.01.4300

33 anos
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Odir Ribeiro Monteiro

Secretário de Administração da Prefeitura em 2003
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Maria Madalena
87 anos

Simpatia em pessoa, olhar cativante e profundo, 
vividos a maior parte na roça, na região de 
Recursolândia, em Mateiros/TO. 

Viajou mais de 25 horas para ir a Mateiros pedir 
a sua aposentadoria por idade.

SEGURADO ESPECIAL RURAL.

Concedido por decisão judicial, não houve 
acordo.

Processo: 4939-05.2013.4.01.4300

A di0culdade decorre da simplicidade. São pessoas simples, que falam com 
di0culdade, falam baixo... e eu observo um receio. Eu não sei se é o aparato 
judicial. São pessoas que provavelmente nunca tinham comparecido diante 
de um juiz, de um tribunal... Então eu percebo que elas 0cam um pouco 
intimidadas sem saber exatamente o que e como responder e isso gera 
certa confusão e uma di0culdade para extrair as informações. A questão 
no caso da senhora Maria Madalena era determinar quando ela parou de 
trabalhar na roça e teve que se transferir para a cidade. A di0culdade que o 
representante do INSS tinha para 0xar o tempo inicial era exatamente saber 
até quando ela trabalhou no campo. Depois desse esforço foi possível ca-
racterizar que aproximadamente de 10 a 15 anos ela se transferiu do campo 
para a cidade pra se tratar e viver com o 0lho.

Juiz federal Waldemar Carvalho  (sobre o caso da dona Maria Madalena)
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Maria Madalena
87 anos
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Adão Teixeira

Trabalhador rural. Vive há três anos em Mateiros, antes 
trabalhava em fazendas no interior da Bahia. Já poderia estar 
aposentado desde os seus 60 anos. Está com reumatismo, sem 
forças nos braços, suas mãos não fecham, anda com muita 
di0culdade, possui caroços nos cotovelos. Atualmente toma 
conta de um pedaço de terra, cria galinhas e planta feijão e 
mandioca. Na fase de atermação do JEF Itinerante de Mateiros 
foi protocolado pedido de aposentadoria por idade, que lhe foi 
concedida mediante acordo com o INSS durante audiência 
realizada em 25/11/2013. Seus olhos encheram de lágrimas 
ao tomar consciência de que agora estava aposentado. 

Processo: 5155-63.2013.4.01.4300

Palavras proferidas pelo juiz federal subs-
tituto Rafael de Sousa Branquinho Assis: 

“O senhor está aposentado. O senhor con-
seguiu a aposentadoria. Certo?”

Ele faz que sim com a cabeça

“O senhor pode ir.”

Atrasados: R$ 1.628,72

65 anos
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Neusa Dias dos Santos

Viajou mais de 10 horas. 

Veio pedir o salário-maternidade de dois 0-
lhos, um de 5 anos e outro de um ano. Não 
foi incluído o 0lho mais novo, que, no dia da 
audiência no juizado itinerante em Mateiros/
TO, estava com 20 dias de nascido – ele ain-
da não tinha registro. 

Recebeu R$ 4.757,55.

Processo: 5174-69.2013.4.01.4300 

33 anos

Oito 0lhos, 

moradora de Recursolândia/TO. 
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Francisco de Castro da Silva

Em 6 de agosto de 2013 caiu do cavalo e quebrou 
o pé. Mora em uma chácara de 1 alquere há 2 km 
de Mateiros/TO. 

Recebeu em sua casa a equipe da Justiça Fe-
deral para protocolar pedido de auxílio-doen-
ça, na fase de atermação do juizado itinerante. 
Seu pedido foi objeto de acordo, vai receber 
os retroativos a partir de agosto/2013 no valor 
de R$ 2.171,00 + auxílio-doença relativo ao 
mês de dezembro/2013.

Processo: 5508-06.2013.4.01.4300
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Senhor de 62 anos, do município de Monte Santo,a 250 km 
de Campo Formoso/BA.
Aposentado com retroativos em 2013. Trabalha na roça 
desde os 8 anos. Tem 9 0lhos casados e espalhados 
pelo mundo. Mora com os dois 0lhos e a esposa, que tem 
doença mental.

Município de Monte Santo, 

250 km de Campo Formoso/BA.

Pede pensão por morte da esposa que morreu no mesmo ano 
em que ele teve a perna amputada. Após audiência o processo 
foi para conclusão.

62 anos
Edvaldo Silva Rios

62 anos
Flaviano Pereira da Silva

Re
tra

to
s 
do

 c
ot
id
ia
no

O humano  
por trás do processo

Sumário



202

“... Sempre que se percebe que alguma coisa 0cou sem 
atender ao cidadão, nós buscamos para o ano seguinte 
novos parceiros, para que esses serviços sejam mais 
completos e assim o cidadão, sem necessidade nenhu-
ma de deslocamento, consiga ter tudo isso de uma vez 
só, na porta da sua casa, em pouco tempo, sem custo e 
simplicidade....”

Juiz Coordenador da Operação Johnny Gustavo Clemes

Atendimento aos ribeirinhos 
Rio Madeira/RO 
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“A comunidade de Cucuí, não fosse a presença do 
Exército brasileiro, estaria completamente desam-
parada. Os programas sociais do governo federal... 
não chegam à comunidade...  Atendimento médico 
e odontológico só por o0ciais do Exército, que não 
permanecem naquela localidade. As emergências 
viram um verdadeiro caos. Os remédios são outro 
problema. Os mantimentos chegam de barco, que 
levam em torno de três a quatro dias de Manaus... 
Não é fácil ser morador do Amazonas... muito mais 
difícil é ser morador do interior... 

Missão Cucuí/AM 
Cucuí, sem transporte `uvial ... Não há transporte 
terrestre e para transporte aéreo emergencial con-
tam com a sorte, difícil imaginar. Um povo acostu-
mado a promessas não cumpridas achava impro-
vável a presença de servidores do Juizado Especial 
da Justiça Federal para atender... principalmente 
quanto às questões previdenciárias. Infelizmente 
os jurisdicionados precisam de mais, muito além 
das nossas possibilidades. Mas certamente a co-
munidade teve a esperança reacendida, e agora 
vislumbra a possibilidade de dias melhores”.
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Relato de um itinerante
Após percorrer diversas localidades, o barco que 
conduzia a equipe do JEF itinerante onde eram 
realizados os atendimentos, atracou no dia 12 de 
março de 2010, no Distrito de Calama.

“Fica, então, meu registro de satisfação de ter 
participado desse evento, que muito contribuiu 
para a realização da justiça efetiva, não só com o 
acolhimento de pleitos de pessoas cujas deman-
das contidas foram superadas com a política do 
Tribunal de viabilizar a prestação jurisdicional em 
todos os segmentos populacionais, proporcio-
nando os meios indispensáveis para tanto, mas 
também com a constatação de que os processos 
lhes foram exitosos, no sentido de receberem as 
verbas devidas em tão curto espaço de tempo, o 
que, decerto, atende aos princípios da duração 
razoável do processo e da celeridade de sua tra-
mitação, de estatura constitucional.”

Pedro Jorge Campos Prestes 

Servidor da SJRO
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Luan Willian dos Santos 
Diamantina/MG

2004 
 Vivia com sua mãe num bairro pobre do município 
de Diamantina/MG. Sobrevivia da ajuda de terceiros, 
pois não tinha pensão alimentícia do pai, e sua mãe 
não podia trabalhar porque não tinha como deixá-lo 
sozinho. Portador de múltiplas de0ciências devido a 
di0culdades no parto e uso de fórceps. Benefício as-
sistencial concedido pelo INSS por determinação ju-
dicial (sentença procedente prolatada nos autos do 
processo 2004.38.00.770628-0, em 21/06/2004, pelo 
juiz federal Ronaldo Santos de Oliveira).
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2013 
Foi tentado contato com a família, mas não 
foi possível localizá-los. No entanto, sa-
bemos que o benefício continua ativo até 
hoje e que a RPV no valor de R$10.968,30 
foi sacada em 07/11/2006. Como as pato-
logias do autor não eram curáveis, acre-
ditamos que pelo menos ele possa estar 
se tratando melhor com a verba recebida 
mensalmente, no valor de um salário-mí-
nimo.Sumário
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Maria de Jesus dos Santos

Giselle Rodrigues da Silva

Senhora de 55 anos, mãe de sete 0lhos, com 
o marido sem condições físicas de exercer a 
atividade de apanhador de açaí. Saiu de Iga-
rapé-Miri, a 200 quilômetros de Belém, para 
vir até o Juizado Especial Federal. Duas ho-
ras depois, saiu da sala de conciliação com 
aquilo que mais almejava na vida ultimamen-
te: a garantia de que passará a receber men-
salmente, do INSS, um salário-mínimo a título 
de proventos de aposentadoria como segura-
da especial.

2007 – Possuía 23 anos e vivia com sua fa-
mília num bairro pobre do município de Con-
tagem/MG. Era portadora de um tipo raro de 
câncer na boca (carcinoma adenóide cístico) 
e necessitava de tratamento médico-cirúrgico 
urgente, o qual era negado pelo SUS. Trata-
mento cirúrgico concedido pelo SUS por de-

“Eu protocolei meu pedido no dia 9 de outubro des-
te ano. Nem tinha a menor ideia de quando rece-
beria o meu benefício. Mas eu não esperava que 
fosse tão rápido assim. Esta é uma bênção mara-
vilhosa que eu recebo. Deus abençoe todos vocês”, 
disse a segurada do INSS.

Com sua aposentadoria, ela passará a ter uma 
renda mínima para ajudar no sustento de parte da 
família, o que não mais acontecia depois que pa-
rou de trabalhar tecendo paneiros.

terminação judicial (Processo 2007.38.00.727404-
9, antecipação de tutela em 11/07/2007, pelo juiz 
federal José Carlos Machado Júnior, e sentença 
procedente prolatada em 10/03/2009, pelo juiz fe-
deral Wesley Wadim Passos Ferreira de Souza). 
Cirurgia realizada em 27/07/2007 e tratamento ra-
dioterápico realizado de 09 a 11/07/2009.
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Alexandre Marques
2012: “Mineiro obtém licença-maternidade, pela 
primeira vez em Minas, homem cuja mulher mor-
reu 12 dias depois do parto consegue na Justi-
ça direito a licença-maternidade para cuidar do 
recém-nascido em tempo integral.

A esposa morreu 12 dias depois de dar à luz o 
segundo 0lho. O metalúrgico Alexandre Marques, 
de 31 anos, morador do Barreiro, região oeste de 
Belo Horizonte, o jovem viúvo vai ter, pelo me-
nos, 120 dias para pôr a casa em ordem e dar 
nova direção à família. Numa decisão inédita em 
Minas e segunda no país, a juíza federal substi-
tuta da 34ª Vara Federal, Ariane da Silva Oliveira, 
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determinou que Alexandre tenha direito à licen-
ça ou salário-maternidade, benefício concedido 
apenas às mulheres, como o próprio nome diz, 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Como é que eu poderia cuidar dos meninos, 
sendo um recém-nascido? Meus familiares tra-
balham, todo mundo tem suas atividades, não 
poderia ocupar outras pessoas”, diz Alexandre.

Processo 0044707-17.2012.4.01.3800
Matéria vinculada em anexo.

Sumário
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Eliza da Silva Andrade Duarte
Pedido de concessão de pensão por morte for-
mulado pela mãe de segurado falecido. 
A autora e seu marido, na época do óbito do 
segurado, desempenhavam atividade rural, em 
regime de economia familiar, auferindo renda in-
su0ciente para prover a subsistência do grupo 
familiar, o qual era composto por mais sete 0lhos.
Assim sendo, diante do conjunto probatório 
constante dos autos, é incontroverso que a con-
tribuição 0nanceira do 0lho falecido era essen-
cial à digna sobrevivência da família.
Nesses termos, inegável o direito à pensão, a 
qual deve ter seu início 0xado na data do reque-
rimento administrativo (31/03/2011), nos termos 
do art. 74, II, da Lei 8.213/1991, uma vez que o 
benefício foi requerido trinta dias após o óbito do 
instituidor.
Foi julgado procedente o pedido, e, por conse-
guinte, resolvido o mérito do processo (CPC, art. 
269, I), para condenar o INSS a conceder à par-
te-autora o benefício de pensão por morte.
Processo 0053887-91.2011.4.01.3800

Bruna Castro Alves
Bruna Castro Alves, representada por sua genitora, 
Flavia de Castro Oliveira de Souza
Processo 0059770-26.2009.4.01.3400/DF

2009 – Nascida em 05/10/1997, portadora de 
retardo mental moderado e epilepsia. Conside-
rada pela perita do juízo total e de0nitivamente 
incapaz de exercer atividades laborativas (omni-
pro0ssional), reger sua pessoa, administrar seus 
bens, prover a si mesma e exprimir livremente 
sua vontade.
Devido à de0ciência da 0lha, sua genitora en-
contra-se impossibilitada de trabalhar e, por isso, 
sobreviviam apenas com o salário do padrasto 
da autora. Sua representante pleiteou o benefí-
cio assistencial para o de0ciente. A sentença foi 
procedente (05/10/2011) e o INSS foi condena-
do a pagar o benefício desde a data do indeferi-
mento do requerimento administrativo, qual seja 
13/09/2005. Com isso, recebeu R$ 37.039,46 em 
atrasados. A parte-ré recorreu, mas a senten-
ça foi con0rmada pela turma recursal. A família 
mora de aluguel, e o valor dos atrasados propi-
ciaria a aquisição de imóvel. Além da implanta-
ção do benefício de um salário-mínimo mensal, 
a família tem a possibilidade de sair do aluguel 
com o recebimento do valor retroativo.
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Durante o mutirão de audiências de 
conciliação, instrução e julgamento da 
Seção Judiciária do Piauí realizado em 
junho de 2009, o agricultor aposentado 
exibe fotogra0a antiga em que aparecem 
ele mesmo, ainda jovem, a companheira 
e um dos 0lhos, com a 0nalidade de 
comprovar a união estável e, com isso, 
obter o benefício de pensão por morte 
de segurada especial. A espontaneidade 
e a alegria deste homem simples 
encantaram a todos e ninguém teve 
dúvida da relação alegada. O pedido, 
no entanto, foi julgado improcedente, 
porque o óbito da companheira ocorreu 
antes da promulgação da CF/1988, que 
estendeu o benefício de pensão por 
morte ao cônjuge/companheiro não 
inválido.

Mutirão de audiências da Seção Judiciária do Piauí
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PROCESSO COM TRAMITAÇÃO TOTAL DE 120 MINUTOS.

Senhor Sidney da Silva Marcílio, buscando a prestação jurisdicional com a equipe do juizado itinerante, 
em maio daquele ano, sofreu acidente de trânsito que deixou graves sequelas, entre elas a inutiliza-
ção dos membros superiores. Após a realização da perícia médica judicial, foi julgado o processo com 
exame do mérito, condenando o INSS a implantar o benefício de aposentadoria rural por invalidez em 
favor do jurisdicionado, que se apresentou naquele dia com o desespero e a esperança estampados no 
rosto que, após o anúncio da decisão, transmutou-se para um largo sorriso de felicidade e gratidão pela 
equipe do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Rondônia.

Juizado Especial Federal Itinerante 
de Machadinho do Oeste/RO
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Raimundo Alves Vieira
Porto Velho, 17 de janeiro de 2014.  

Senhor de 65 anos de idade, em novembro de 2006, 
com um dos lados do rosto paralisado, devido a um 
AVC. Sua boca se encontrava permanentemente 
paralisada e retorcida para um dos lados do rosto. 
Falando com muita di0culdade, passou a relatar que 
sua esposa se encontrava muito doente e que ela 
tinha um processo em tramitação no JEF. Solicitava 
urgência na solução, pois estavam passando por sé-
rias di0culdades 0nanceiras. Na época, dirigiram-se 
à residência do Sr. Raimundo o servidor Pedro Jorge 
e a servidora Elke Rení, que, lá chegando, conver-
saram com a esposa, senhora Antonia Ramos Alves 
Vieira, constatando sua real situação. No mesmo dia, 
a sentença foi proferida e a União intimada. O feito 
transitou em julgado e teve a respectiva Requisição 
de Pequeno Valor expedida e o numerário correspon-
dente liberado com a rapidez inerente ao JEF.

O Sr. Raimundo, ainda hoje, passados mais de 8 anos 
do fato, não nos deixa esquecer do ocorrido, uma 
vez que se tornou 0gura conhecida de todos aqui na 
Justiça Federal, pois faz questão de vir, sempre que 
pode, nos visitar e tomar um café com a gente.
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Dona Laurentina, 108 anos, pensionista, 16 0lhos, 
14 vivos, mais de 100 netos, 20 bisnetos e alguns 
tataranetos. Trabalhou na roça até 98 anos e ainda 
hoje lava a própria roupa. Sua casa é de adobe e 
teto de palha.

— Tenho o sonho de melhorar a vida. Fazer esse 
banheiro. Nunca terminou e nem termina. Banheiro 
é bom demais.

— O que ela vai fazer em Mateiros, amanhã?

— Pra “aposentadura” minha. Já tô morrendo, mas 
serve, né?

— A senhora toma remédio pra quê?

— É pra fraqueza. Fraca não sente dor não. Vai aca-
bando, acabando, acabando. Eu fui ao médico, ba-
teu chapa, 0z raio X. 

Laurentina Ribeiro Matos

É só fraqueza no coração e no sangue. 
Dói tudo. Tem hora que dói mais, tem hora 
que dói mais um pouco. Eu gosto de andar, 
conversar, lavar minha roupinha ali. A rou-
pinha é velhinha, mas é lavadinha...

Processo 5167-77.2013.4.01.4300
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Domingas Pereira Machado

Lavradora, viúva, não recebe pensão por 
morte do marido, 4 0lhos, 56 anos, ainda 
trabalha na roça para sua subsistência.

— A senhora trabalha na roça até hoje?

— “Trabaio”. Eu não tenho renda de nada...

Foi aposentada, recebendo de atrasados 
R$ 1.628,72. 

Processo 5184-16.2013.4.01.4300
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Gerson Souza

Senhor de 51 anos. Requereu 
auxílio-doença. Sofre há uma 
década com problemas de hérnia 
de disco, já foi operado e, mesmo 
sentindo dores insuportáveis, 
continua trabalhando.
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— Vai melhorar tudo por tudo.

Mãe de três crianças, 23 anos. O Juizado itinerante 
foi uma esperança de transformação. A 0lha mais 
nova, com 5 meses, nasceu com uma alteração 
nas válvulas do coração, que pode causar 
fraqueza, falta de ar e, em caso extremo, morte 
súbita. A única renda da família é R$ 100,00 de 
bolsa-família. 

Recebeu salário-maternidade e amparo 
assistencial para a filha.

Daldivina Ribeiro da Silva 
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Dona Feliciana 

Bertonilo Pereira da Silva 

 — Eu não tenho dinheiro pra comprar remédio, 
o dinheiro que eu tenho é o do auxílio-doença 
, que foi cortado. E eu estou passando do jeito 
que Deus quiser... Eu como quando alguém 
dá. Aí eu como... quando uma pessoa deixa a 
comida, eu como...

18 anos, problemas cerebrais, teve o pedido 
julgado procedente, recebendo o Loas.

Na audiência: Senhor Bertonilo, o senhor 
mora onde? Quantos anos você tem? O senhor 
consegue me entender? O senhor me entende? 
(dificuldade nas respostas). Ele fala normal, 
conversa?

Senhor Bertonilo, o que eu vou perguntar aqui, 
o que o senhor conseguir responder o senhor 
responde, o que o senhor não conseguir 
o senhor não responde. Certo? (O juiz faz 
algumas perguntas e quase não há respostas).

O juiz indaga à mãe do autor: Qual o problema 
dele?

Problema no cérebro, duas doenças no cérebro 
(responde a mãe).

O autor possui cefaléia de forte intensidade e 
problema visual. A mãe afirmou que, desde o 
nascimento, possui os referidos problemas. Não 
consegue se desenvolver nos estudos e ainda 
está impossibilitado de executar atividades 
básicas. Não tem condições de se enquadrar 
na vida social pela carência de recursos da 
família. O demandante tem direito ao benefício 
assistencial de um salário-mínimo, uma vez que 
sua deficiência o impede de exercer atividade 
que garanta a própria subsistência.

Processo 5499-44.2013.4.01.4300

Dona Feliciana teve o benefício de saúde cortado 
pelo INSS. Com tuberculose, foi constatada a 
situação a que ela faz jus pelo INSS: benefício 
da aposentadoria por invalidez. Recebeu os 
atrasados e o estabelecimento do pagamento 
mensal do benefício da aposentadoria.
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Na audiência:

É informado ao juiz o problema mental da autora 
depois do parto da 0lha. A acompanhante informa 
que a Lucinda trabalhava na roça, antes do 
nascimento da 0lha, e que o pai é desconhecido.

Solicita auxílio-doença em virtude de 
doença mental que a impossibilita de 
trabalhar como lavradora.

O auxílio-doença foi homologado com 
RPV de R$ 4.530,14.

Processo 4971-10.2013.4.01.4300

Lucinda Soares da Silva
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Mutirão de audiência 2012 do JEF Belém/PA

 — Deus será por nós... Eu levantei às 3 horas, tu sabe, né? 
A passagem é R$ 13,00...  
Não é fácil, não...

Maria de Jesus tem 58 anos. Mora em uma pequena casa 
de pau a pique no povoado Olho D’água das Pedras, em 
pleno sertão nordestino. Buscou a aposentadoria rural, 
que já havia sido negada três vezes pelo INSS. Desta 
vez, porém, o resultado foi outro, foi aposentada.

— Com esse dinheiro, eu vou alimentar mais meus 
0lhos, comprar alimento para nós. Eu quero comprar 
uma criaçãozinha, uma cabrinha de leite e mais galinha.

— Gostei, gostei. Perfeitamente.

Palavras do jurisdicionado ao receber 

o benefício.

Dificuldade de acesso

Maria de Jesus

— Gostou de aposentar?
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O Advogado é Deus

Maria de Lourdes Moura Ferreira (a senhora de óculos na foto) costuma ajudar pessoas na obtenção de 
direitos de cidadãos brasileiros. 

“Tive di0culdade de chegar no local do mutirão, é uma viagem de 4 horas, saímos de casa por volta da 
uma hora da madrugada. Somente conseguimos carona, para mim e D. Carolina e as testemunhas, em 
torno de três horas da madrugada, quase não chegamos a tempo para a audiência”.

Relata que, ao chegar no local do mutirão, foram abordadas por um advogado, que insistiu na neces-
sidade da presença dele na audiência. Dona Maria, na sua simplicidade, respondeu: “Meu senhor, o 
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advogado é Deus. Acredito que se for 
devido, a justiça dará o benefício”.

D. Maria acompanhava e orientava D. 
Carolina Maria da Rocha (vestido es-
tampado na foto), viúva, trabalhadora 
rural, moradora de São João do Pa-
raíso/MG, que requereu, em agosto 
de 2012, pensão por morte pelo fa-
lecimento do esposo. O benefício foi 
concedido, com direito a receber os 
atrasados, que seriam utilizados na 
melhoria de sua casa e na construção 
de um poço artesiano.

Sumário
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“Filho particular”

Requerendo pensão por morte da companheira, juntou ao pro-

cesso 10 certidões de nascimento, em que somente 5 dos filhos 

eram em comum com a falecida. O magistrado ouviu o autor e as 

testemunhas, e todas confirmavam que à data do óbito o autor era 

companheiro da falecida, tendo inclusive, velado o corpo, etc... A 

história era muito confusa, pois se o autor e a falecida tiveram 5 

filhos em comum e permaneceram juntos até a morte, e os outros 

5 filhos? Foi-lhe questionado sobre os demais filhos: “Ah Doutor, 

esses aí são ‘filho particular’!”
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“Cadê o meu processo?” 

Aguardando a audiência uma senhorinha, que acompanhava seu 

filho, perguntou: “Cadê o meu processo?” Foi-lhe explicado que o 

processo não era dela, que já era aposentada, e sim de seu filho 

que apresentava laudos relatando problemas psiquiátricos, e que 

a perícia e audiência seriam realizadas. A senhora, que residia a 

2 quarteirões do local das audiências, era a primeira a chegar e a 

última a sair durante todos os dias do mutirão. A perícia constatou 

incapacidade parcial e temporária do filho, julgando improcedente a 

ação. O autor e sua mãe foram assistidos pela Defensoria Pública 

da União, mas o pedido que a mãe fez à defensora pública foi inu-

sitado: “Agora posso levar “meu” processo embora?”
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A primeira coordenadora regional, além 
da primazia de ser a pioneira, será sem-
pre lembrada por sua determinação e co-
ragem em acreditar numa nova proposta 
de atuação e a ela se lançar, a par de to-
dos os desa0os e di0culdades, não como 
uma aventura, mas com a certeza dos 
que creem que existem novos caminhos 
a serem trilhados.

O segundo coordenador regional foi res-
ponsável pela consolidação e expansão 
dos JEFs nas capitais e nos interiores da 
1ª Região. Levou a presença da Justiça 
Federal aos rincões mais distantes do 
país, por meio dos JEFs itinerantes.

O terceiro coordenador regional deu pros-
seguimento ao processo de expansão e 
interiorização dos JEFs, aperfeiçoou o seu 
conjunto de normas e incorporou os Jui-
zados ao nascente movimento pela con-
ciliação.

Selene Almeida
29/10/2001 a 27/10/2003

I’talo Mendes
28/10/2003 a 28/10/2005

Antônio Sávio de Oliveira Chaves
04/11/2005 a 04/11/2007

Quem faz a história do JEF
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Quem faz a história do JEF

Implantou o quarto coordenador diversas 
medidas para aliviar as pautas e reduzir o 
elevado volume de processos em tramita-
ção nos juizados. Entre elas estão as visi-
tas técnicas para identi0car os problemas 
e viabilizar a otimização dos serviços e a 
realização de mutirões de audiências, de 
sentenças, de emissão de RPVs e de pro-
cedimentos cartorários.

Em 2002, como presidente do TRF, disci-
plinou a instalação dos JEFs na 1ª Região, 
inaugurando um novo conceito de Justi-
ça Federal. No período de 2009 a 2012, 
coordenou-os, com a mesma coragem e 
determinação.

Traçou metas programáticas para a sexta 
coordenação e cumpriu-as uma a uma. 
Colocou sua energia, seu coração e sua 
emoção a serviço dos jurisdicionados, mi-
rando sempre a MELHORAção dos JEFs.

Cândido Ribeiro
05/11/2007 a 05/11/2009

Tourinho Neto
09/11/2009 a 24/05/2012

Neuza Alves
25/05/2012 a 21/05/2014
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Quem faz a história do JEF

O sétimo coordenador 0nalizou a instala-
ção de todas as turmas recursais. O novo 
Regimento Interno dos JEFs, TRs e TRU 
foi aprovado em sua gestão. Para o de-
sembargador federal Reynaldo Fonseca: 
“Os JEFs trouxeram para a Justiça Federal 
um sinal de que ela precisava rever seus 
conceitos, romper paradigmas; a começar 
pela conciliação, fazer com que as pes-
soas se sentem e conversem antes de 
litigar”. 

Reynaldo Fonseca

23/05/2014 a 26/05/2015

Gilda Sigmaringa Seixas

a partir de 27/05/2015

“...O mais importante é a união para so-
lucionar processos pendentes e baixar 
acervos. Deve-se envolver todas as uni-
dades, a 0m de veri0car os problemas e 
as soluções adotadas em todas as se-
ções e subseções judiciárias...”
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FNo início havia descon0ança. Eu me lembro particularmente de um caso 

em que veio um cidadão acompanhado de um padre da pastoral da ter-
ra. Este padre, na sala de audiência, começou a importunar, começou a 
querer fazer as vezes da própria autora e eu fui obrigado a pedir que o 
padre se retirasse da sala de audiência. Ele saiu praguejando, dizendo 
que tudo era uma armação para não conceder o benefício, coisa que não 
era verdade, pois havia muitas provas nos autos, nós até concedemos o 
benefício e houve trânsito em julgado dessa sentença. Tal acontecimento 
foi um fato bem marcante da descon0ança que se tinha da efetividade do 
Juizado Especial Federal.

Quem faz a história do JEF

Paulo César Alves Sodré
Juiz federal

O juizado, na verdade, na Justiça Federal revolucionou e mudou 
inclusive a cara da Justiça Federal. A impressão que a população 
tinha da Justiça Federal era de uma justiça elitista, uma justiça 
de rico, que lida com grandes causas, e hoje a gente tem, aqui 
mesmo em São Luís, três varas de juizados, com, em média, 11 
ou 12 mil processos cada uma. É provável que mais da metade do 
volume de processos da seção seja do juizado. Isso permitiu um 
acesso da população carente que não tinha essa oportunidade e, 
de certa forma, aproximou a Justiça do cidadão.

Wellington Cláudio de Castro
Juiz federal
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Vinham pessoas, muitas vezes, de idade avançada, por-
tadoras de de0ciências ou doenças crônicas, que as im-
pediam de trabalhar. Essas pessoas chegavam lá para a 
audiência normalmente com a aparência de que estavam 
desenganadas da vida. Muitas vezes, presenciei, no mo-
mento que a gente anunciava que esta pessoa ia passar 
a receber o benefício de um salário-mínimo por mês, que 
era como se a pessoa sentisse a pancada de cidadania 
cair por cima dela, que até o semblante, as atitudes e as 
palavras mudavam.

Saí convencido que as coisas da justiça, as coisas do 
direito, devem ser resolvidas de forma coerente, dentro 
dos padrões ditados pela Constituição e pelas leis, mas 
de forma simples, e que esta atuação judicial se traduza 
efetivamente no serviço que atenda ao usuário da Jus-
tiça, ao cidadão, e não em alguma coisa que 0que nos 
escaninhos da teoria e que não chegue ao cidadão efeti-
vamente. A atividade judicante é realmente uma atividade 
que exige profundos estudos e um bom entendimento da 
lei e da Constituição, mas exige, sobretudo, que se enten-
da o ser humano e a vida em sociedade, especialmente 
aquele ser humano que se apresenta no nosso meio so-
cial desprovido de todos os recursos, que é exatamente a 
população-alvo dos Juizados Especiais Federais.

Francisco Martins Ferreira
Juiz federal

Quem faz a história do JEF
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Bruno Augusto Santos Oliveira
Juiz federal

Uma das coisas que a gente aprende no juizado é ver 
os preconceitos caindo a cada dia. Nós fomos a um iti-
nerante no alto Solimões. Em lá chegando, o cerimonial 
todo pronto e de repente foi necessário atravessar o pre-
sidente por cima de uma tábua, por cima de barro, com 
aquele medo de escorregar, ou seja, os paradigmas vão 
todos se quebrando.

Quem faz a história do JEF

Itelmar Raydan Evangelista
Juiz federal

Esta participação nos juizados trouxe para nós, que até então 
desconhecíamos essa realidade, uma nova visão do que pas-
saria a ser a Justiça Federal a partir desse novo formato de 
prestar jurisdição. O formato, aos poucos, foi-se mostrando 
frequente e irreversível, ao ponto de a estrutura pequena, que 
inicialmente se construiu em Belo Horizonte, com três varas, 
tornar-se insu0ciente..

Sumário



P
io

n
e
ir
o

s 
d

o
 J
E

F

237

Foi um acerto a criação dos Juizados, a palavra que eu deixo é de incentivo 
aos juízes e funcionários que hoje trabalham nos juizados e que continuam 
esta gigantesca tarefa, que não é de erigir apenas um órgão do Poder Ju-
diciário, ou de construir o Poder Judiciário. Na verdade, é uma tarefa maior 
ainda: é uma tarefa voltada a garantir que os direitos, principalmente os que 
estão inscritos na Constituição e nas leis, possam valer de verdade.

Quem dá essa garantia que a folha de papel existe no mundo concreto é 
exatamente o Poder Judiciário. Essa é uma missão grandiosa e eu acho 
que nós devemos continuar até que todo o catálogo dos direitos funda-
mentais, inscritos nos art. 5º, 6º, 7º da Constituição, e espraiados em todo 
o texto, e tudo aquilo que a lei diz que o cidadão/cidadã tem direito, seja 
efetivamente auferido, seja efetivamente disponível.

Flávio Dino de Castro e Costa
ex-juiz federal

O trabalho do JEF é muito grati0cante. Se há um modelo que deu cer-
to no Brasil, nós podemos dizer que são os juizados especiais, não só 
os Juizados Especiais Federais, mas os juizados especiais em geral.

Com muito mais propriedade, eu posso dizer, em relação ao Juizado 
Especial Federal, porque na parte de execução de seus julgados ela 
é bem mais efetiva, bem mais rápida.

Murilo Fernandes de Almeida
Juiz federal

Quem faz a história do JEF
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Quem faz a história do JEF

A pessoa não vem ao Poder Judiciário para pedir uma sentença muito bem 
elaborada. A pessoa quer sua aposentadoria, quer a parcela do seu salário 
que foi sonegada, quer o seu imposto devolvido, se foi pago a mais. A pessoa 
quer o bem da vida, aquilo que ela perdeu ou que ela acha que tem direito. O 
juizado itinerante como um braço da Justiça Federal leva algo de bom para 
o Brasil, não é só o trabalho de gabinete, não é só fazer uma bela sentença, 
um belo acórdão, uma bela decisão, não, é levar algo de melhor para a vida 
daquelas pessoas, muito pouco, talvez diante do que seja a verdadeira dig-
nidade. Hoje todos os juízes, sem exceção, têm uma visão mais `exível da 
prestação jurisdicional, e isto é mérito do juizado. A melhor experiência que eu 
tive em 18 anos de magistratura foi o juizado especial, sob todos os aspectos.

Itagiba Catta Preta Neto 
Juiz federal

Eu via o JEF como o futuro da Justiça Federal. O JEF mudou a 
feição do INSS. A feição que o povo brasileiro tinha do INSS era a 
de um órgão negador de direitos. E o INSS mudou sua feição atra-
vés da atuação precisa e efetiva dos juízes federais dos Juizados 
Especiais Federais.

Dimis da Costa Braga
Juiz federalSumário
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Quem faz a história do JEF

Era um choque de mentalidade enorme nos paradigmas da nossa 
Justiça.

A primeira grande di0culdade que a gente teve foi a seguinte: hou-
ve muita mobilização por parte dos juízes na aprovação do projeto 
e houve muita divulgação na mídia que isso seria uma espécie de 
redenção da Justiça. Então, houve uma demanda inicial muito for-
te e eu tinha só quatro servidores para atender 100 pessoas por 
dia. A minha sorte, não sei se sorte, mas, o que me ajudou muito, 
foram os alunos da Universidade Federal do Piauí. Nessa época, 
nós percebemos, e não tínhamos isso na cabeça, foi criação do 
momento, quase que império do contexto: ou você faz articula-
ções com outras instituições ou você vai naufragar.

Carlos Brandão
Juiz federal
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Na questão previdenciária, houve uma grande aproximação do ci-
dadão à Justiça, ou seja, aquilo que era distante, aquelas ações 
que demoram anos. Eu tenho ações aqui na 3ª vara, ações de 
benefício assistencial que demoram 10 anos, enquanto que no jui-
zado especial demoram de 2 a 3 meses. A celeridade foi realmente 
um dos princípios que mais foi efetivo.

Clodomir Sebastião Reis
Juiz federal

Quem faz a história do JEF

Nós tínhamos uma grande novidade a ser implantada na Justiça 
Federal, que trazia principalmente o aspecto da informalidade, da 
conciliação, da mensagem direta entre o juiz e o jurisdicionado, isso 
criou certa perplexidade porque os juízes federais se questionavam 
se esse modelo seria plenamente viável diante do poder público. To-
dos que estavam participando sabiam que se tratava de um movi-
mento revolucionário dentro da Justiça, um movimento inovador que 
traria bons frutos e seria uma referência na e0ciência da prestação 
jurisdicional, então o meu sentimento era o de que efetivamente os 
juizados iriam dar certo, como estão dando certo atualmente. Além 
disso, despertou no juiz o sentimento de que a justiça não é só a jus-
tiça do papel. A justiça efetiva é aquela que ocorre quando o juiz se 
depara com a realidade frente a frente com o jurisdicionado.

José Magno Linhares Moraes
Juiz federal
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A criação dos Juizados proporcionou esse contato da Justiça Federal 
com a população. O dia a dia do contato com o povo trás de fato coi-
sas inusitadas. Seu Cazuza tinha aproximadamente 70 anos, segun-
do a médica. Não tinha nenhum documento, não sabia o nome da 
mãe, eram desconhecidos pai e mãe, tinha sido criado por conta de 
Deus. Indaguei a ele que sobrenome gostaria de ter, talvez o nome 
do rio onde ele havia nascido. Seu Cazuza não sabia, perguntei: vale 
o meu? O meu é feio, é Desterro. Ele disse: vale sim, pode ser este 
sim. Então ganhei este tio temporão lá nos rincões do Amazonas.

Ronaldo Castro Desterro e Silva 
Juiz federal

Quem faz a história do JEF

Teve um episódio muito interessante em Araçuaí: quando o cami-
nhão do juizado especial itinerante chegou à praça, a população 
se reuniu ali pensando que iríamos distribuir sextas básicas, quan-
do na verdade íamos distribuir justiça. Foi uma época muito feliz.

Rogéria Maria Castro Debelli
Juíza federalSumário
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Quem faz a história do JEF

O rumo do meu barco

Já inspecionei a proa,
amarrei a carga,

desatei a vela.
O vento sopra forte e
enfuna meu coração

de alegria.
Agora é contigo, Senhor.

Toma o leme e risca
o rumo do meu barco – não

penses que irei por
este mar sozinho.Luciana Pinheiro Costa 

Juíza federal

Poesia mencionada pela juíza federal 
Luciana por ocasião da gravação do 
seu vídeo para o livro virtual Olhares 
dos JEFs.

(Jamil Snege)

Não tínhamos servidores nem para os trabalhos da vara. Aí fui atrás do prefeito 
para solicitar a ele que me emprestasse servidores para o juizado e fui atendi-
da. O prefeito de fato me enviou uns três ou quatro servidores e eu os coloquei 
no juizado e a gente foi trabalhando do mesmo modo. Apesar dessas di0culda-
des, o juizado é grati0cante, porque a gente vê a prestação do serviço jurisdi-
cional funcionando. É muito comum o processo começar em um ano e terminar 
dentro do mesmo ano com pagamento de RPV, não apenas com a expedição. 
Isso deixa juiz, servidores e jurisdicionado com a sensação de dever cumprido.

Edna Márcia Silva Medeiros Ramos 
Juíza federal
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Quem faz a história do JEF

Cláudia Soares
Analista judiciária – SJBA

A experiência de trabalho no juizado foi um marco na minha vida 
pro0ssional na Justiça, porque o juizado obrigou a gente a ver a 
pessoa por trás do processo, deixou de ser papel e o processo 
passou a ter uma face, era a pessoa que chegava ao balcão, que 
pedia um benefício, que dizia da sua di0culdade.

Alzeni Martins
Procuradora do estado da Bahia

Eu entrei na Justiça Federal muito nova, aos 19 anos, e eu tinha 
muito orgulho de dizer que trabalhava na Justiça Federal. E hoje 
eu continuo tendo orgulho de dizer que eu fui parte da Justiça Fe-
deral, mas agora é um orgulho muito mais maduro, porque hoje a 
Justiça Federal é a Justiça que está junto das pessoas. As pessoas 
sabem o que é Justiça Federal.

Eu creio que algumas coisas foram muito importantes naquele mo-
mento. Uma delas é que nós tínhamos líderes, líderes de visão. O 
juiz federal Itagiba e a Ana Maria nos conduziam com muita segu-
rança e isso nos dava um ambiente de trabalho muito confortável.

Em pé (da esquerda para a direita): Eduardo Guima-
rães, não está no vídeo; Claudia Soares, não está no 
vídeo; Alzeni Martins e Patricia Pimenta.
Sentado (da esquerda para a direita): Larissa Cabus;
Selma Velame; Rômulo de Souza Batista; Ana Maria 
Dantas e Albertina de Jesus, copeira, não está na 
foto.
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Patrícia Pimenta
Analista judiciária – SJBA

O que eu aprendi com o juiz federal Itagiba foi a 
não ter medo do novo. Com a Ana Maria, a diretora 
de Secretaria, aprendi a cuidar de todas as coisas, 
a cuidar de todos os detalhes, a providenciar para 
que as coisas pudessem acontecer. E com os co-
legas, o que é o amparo e a sustentação, o que é 
ter um grupo coeso, um grupo de amizade.

Silvia Azevedo
Analista judiciária – SJBA

A experiência de trabalho no juizado foi um mar-
co na minha vida pro0ssional na Justiça, porque o 
juizado obrigou a gente a ver a pessoa por trás do 
processo, deixou de ser papel e o processo pas-
sou a ter uma face, era a pessoa que chegava ao 
balcão, que pedia um benefício, que dizia da sua 
di0culdade.

Quem faz a história do JEF

Larissa Cabus
Técnica judiciária – SJBA

Eu participei do primeiro e do segundo juizado iti-
nerante. Você chegar no interior da Bahia e ver uma 
demanda reprimida, imensa, que a gente não tem 
noção de como as coisas acontecem no interior, a 
gente 0ca na capital e, no seio da Justiça Federal, 
a gente tem uma justiça muito mais elitizada.

No juizado itinerante, foi fantástico a gente poder 
proporcionar à população aquele acesso à Justiça.

Ana Maria Dantas
Analista judiciária – SJBA

O primeiro momento foi um misto de desa0o com 
pânico. Tudo era novo, sem precedente histórico. 
Eram batalhas diárias de como solucionar todas 
as questões.
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Albertina de Jesus
Copeira – SJBA

É uma coisa que eu achava muito grande, mui-
to bonita, era a união das pessoas da secretaria. 
A cada desa0o que se tinha, a cada di0culdade, 
todo mundo sentava... conversava... Aquela união; 
aquele carinho das pessoas; todos abraçaram a 
mesma causa em defesa da vida. Porque aí é de-
fesa da vida.

Selma Velame
Técnica judiciária – SJBA

Eu tinha chegado há pouco tempo na Justiça Fe-
deral. O que mais me marcou naquele grupo foi ver 
a união e a integração de todos.

Certa vez, autuamos todos os processos que es-
tavam na vara, acho que foi um domingo. Na se-
gunda-feira, chegou um carrinho, tinha em torno 
de 100 processos novos. A turma 0cava um pouco 
desanimada, mas logo em seguida já recuperava 
o ânimo e começávamos tudo de novo.

Eduardo Guimarães
Técnico judiciário – SJBA

Todo dia tinha uma alteração a mais para fazer. 
Aparecia uma coisa nova que a gente tinha que 
implementar. No início, 0quei com medo de im-
plementar esse sistema que nunca acabava e 
realmente hoje ele não acabou. Todo dia, temos 
novas implementações, novos relatórios que são 
gerados.

Selma Velame

Quem faz a história do JEF

Rômulo de Souza Batista 
Agente de segurança – SJBA

A coisa era gigantesca, as pessoas vinham de to-
dos os lugares. As 0las eram enormes, sem noção, 
saiam do prédio da Justiça Federal e entravam no 
bairro, rua a fora.

Aquilo me assustou, mas depois a gente acabou 
entrando no espírito do juizado. A base que se for-
mou era de pessoas que tinham um amor pelo pró-
ximo que eu nunca tinha visto
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Ana Luiza Vieira Müller
Técnica judiciária – SJMT

Eu acredito na Justiça itinerante, porque acredito que é a justiça humanizada. 
É uma Justiça que coloca magistrados, servidores, procuradores federais em 
contato com a população. É diferente, muito diferente de você pegar um papel e 
a letra fria da lei e julgar o caso concreto de acordo com isso. “No itinerante” você 
está olhando no rosto da pessoa, você sente a di0culdade dela, você vai à casa 
dela, na cidade dela, você sente na pele as di0culdades.

É a descoberta da cidadania!

Quem faz a história do JEF

Sheila Melissa Ávila Teixeira
Servidora

Foi a primeira vez que muitos de 
nós tivemos a oportunidade de 
estar tão perto daquela pessoa 
por trás do processo. Esse era 
o nosso espírito, a gente pega-
va um processo e falava assim: 
a gente tem que resolver este 
processo , porque a pessoa que 
está aqui, ela precisa da justiça, 
e nós somos a representação da 
justiça.

Veridiane dos Santos Muzzi
Servidora

Trabalhar com JEF é uma realiza-
ção, porque é você olhar no olho 
do cidadão que estava à margem 
da sociedade, muitas vezes analfa-
beto, pobre, em todas as situações 
de preconceito, e você o olha e fala: 
aqui você vai ser atendido, aqui você 
vai ser ouvido, e, se a lei permitir, o 
seu direito vai ser garantido. Essa 
pra mim é a maior recompensa.

Sumário



247

Homenagem especial 

à Juíza Federal 

Fabíola Bernardi 
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Juíza de motocicleta
por Fávio Dino

15/05/2004

“A Carreira da juíza Fabíola Bernardi 

foi marcada pela determinação.”

Nos cinemas, mais uma bela obra 

dirigida por Walter Salles: “Diários de 

Motocicleta”. Ele reconstrói os nossos 

laços com a miséria latino-americana.

E fala de generosidade e de amor, 

sentimentos que colocaram Ernesto (o 

imortal Che) e Alberto em cima de uma motocicleta, numa viagem ao mundo 

dos esquecidos, dos “invisíveis”.

!"#$%&'&"()#$*&"+%,&-.),&/$0#,1-$).,&2.,/)3)$"/$*&$"4+,"#(&,//)/#),&,(&53%$*&

$&67(.,8,*&,)"9,&":(&/,2),&4+$&7(;$&#,%2<%&/$.),&9),&9$&3=>.)%,/?&@,&A(.$/#,&

amazônica, a juíza federal Fabíola Bernardi encerrava, num desastre aéreo, 

a sua viagem de motocicleta pela vida...
Sumário
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...Ficamos mais próximos quando ela veio para o Juizado Especial Federal 

de Brasília, por mim coordenado. Fabíola era determinada, franca, alegre. 

Fazia questão de assinar todos os despachos, mesmo os que poderiam ser 

feitos “de ordem” pela Secretaria, pois dizia que queria conhecer todos os 

processos. Insistia em fazer audiências, porque achava essencial o contato 

com as partes, para daí extrair a melhor decisão. Não se importava se isso 

daria mais trabalho, pois amava o trabalho. Indignava-se em ver o Estado 

negando direitos aos cidadãos.

Um dia entrou na minha sala:

— Flávio, vou pedir remoção para Tabatinga (fronteira com a Colômbia).

 — Fabíola, você não está feliz aqui? 

— Estou ótima, mas lá em Tabatinga tem mais pobres, lá me sentirei mais 

útil .

Abracei-a, despedimo-nos, ela pegou sua motocicleta e foi. Ainda nos falamos 

mais uma vez por telefone...
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...Um amigo me ofereceu uma audiência com o ministro da Defesa, para 

discutir parcerias em Tabatinga. Liguei para ela e ouvi: “Flávio, gostaria de 

apoio do Exército para fazer Juizados itinerantes nas cidades da Amazônia”. 

E assim foi, espontânea e generosamente, ser juíza onde a pobreza brasileira 

faz fronteira com a latino-americana...

@(&53%$&9$&B,3#$.&C,33$/*&"+%,&9,/&6$",/&%,)/&$%(6)(","#$/*&D7$&E+$8,.,&

atravessa a nado um rio profundo, um rio que ninguém havia atravessado 

daquele modo, o rio que mantinha segregados os portadores de hanseníase 

em uma cidade amazônica. Cinquenta anos depois, a seu modo e com suas 

motivações, Fabíola se jogou ao rio e o atravessou. Está feliz, na nova etapa 

de sua viagem...
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No Juizado de Brasília, a sala que recebe as 

pessoas pobres, que não podem pagar advogados, 

será chamada de “Juíza Fabíola Bernardi”, um 

exemplo para os demais juízes federais do Brasil.

Flávio Dino, ex-juiz federal, ex-presidente da 

Ajufe, ex-deputado federal eleito pelo PCdoB 

do Maranhão, presidente da Embratur.

Revista Consultor Jurídico, 15 de maio de 2004.
Juíza federal Fabíola Bernardi JJuííza ffedderall FFabbííolla BBernarddii
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A Juíza federal substituta Fabíola Bernardi ingressou na magistratura federal em 

12/11/2001, após aprovação no VIII Concurso para Provimento de Cargos de Juiz Federal 

C+2/#)#+#(& 9,& FG& H$>):(?& I")6)(+& /+,/& ,#)8)9,9$/& J.(5//)(",)/& ",& KG&L,.,&M$9$.,3& 9,&

Seção Judiciária do Estado do Pará, mas, com a criação dos Juizados Especiais Federais 

pela Lei n. 10.259/2001 e sua efetiva instalação no início do ano de 2002, passou a se 

dedicar à sua verdadeira missão: fazer justiça em prol dos mais necessitados. Conduziu, 

abnegada e apaixonadamente, os trabalhos no Juizado Especial Federal em Belém até 

remover-se, em 30/12/2002, para a 18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 

Federal, onde, uma vez mais, atuou nos Juizados Especiais Federais. Certo dia, ao tomar 

conhecimento da iminência da instalação da Subseção Judiciária de Tabatinga/AM, com 

Juizado Especial adjunto, voluntariou-se a assumir o mister em terra tão distante, na 

fronteira com a Colômbia, e para onde a maioria não se propunha a mudar. Era idealista 

e sonhadora. Quis fazer a diferença e distribuir justiça para quem dela verdadeiramente 

necessitava e talvez dela nunca tivesse ouvido falar.

Por Ariane da Silva Oliveira – juíza federal 
(Durante a inauguração da sala de sessões da Turma Nacional de Uniformização)

05/02/2014 

Fabíola Bernardi e os Juizados Especiais Federais: sempre de mãos dadas
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Para lá se mudou, entusiasmada, em abril de 2004, enchendo de esperança de dias 

melhores os olhos daqueles que só viam diante de si o verde abundante da Floresta 

Amazônica, adormecidos no cômodo esquecimento. Não chegou a fazer muito por 

aquele povo. Não teve tempo. Desafortunadamente, viu os seus sonhos e os de tantos 

(+#.(/&6)9,9:(/&/$9$"#(/&9$&;+/#)N,&J$.9$.$%1/$&$%&%$)(&'&%$/%,&>.,"9)(/,&A(.$/#,&

– tão rica e tão assustadora. Fabíola Bernardi faleceu num trágico acidente aéreo no 

dia 14/05/2004. O seu exemplo de desapego, de solidariedade, de coragem e de amor 

à causa da justiça, sobretudo aos Juizados Especiais Federais, jamais será esquecido. 

C+,&,#+,N:(&56,.=&J,.,&/$%J.$&.$>)/#.,9,&",&7)/#O.),&9(/&P+)Q,9(/&R/J$6),)/&M$9$.,)/&

e de todas as instituições que zelam pela justiça. O seu nome abrilhanta a Subseção 

Judiciária de Tabatinga e a Sala de Sessões da Turma Nacional de Uniformização 

dos Juizados Especiais Federais. Seu exemplo seguirá para sempre na memória de 

todos aqueles que fazem os Juizados Especiais Federais. Que amam os Juizados 

Especiais Federais. Estaremos todos de mãos dadas. Sempre.

“Membros da Justiça Federal que hoje se jogam no interior, como no caso da Dra. 

Fabíola, sabem da necessidade do Estado brasileiro naquelas localidades”. Essa foi a 

.$A$0:(&9(&J.$/)9$"#$&9(&C+J.$%(&S.)2+",3&M$9$.,3*&%)")/#.(&@$3/("&P(2)%*&9+.,"#$&

a inauguração, realizada hoje (21) .
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Homenagem do Conselho da Justiça Federal
Pela manhã, no Conselho da Justiça 

Federal (CJF), da nova sala de sessões da 

Turma Nacional de Uniformização, que 

recebe o nome da juíza federal Fabíola 

Bernardi. A solenidade foi conduzida 

pelo presidente da Turma Nacional e 

coordenador-geral da Justiça Federal, 

ministro Ari Pargendler, e também 

contou com a presença do ministro do 

C+J$.)(.&S.)2+",3&9$&P+/#)N,&TCSPU&E)3/("&

Dipp, do presidente da Associação dos 

Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Jorge 

Maurique, além de outros magistrados, 

servidores e familiares da homenageada. 

A sala foi batizada com o nome da juíza 

federal Fabíola Bernardi, que faleceu no 

ano passado, devido à queda do avião 

que a levava de Manaus (AM) a Belém 

(PA), onde ela iria participar do Seminário 

de Direito Ambiental, promovido pelo 

Centro de Estudos Judiciários do CJF. A 

jovem juíza atuava em uma vara federal 

na cidade de Tabatinga (AM), tendo 

optado voluntariamente por trabalhar na 

H$>):(&V%,QW")6,*&,&5%&9$&,#+,.&$%&J.(3&

dos cidadãos desassistidos daquela região. 

“Essa oportunidade serve para prestar 

homenagem a uma grande juíza federal. 

Embora singela, será perene”, ressaltou 

(& ,"5#.):(& 9,& /(3$")9,9$*& %)")/#.(& V.)&

Pargendler. Ele salientou, ainda, que 

a presença dos ministros Jobim e Dipp, 

além das outras autoridades, corroborava 

a importância da homenagem. O ministro 
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Pargendler esclareceu que a Turma Nacional é um órgão de cúpula, que uniformiza a 

jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Durante a solenidade, o ministro Nelson 

P(2)%&9$/#,6(+&4+$&,&(J(.#+")9,9$&9$&$0J,"/:(&6(%&,&5",3)9,9$&9$&,#)">).&(/&.)"6X$/&

mais distantes para aumentar a presença do Estado brasileiro tem sido uma das missões 

%,)/&$3$8,9,/&9(&P+9)6)=.)(?&R3$&$3(>)(+&,&,#)#+9$&9,&;+YQ,*&,(&,5.%,.&4+$&,&%,>)/#.,9,&

escolheu um lugar carente de recursos e de difícil acesso. “Foi uma prova de coragem”, 

concluiu o ministro. O presidente da Ajufe, que conheceu a homenageada na atividade da 

Associação, destacou a personalidade alegre e idealista da juíza. “Era uma pessoa cheia 

de vida, que gostava de discutir os problemas dos Juizados Especiais Federais Ela fez 

a opção por Tabatinga em razão da população mais pobre. Esse exemplo nós devemos 

carregar para sempre: levar a Justiça aos mais necessitados”, ressaltou Maurique. A irmã 

da juíza homenageada, Priscila Bernardi, descerrou a faixa de inauguração da sala.

Após a inauguração, os presentes conheceram as novas instalações, que também 

receberão um mural contendo as realizações da juíza Fabíola Bernardi.

Revista Consultor Jurídico, 15 de maio de 2004 
http://www.conjur.com.br/2004-mai-15/carreira_fabiola_bernardi_foi_marcada_determinacao

Homenageada  durante Seminário do CJF em Belém (PA) 
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=368&tmp.texto=75101
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Homenagem especial paraHomenagem especial para

Ludmilla Nardez RodriguesLudmilla Nardez Rodrigues
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Impossível falar em JEF da SJMT sem lembrar do valoroso trabalho desenvolvido pela saudo-

sa colega Ludmilla Nardez Rodrigues.

Servidora competente e extremamente rigorosa com seu trabalho, reformulou a antiga Seção 

de Atermação, hoje NUCOD/MT.

Abriu mão de suas horas de descanso e convívio familiar em favor do JEF*&56,"9(&,#<&%+)#(&

,3<%&9$&/$+&7(.=.)(&"(.%,3*&",&=.9+,&#,.$-,&9$&8$"6$.&,&)"5")9,9$/&9$&9$%,"9,/*&%+)#(&/+J$-

riores ao limite de um servidor, tamanho o número de processos em trâmite no JEF/MT.

De alma caridosa, era responsável pelas audiências no JEF, e nunca se deixou faltar àqueles 

que aguardavam por seu trabalho, pessoas muitas vezes vindas de lugares longínquos do Esta-

9(&9$&Z,#(&E.(//(*&6(%&/+,/&6("#)"$"#,)/&9)%$"/X$/?&C$+&#.,2,37(&6("/)/#),&"(&,#$"9)%$"#(&

célere e cortês na atermação, até as minúcias do bem estar dos jurisdicionados. 

Para tudo achava solução. Buscou a cooperação entre todos os servidores da SJMT para com-

prar mensalmente bolachas, e suco, o que, somados à água e ao cafezinho ofertados pela SJMT, 

eram, muitas vezes, a única refeição que os jurisdicionados fariam no dia.

Organizou de forma brilhante os JEFs Itinerantes de Alta Floresta e Tangará da Serra. Es-

ses JEFITs podem muito bem ser considerados um marco dos Itinerantes da Seção Judiciária de 

Z,#(&E.(//(*&J$3(/&,6.</6)%(/&$%&(#)%)Q,N:(&9$&J.(6$9)%$"#(/&$&%(9$.")Q,N:(&4+$&.$J.$/$"-

taram. 

Isso porque Ludmilla não se contentou em coordenar os itinerantes: ela os estudou a fundo, 

propôs alterações procedimentais que foram amplamente acolhidas pelo brilhantismo de sua 
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6("6$JN:(?&H$,3%$"#$*&[+9%)33,&6.)(+*&(.)$"#(+&$&$0$6+#(+*&$%&Z,#(&E.(//(&+%,&"(8,&/)/#$-

mática para realização de itinerantes, de forma que os jurisdicionados, a partir desse trabalho, 

obtivessem o julgamento de suas causas em exíguo lapso temporal após o ajuizamento.

Essas medidas somente se tornaram viáveis graças ao espírito empreendedor e cooperativo de 

Ludmilla, buscando sempre a integração entre os diversos entes públicos, municipais, estaduais 

e federais, do Judiciário e do Executivo, em prol dos jurisdicionados. 

As melhorias empreendidas por ela não se limitaram à SJMT.Foram levadas ao TRF 1a Região e 

amplamente compartilhadas com todas as seccionais, fazendo dos JEFITs que coordenou modelos 

para toda a 1a Região. Os JEFITs&.$,3)Q,9(/&$%&Z,#(&E.(//(*&,JO/&/+,&6((.9$",N:(*&$%&SJ Rio 

Claro e Nova Mutum, somente foram possíveis graças ao brilhante trabalho e sempre pronto 

auxílio ofertados por Ludmilla Nardez Rodrigues. 

Em seus últimos meses de trabalho na Subseção Judiciária de Diamantino, conseguiu, du-

rante poucos meses, dirigindo uma equipe de servidores com quadro de 90% de novatos (recém 

ingressos na Justiça Federal), coordenar a instalação de uma Vara Federal, equipar os serviços 

de sua Seção, o JEF Adjunto, e solucionar uma questão que em Diamantino era crítica há anos: 

a realização de perícias médicas nos processos de JEF, haja vista que, antes mesmo da criação 

9,&C+2/$N:(*&$.,%&J(+6(/&(/&J.(5//)(",)/&%<9)6(/&",&3(6,3)9,9$?&

Colega de gênio forte. Mas extremamente carinhosa e amiga com todos que enxergavam seu 

enorme coração por trás das exigências de um trabalho de excelência e desprovido de erros. A 

perfeição era o mínimo que ela executava e esperava de todos.
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S,38$Q&J(.&)//(*&#$"7,&9$)0,9(&+%,&5>+.,&9$&)%J.$//X$/&6("#.(8$./,/?&V&+",")%)9,9$&56,&

por conta de sua marca de trabalho, pautada pela competência e pelo amor apaixonado dedica-

do ao JEF e aos seus jurisdicionados.

Para o NUCOD, o JEF, a Subseção Judiciária de Diamantino e todos nós colegas que tivemos 

(&J.)8)3<>)(&9$&6(%&$3,&6("8)8$.&$&#.,2,37,.*&56(+&+%&8,Q)(&4+$&":(&/$&J.$$"67$*&+%,&/,+9,9$&

que ainda dói muito e um enorme pesar por não termos lhe apoiado o quanto poderíamos no 

enfrentamento de sua enfermidade.

Para todos os servidores da SJMT — e, por que não, da 1a Região — um exemplo de dedica-

ção e abnegação ao trabalho.

Para os jurisdicionados do JEF e dos Itinerantes, uma defensora implacável e intransigente 

de seus direitos e brilhante executora dos ditames judiciais e da justiça social em sua primordial 

essência. 

Créditos:
Candice Mendes Ribeiro – MG 1010780 – Gabinete Juiz Substituto da Subseção de Patos de Minas/MG 
(ex-Diretora da 6ª Vara – JEF/MT)
Ana Luíza Vieira Muller – MT 15103 – SECAD/MT – Serviço de Atividades Destacadas.
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Espaços e fluxos

Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Implantar o agendamento prévio de perícia médica no ato da distribuição dos pro-
cessos que demandem este tipo de perícia, com vistas a diminuir o número de 
ausências dos periciandos às perícias médicas e o tempo de tramitação dos feitos 
que têm por objeto benefícios previdenciários por incapacidade e amparo social ao 
de&ciente.

Espaços e fluxos

EQUIPE

Da esquerda para a direita: 
servidores Michelle de Moura Apoitia 
Martins Chaves, Gilberto Cardoso 
dos Santos, José Amadeu Mandello 
Junior, Etiene Marciano Cangussu 
Carvalho, Fábio Rogério da Silva, 
Ronaldo Paes Leme Ferreira, juízes 
federais Fábio Henrique Rodrigues 
de Moraes Fiorenza e Henrique 
Gouveia da Cunha e servidora 
Jailmara Ferreira Dourado.

Também participaram do projeto os 
servidores Haroldo Ferri e Leonardo 
Volpato Pazin.

Subseção Judiciária de Diamantino – MT

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto

PA 1.1A
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METAS

• Diminuir em 80% o número dos atos da secretaria relacionados às intimações das partes para 
a realização das perícias médicas.

• Reduzir em 30% o tempo médio de tramitação entre a distribuição e a realização de perícia 
médica.

• Reduzir em 50% o número de ausências às perícias médicas.

PROBLEMA RELACIONADO

Verificou-se que grande parte dos usuários do JEF adjunto desta subseção reside em locais de 
difícil acesso, como em assentamentos rurais, onde os meios de comunicação são deficitários 
(não chegam correspondências, não há sinal de telefone e a intimação por mandado demanda-
ria pagamento de diárias). Essa situação tem reflexos diretos no tempo de tramitação do feito, 
pois frequentemente não há êxito na intimação das partes, seja por seus advogados, seja pelos 
próprios servidores da subseção, fazendo com que as perícias sejam redesignadas, repetindo-
-se o problema em datas futuras. O problema é agravado quando o pedido é feito por atermação, 
uma vez que a secretaria efetua diversas tentativas de contato com os periciandos, por diferen-
tes meios de comunicação, inclusive por assistentes sociais e rádios comunitárias, com vistas a 
garantir o acesso à Justiça pelos usuários mais necessitados.

PA 1.1A
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PASSOS

• Editar portaria unificando os quesitos do juízo e do INSS e disciplinando o prévio agendamen-
to de perícias médicas antes mesmo da distribuição dos feitos.

• Acertar com os peritos credenciados do juízo uma pauta de dias disponíveis para a realização 
das perícias.

• Elaborar modelos de termos de intimação e controles do agendamento das perícias, capaci-
tando os servidores da distribuição, de forma que advogados, partes e prepostos saiam intima-
dos da data da perícia no momento em que protocolarem a petição inicial. A secretaria ficará 
responsável tão somente pela intimação do INSS e fiscalização dos atos do Sepju.

• Monitorar os prazos de tramitação dos processos e números de ausências às perícias.

• Documentar o planejamento, a implementação e avaliação da ação para compartilhamento 
posterior com os JEFs da 1ª Região.

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADO

Henrique Gouveia da Cunha

SERVIDORES

Haroldo Ferri

Leonardo Volpato Pazin

PA 1.1A
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METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º  período (02/09 a 13/09/2013)

Elaborar portaria disciplinando os procedimentos e unificando os quesitos do juízo e do 
INSS.

2º  período (de 16/09 a 27/09/2013)

Criar modelos de documentos (termos de intimação, planilha de controle de agendamento 
etc.) a serem utilizados e definição de procedimentos para o agendamento prévio das perí-
cias.

3º  período (de 30/09 a 11/10/2013)

Realizar treinamento dos servidores responsáveis pela implementação do projeto com a pa-
dronização da nova metodologia.

4º  período (de 14/10 a 08/11/2013)

Executar e acompanhar o plano de ação, avaliando-se eventuais necessidades de mudan-
ças, devidamente documentadas.

5º  período (de 11 a 22/11/2013)

Elaborar metodologia para verificação dos resultados obtidos ao final do processo, com, no 
mínimo, cinco fatores de comparação. 

PA 1.1APA 1.1A
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6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

Realizar coleta de dados de 50 processos que já tramitaram com vistas ao cálculo dos parâ-
metros para comparação. Executar e acompanhar o plano de ação, avaliando-se eventuais 
necessidades de mudanças, devidamente documentadas.

7º  período (de 07 a 17/01/2014)

Realizar acompanhamento estatístico dos processos relacionados ao plano de ação.

8º  período (de 20 a 31/01/2014)

Análisar e consolidar os resultados.

9º  período (de 03 a 14/02/2014)

Documentar o procedimento para compartilhar com os JEFs da 1ª Região.

10º período (de 17 a 28/02/2014)

Publicar elogio aos servidores.

PA 1.1A
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1º período (02/09 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Elaborar portaria disciplinando os procedimentos e unificando os quesitos do juízo e do INSS.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Portaria publicada em 26/07/2013. 

Observação: Deu-se início à execução das ações deste plano ainda antes da existência do 
Projeto MELHORAção, pois era uma proposta que há tempos a Diretoria da Subseção vinha 
planejando. 

Neste contexto, com a concordância da Cojef, a execução das ações em questão, a partir do 
evento presencial, passou a ser realizada de acordo com o plano de ação e com o Projeto ME-
LHORAção.

2º período (de 16/09 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Criar modelos de documentos (termos de intimação, planilha de controle de agendamento, etc.) 
a serem utilizados e definição de procedimentos para o agendamento prévio das perícias.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Com relação às intimações, foram criados 2 documentos de uso na Seção de Distribuição: a 
intimação, propriamente dita, contendo o dia e hora da perícia médica e ciente da parte autora 
(ou de seu patrono), e, nos casos do não comparecimento da parte autora (iniciais recebidas 

PA 1.1A
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pelos Correios, sistema e-proc, etc) é certificado pela Sedis que a perícia médica foi, apenas, 
agendada mas não houve a intimação. Nesse caso, a Secretaria faz a intimação por publicação, 
telefone, e-mail, carta ou oficial de justiça, se for o caso. Foi criada agenda única de marcação 
de perícias, sob controle da Sedis, que atende ao JEF e à Vara.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar treinamento dos servidores responsáveis pela implementação do projeto com a padro-
nização da nova metodologia.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Os servidores foram treinados, tanto para manuseio das planilhas quanto emissão das intima-
ções e certidões, em conformidade com a portaria.

4º período (de 14/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Executar e acompanhar o plano de ação, avaliando eventuais necessidades de mudanças nas 
ações, devidamente documentadas.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

A reavaliação do plano resultou em dois procedimentos: (i) a criação da certidão específica in-
formando que a perícia foi agendada, porém, sem intimação da parte autora (quando da inicial 

PA 1.1A
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enviada pelos Correios ou sistema e-proc), e (ii) reagendamento das datas das perícias disponi-
bilizadas pelos médicos.

5º período (de 11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Elaborar metodologia para verificação dos resultados obtidos ao final do processo, com, no mí-
nimo, 5 fatores de comparação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Metodologia elaborada.

• Tempo: entre a data do ajuizamento da ação e a data da designação da perícia.

• Tempo: entre designação da perícia e a data da inclusão em pauta.

• Tempo: entre a data da inclusão em pauta da perícia e a data da perícia.

• Tempo: entre a data da perícia e a data da entrega do laudo.

• Tempo: entre a data do ajuizamento da ação e a data em que se proferiu a sentença. 

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Coletar dados de 50 processos que já tramitaram com vistas ao cálculo dos parâmetros para 
comparação. Executar e acompanhar o plano de ação, avaliando eventuais necessidades de 
mudanças nas ações, devidamente documentadas.
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RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Neste período, foram concluídos apenas 20% da meta programada.

Autos
Ajuizamento 

da ação
Designação 
de perícia***

Inclusão 
em pauta 
da perícia

Data da 
perícia

Nova 
inclusão 
em pauta 
da perícia

Data da 
nova 

perícia

Entrega 
do laudo

Data da 
sentença

Acordo

1664-70.2011.4.01.3604* 20/07/2011 19/04/2011 04/05/2011 09/07/2011 – – 09/08/2011 08/03/2012 Não

2050-03.2011.4.01.3604* 19/07/2011 29/06/2011 28/07/2011 17/08/2011 08/08/2011 27/08/2011 22/09/2011 04/06/2012 Não

2055-25.2011.4.01.3604* 22/06/2011 29/06/2011 28/07/2011 17/08/2011 08/08/2011 27/08/2011 22/09/2011 24/04/2012 Não

2083-90.2011.4.01.3604* 22/06/2011 21/07/2011 28/07/2011 24/09/2011 – – 30/11/2011 26/04/2012 Não

2087-30.2011.4.01.3604* 18/04/2011 21/07/2011 28/06/2011 31/08/2011 28/07/2011 24/09/2011 30/11/2011 26/04/2012 Não

777-18.2013.4.01.3604** 23/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 17/08/2013 – – 19/08/2013 30/11/2013 Sim

223-83.2013.4.01.3604** 13/03/2013 12/08/2013 12/08/2013 17/08/2013 – – 18/08/2013 06/11/2013 Sim

707.98.2013.4.01.3604** 10/07/2013 22/07/2013 31/07/2013 17/08/2013 – – 19/08/2013 21/10/2013 Não

764-19.2013.4.01.3604** 22/07/2013 29/07/2013 30/07/2013 16/08/2013 – – 19/08/2013 28/10/2013 Sim

772-93.2013.01.3604** 18/07/2013 30/07/2013 31/07/2013 17/08/2013 – – 19/08/2013 23/11/2013 Sim

* Processos cujo trâmite ocorreu antes da implantação do plano de ação.

** Processos cujo trâmite ocorreu após a implantação do plano de ação.

*** Antes da implantação do plano de ação, a designação da perícia era realizada por despacho/decisão; após, por ato ordinatório.
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PA 1.1A7º período (de 7 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO:
Realizar acompanhamento estatístico dos processos relacionados ao plano de ação.

Levantamento (por amostragem) de 20 processos – tempo entre ajuizamento e demais atos 
antes e depois da implantação do plano de ação “Perícia ordem do dia”

Autos
Data do

ajuizamento
da ação

Designação 
de perícia

Inclusão da 
perícia em 

pauta

Realização
da perícia

médica

Nova inclusão 
em pauta da 

perícia

Data da 
nova 

perícia

Entrega do 
laudo

Data da 
sentença

Acordo

Tempo entre o 
ajuizamento e 
a realização da 

perícia

Tempo
médio em

dias

253-21.2013.4.01.3604 * 04/04/2013 15/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 20/08/2013 11/09/2013 Sim 81

61,6

437-74.2013.4.01.3604 * 03/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 22/06/2013 24/06/2013 14/08/2013 Não 50

204-77.2013.4.01.3604 * 01/03/2013 08/04/2013 04/05/2013 18/05/2013 20/05/2013 07/08/2013 Sim 78

256-73.2013.4.01.3604 * 04/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 18/05/2013 20/05/2013 07/08/2013 Sim 44

675-93.2013.4.01.3604 * 26/06/2013 01/07/2013 08/07/2013 20/07/2013 22/07/2013 19/09/2013 Não 24

1805-55.2012.4.01.3604 * 28/11/2012 11/12/2012 23/01/2013 02/02/2013 04/02/2013 13/05/2013 Não 66

266-20.2013.4.01.3604 * 09/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 18/05/2013 20/05/2013 10/09/2013 Não 39

255-88.2013.4.01.3604 * 04/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 18/05/2013 20/05/2013 06/08/2013 Não 44

1691-19.2012.4.01.3604 * 25/09/2012 11/10/2012 13/11/2012 26/11/2012 25/02/2013 23/04/2013 Sim 62

3857-58.2011.4.01.3604 * 27/10/2011 07/02/2012 07/02/2012 03/03/2012 05/06/2013 21/08/2013 Sim 128
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PA 1.1A
Autos

Data do
ajuizamento

da ação

Designação 
de perícia

Inclusão da 
perícia em 

pauta

Realização
da perícia

médica

Nova inclusão 
em pauta da 

perícia

Data da 
nova 

perícia

Entrega do 
laudo

Data da 
sentença

Acordo

Tempo entre o 
ajuizamento e 
a realização da 

perícia

Tempo
médio em

dias

1001-53.2013.4.01.3604 ** 24/09/13 24/09/13 24/09/13 18/10/13 21/10/13 05/02/14 Sim 24

24

805-83.2013.4.01.3604 ** 13/08/13 14/10/13 13/08/13 20/09/13 30/09/13 30/01/14 Não 38

1037-95.2013.4.01.3604 
**

14/10/13 14/10/13 14/10/13 23/11/13 25/11/13 20/01/14 Sim 40

991-09.2013.4.01.3604 ** 17/09/13 17/09/13 17/09/13 28/09/13 30/09/13 11/11/13 Sim 11

1140-05.2013.4.01.3604 
**

27/11/13 27/11/13 27/11/13 14/12/13 16/12/13 28/01/14 Não 17

1106-30.2013.4.01.3604 
**

06/11/13 06/11/13 06/11/13 23/11/13 25/11/13 14/01/14 Sim 17

1002-38.2013.4.01.3604 
**

25/09/13 25/09/13 25/09/13 18/10/13 25/11/13 16/12/13 Sim 23

962-56.2013.4.01.3604 ** 30/08/13 30/08/13 30/08/13 28/09/13 30/09/13 25/02/14 Sim 29

961-71.2013.4.01.3604 ** 30/08/13 30/08/13 30/08/13 28/09/13 30/09/13 25/02/14 Sim 29

989-39.2013.4.01.3604 ** 16/09/13 16/09/13 16/09/13 28/09/13 30/09/13 12/12/13 Sim 12

* Processos cujo trâmite ocorreu antes da implantação do plano de ação.
** Processos cujo trâmite ocorreu após a implantação do plano de ação.
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Resultados

Os resultados alcançados estão demonstrados a seguir

TEMPO MÉDIO ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA (EM DIAS)

Antes do MELHORAção 62

Depois do MELHORAção 24

Tempo médio (em dias) entre 
Ajuizamento da Ação e Realização da Perícia

24

61,6

Depois do MELHORAçãoAntes do MELHORAção

Redução de 38 dias em média, representando 61%
* Valores por amostragem
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Análise final

Ao realizar o acompanhamento estatístico dos processos da meta — apesar de as perí-
cias serem designadas, por despacho, em média aproximadamente um mês após a distribuição, 
com inclusão em pauta e marcação da perícia para cerca de três meses após a citada data —, 
observa-se, nos processos cuja tramitação ocorreu antes da implantação do plano de ação, a 
maioria teve a necessidade de remarcação de novas datas de perícia, seja por não se encontra-
rem os autores para intimação, seja por insuficiência de documentação, delongando-se o tempo 
de tramitação do processo por mais de dois meses, além da necessidade de expedição de inú-
meros outros atos processuais por parte do juízo e da Secretaria.

Vê-se, ainda, que, após a realização da perícia, aguardou-se um tempo médio de um 
mês para entrega do laudo definitivo e, em seguida, aguardou-se o tempo para manifestação 
das partes até ser proferida a sentença, decorrendo em média 5 meses a mais.

Por fim, verifica-se que todos os processos cuja tramitação ocorreu antes da implantação 
do plano de ação foram julgados improcedentes, sendo arquivados entre junho e julho de 2012, 
demonstrando que tiveram uma tramitação de aproximadamente 2 anos, até as partes terem 
uma resposta jurisdicional definitiva.

Nos processos cuja tramitação ocorreu após a implantação do plano de ação, observa-se 
que houve a efetiva prestação jurisdicional em prazo médio de 3 meses e que não houve nenhu-
ma remarcação de perícia, por ter sido realizada na data aprazada, bem como que atualmente 
os processos em sua maioria estão aguardando o depósito das RPVs expedidas.
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Análise final

Ressalto que dos processos cuja tramitação ocorreu após a implantação do plano de 
ação e dos quais foram coletados os dados (relacionados na planilha de dezembro de 2013), 
em sua maioria foi possível a realização de acordo. Destaca-se ainda que o processo 707-
98.2013.4.01.3604, apesar de não haver acordo, foi julgado parcialmente procedente, sendo 
expedida a RPV, e que o processo 764-19.2013.4.01.3604, devidamente cumprido, foi arquivado 
em 29/01/2014.
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PA 1.2Realização de perícias médicas especializadas com oferta escassa de pro&ssionais 
na região, no período de 60 dias, a contar da designação da perícia.

Subseção Judiciária de Marabá – PA

UNIDADE – 2º Juizado Especial Federal adjunto

EQUIPE

Da esquerda para a direita:  
juiz federal Heitor Moura Gomes;

servidores Samuel da Paschoa Lima e 
José Fernando Barros e Silva.

Também participaram do projeto os 
servidores integrantes da equipe inicial: 
Diego do Nascimento Lima, Lidiane 
Ramos Candeira Araújo e João da Silva 
Carvalho Junior.
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META

Otimizar a sistemática de nomeação de peritos e realização de perícias, visando à celeridade 
no andamento processual de forma que a perícia seja realizada no prazo máximo de 60 dias, a 
contar da designação, até 28 fevereiro de 2014.

PROBLEMA RELACIONADO

A escassez de profissionais em determinadas especialidades influencia no tempo de processa-
mento das perícias designadas, comprometendo o andamento processual (atualmente, proces-
sos ficam parados até um ano, por falta de profissionais).

PASSOS

• Relacionar o quantitativo de processos com perícias designadas e não realizadas, com prazo 
superior a 60 dias.

• Criar um banco de dados contendo a relação de peritos especializados inexistentes e/ou es-
cassos na região que atuam noutras seções/subseções.

• Intimar as partes autoras para se manifestarem, no prazo de 10 dias, acerca do interesse em 
realizar a perícia com profissionais de outras localidades, apresentados em rol taxativo pelo 
juízo, sendo, na mesma oportunidade, designada a perícia para local, data e horário aponta-
dos pelas partes e nomeado o respectivo perito, correndo a suas expensas as despesas de 
deslocamento.

• Realizar as perícias designadas dentro do prazo previamente estipulado.
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• Documentar o planejamento, a implementação e a avaliação da ação para compartilhamento 
posterior com os JEFs da 1ª Região.

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADO

Heitor Moura Gomes

SERVIDORES

Samuel da Paschoa Lima

João da Silva Carvalho Junior

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02 a 13/09/2013) 

Levantar o número de processos que aguardam realização de perícia designada por prazo 
superior a 60 dias.

2º período (de 16 a 27/09/2013) 

Realizar triagem dos processos que necessitam de peritos especialistas inexistentes e/ou 
escassos na região.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013) 

Criar o banco de dados contendo a relação de peritos especializados inexistentes e/ou es-
cassos na região, os quais são atuantes em outras seções e subseções.
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4º período (de 04/10 a 08/11/2013)

Intimar a parte-autora para se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca de perito especializa-
do constante em planilha deste juízo, sendo logo deferida a designação de perito, local, data 
e horário, apontados pela parte-autora, após o prazo de manifestação.

5º período (de 11 a 22/11/2013)

Finalizar as intimações para a parte-autora se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca de 
perito especializado constante em planilha deste juízo, sendo logo deferida a designação de 
perito, local, data e horário, apontados pela parte autora, após a o prazo de manifestação.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013) 

Realizar perícias e juntada de laudos – 1ª pauta.

7º período (de 07 a 17/01/2014) 

Realizar perícias e juntada de laudos – 2ª pauta.

8º período (de 20/01 a 07/02/2014) 

Realizar perícias e juntada de laudos – 3ª pauta.

9º período (de 10 a 14/02/2014) 

Solicitar pagamento de peritos.

10º período (de 17 a 28/02/2014)

Concluir e documentar os procedimentos para compartilhar com os JEFs da 1ª Região.
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1º período (de 02 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar levantamento do número de processos que aguardam realização de perícia designada 
por prazo superior a 60 dias.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Meta do período totalmente alcançada.

2º período (de 16 a 27/09/2013) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar triagem dos processos que necessitam de peritos especialistas inexistentes e/ou es-
cassos na região.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Meta do período totalmente alcançada.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Criar banco de dados contendo a relação de peritos especializados inexistentes e/ou escassos 
na regiãoque atuam noutras seções / subseções.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Meta do período totalmente alcançada.
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4º período (de 04/10 a 08/11/2013) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Intimar a parte-autora para se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca de perito especializado 
constante em planilha deste juízo, sendo logo deferida a designação de perito, local, data e ho-
rário, apontados pela parte-autora, após o prazo de manifestação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Meta do período totalmente alcançada.

5º período (de 11 a 22/11/2013) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Finalizar as intimações para a parte-autora se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca de perito 
especializado constante em planilha, deste juízo, sendo logo deferida a designação de perito, 
local, data e horário, apontados pela parte-autora, após a o prazo de manifestação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Meta do período totalmente alcançada.
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6º período (de 25 a 06/12/2013) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar perícias e juntada de laudos – 1ª pauta.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Segue um relatório da atual situação do projeto. De acordo com os períodos, o prazo final pre-
visto para a realização das perícias e juntadas dos laudos foi 31/01/2014. Como houve atraso, 
pretende-se encerrar o 8º período em 07/02/2014. O último despacho intimando as partes sobre 
interesse em fazer a perícia nos locais disponibilizados ficou pronto e foi publicado em 13/12, 
com prazo de cinco dias. Com o recesso forense, a partir de 20 de dezembro, o prazo das partes 
se encerrou no dia 7 de janeiro de 2014. Quem manifestou interesse realizou perícia até o dia 7 
de fevereiro.

7º período (de 07 a 17/01/2014) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar perícias e juntada de laudos – 2ª pauta.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

As perícias que foram agendadas para janeiro foram realizadas e os laudos juntados.
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8º período (de 20/01 a 07/02/2014) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar perícias e juntada de laudos – 3ª pauta.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

As perícias que foram agendadas para final de janeiro e início de fevereiro foram realizadas e os 
laudos juntados.

9º período (de 10 a 14/02/2014) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Solicitar pagamento de peritos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Foram solicitados os pagamentos dos honorários periciais referentes a todas as perícias realiza-
das por meio do Projeto MELHORAção.

10º período (de 10 a 14/02/2014) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Concluir os procedimentos e documentá-los para compartilhar com os JEFs da 1ª Região.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Todos os procedimentos inerentes ao plano de ação da Subseção Judiciária de Marabá foram 
concluídos.
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Resultados

Os resultados alcançados no plano de ação estão demonstrados nas tabelas a se-
guir.

PARTES INTIMADAS

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 1º JEF adjunto

Especialidade: Psiquiatria
Localidades: Tucuruí e Goiânia

Advogado Josiane Kraus Mattei Advogado Aldo Correa Maranhão Sobrinho
Processo 57924720134013901 Processo 69625420134013901
Parte-autora Gerson Alves da Silva Parte-autora Edson Fernando Tomaz de Souza

Advogado Marcelo Luiz Salame Advogado Rogério Araújo Rocha
Processo 34298720134013901 Processo 73314820134013901
Parte-autora Reinalda Bernardo da Silva Parte-autora Luzia Carvalho Silva

Advogado Lívia Maria Ribeiro da Silva Advogado Lidinalva Alves Lacerda
Processo 63554120134013901 Processo 58305920134013901
Parte-autora João Gonçalves da Silva Parte-autora Maria da Glória Barros de Deus

Advogado Josemi Nogueira Araújo Advogado Marcio Ugley da Costa
Processo 77908420124013901 Processo 46519020134013901
Parte-autora Celso Carvalho Barros Parte-autora Jercilei Mendes de Oliveira
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PA 1.2Advogado Juliano Barcelos Honório Advogado Vanderlei Almeida Oliveira
Processo 51143220134013901 Processo 68058120134013901
Parte-autora Carlos Alberto Soares Fernandes Parte-autora Francisco Valduir da Costa Chaves

Advogado Liliane Francisca Costa dos 
Santos

Advogado Francisco Nelson Ribeiro da Costa 
Junior

Processo 47722120134013901 Processo 63866120134013901
Parte-autora Altina Maria de Jesus Parte-autora Misaque Figueiredo da Silva

Processo 17496720134013901
Parte-autora Rosângela Macedo da Silva

Processo 22502120134013901
Parte-autora Ivanilde de Oliveira Torres

Processo 51784220134013901
Parte-autora Teresa Oliveira de Alcântara

Especialidade: Neurologia
Localidades: Tucuruí e Goiânia

Advogado Antônio César Pinto Filho Advogado Ederson Souza Silva
Processo 37806020134013901 Processo 63935320134013901
Parte-autora Adaires Frederico de Sousa Parte-autora Antônio Gomes de Lima
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Advogado Daniella Schmidt Silveira Marques Advogado Liliane Francisca Costa dos Santos
Processo 74519120134013901 Processo 68274220134013901
Parte-autora Jhonatan Hilário Silva Parte-autora Itamar Monteiro Costa

Advogado Aline Carneiro Bringel Advogado Josiane Kraus Mattei
Processo 47592220134013901 Processo 61163720134013901
Parte-autora Maria do Socorro de Lima Parte-autora Ilson de Jesus Brito

Advogado Juliano Barcelos Honório Advogado Jaqueliny Medeiros da Silva Trindade
Processo 63996020134013901 Processo 51438220134013901
Parte-autora Lucilene Rocha Andrade Parte-autora Gisele Lourenço Alves

Processo 63987520134013901 Processo 62332820134013901
Parte-autora Beatriz Lima de Jesus Parte-autora Maria Lopes Costa

Advogado Vanderlei Almeida Oliveira
Processo 49749520134013901
Parte-autora Joane Joana Damasceno Coelho

Especialidade: Oftalmologia
Localidades: Goiânia

Advogado Liliane Francisca Costa dos Santos Advogado Marcelo Luiz Salame
Processo 68387120134013901 Processo 60826220134013901
Parte-autora Amilton Aguiar Parte-autora Angela Maria Souza
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Advogado Vanderlei Almeida Oliveira Advogado Josemi Nogueira Araújo
Processo 73470220134013901 Processo 64532620134013901
Parte-autora Antônio Paulo Costa Santos Parte-autora Lucilene dos Santos Costa

Advogado Aldo Correa Maranhão Sobrinho
Processo 63164420134013901
Parte-autora Maria Benício de Souza

Processo 69677620134013901
Parte-autora Luiz Gonzaga da Silva

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 2º JEF adjunto

Especialidade: Psiquiatria
Localidades: Tucuruí e Goiânia

Advogado Leonardo Mendonça Soares OAB/PA00013465
Processo 3189-35.2012.4.01.3901
Parte-autora Antonio Carlos C. de Oliveira e Outro

Processo 819-83.2012.4.01.3901
Parte-autora Antonio Denilson Silva Sousa
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Advogado Jaqueliny Medeiros da Silva OAB/PA00010207
Processo 6611-18.2012.4.01.3901
Parte-autora Mauricio Caldeira da Silva

Advogado Marcelo Luiz Salame OAB/PA00012059
Processo 3335-76.2012.4.01.3901
Parte-autora Jonas Cardoso dos Santos

Advogado Maria do Socorro Pinheiro Ferreira de Moraes OAB/PA00014282
Processo 3991-96.2013.4.01.3901
Parte-autora Maria do Socorro Costa

Advogado Alexandro Ferreira de Alencar OAB/PA00016436
Processo 5837-51.2013.4.01.3901
Parte-autora Elizangela Amador Miranda

Advogado Livia Maria Ribeiro da Silva OAB/PA00012082
Processo 6623-32.2012.4.01.3901
Parte-autora Eliana Torres Ferreira

Advogado Euricy Freire Barbosa de Oliveira e outro OAB/PA00012066
Processo 2008.39.01.713765-8
Parte-autora Francisco de Sousa Pereira e outro
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Atermação
Processo 2509-16.2013.4.01.3901
Parte-autora Jocielma de Moura Sousa e outro

Atermação
Processo 5025-09.2013.4.01.3901
Parte-autora Antonio Gomes da Silva Matos

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 2º JEF adjunto

Especialidade: Neurologia

Localidades: Tucuruí e Goiânia

Advogado Liliane Francisca Costa dos Santos OAB/PA0013510A
Processo 2245-33.2012.4.01.3901
Parte-autora Cleomar Oliveira da Silva e outro

Processo 4493-35.2013.4.01.3901
Parte-autora Raimundo Berrado

Processo 3499-07.2013.4.01.3901
Parte-autora Maria Meires Alves Nery
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Advogado Paulo H. Sebastião Mocbel dos Santos e outro OAB/PA00014563
Processo 9971-92.2011.4.01.3901
Parte-autora Edvirges Claudia da Silva e outro

Advogado Aracélia Vieira da Silva OAB/PA00010067
Processo 1449-42.2012.4.01.3901
Parte-autora Ana Lucia Campos Oliveira e outro

Advogado Josemi Nogueira Araujo e outro OAB/PA00012651
Processo 4109-72.2013.4.01.3901
Parte-autora Janes Ferreira dos Santos

Advogado Juliano Barcelos Honório OAB/PA00013793
Processo 4191-06.2013.4.01.3901
Parte-autora Fabiana Pereira Dias

Advogado Alexandro Ferreira de Alencar OAB/PA00016436
Processo 5839-21.2013.4.01.3901
Parte-autora Delma Costa de Sousa

Advogado Marcio Ugley da Costa OAB/PA0016817A
Processo 6065-26.2013.4.01.3901
Parte-autora Antonia Ferreira da Silva
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 2º JEF adjunto

Especialidade: Cardiologia
Localidade: Goiânia

Advogado Maria do Socorro Pinheiro Ferreira OAB/PA00014282
Processo 1971-35.2013.4.01.3901
Parte-autora Cícero Gonzaga da Silva

Advogado Jean Pablo Cruz OAB/PA00014557
Processo 6023-74.2013.4.01.3901
Parte-autora Carlos Vieira Alves

Advogado Wannucy Guedes de Almeida Gallote OAB/PA00014107
Processo 5817-60.2013.4.01.3901
Parte-autora Sebastiana Coelho da Silva

Advogado Ederson Souza Silva OAB/PA/TO00005150
Processo 9391-83.2013.4.01.3901
Parte-autora Dorica Silvestre Silva Queiros

PA 1.2

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Espaços e fluxos

292

Resultados

Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 2º JEF adjunto

Especialidade: Psiquiatria
Localidades: Tucuruí e Goiânia

Advogado Aracélia Vieira da Silva OAB/PA00010067
Processo 6588-72.2012.4.01.3901
Parte-autora Alexsandra Soares de Oliveira

Advogado Vanderlei Almeida Oliveira OAB/PA00011426
Processo 4628-47.2013.4.01.3901
Parte-autora Thiago Rodrigues da Silva

Advogado Apoena Eugenio Kummer Valk OAB/PA00014571
Processo 4662-22.2013.4.01.3901
Parte-autora Ana Lucia Morais dos Santos Alves

Advogado Josiane Kraus Mattei e outro OAB/PA00010206
Processo 4072-45.2013.4.01.3901
Parte-autora Maria Bom0m Ribeiro de Abreu

Processo 1212-08.2012.4.01.3901
Parte-autora Ramon Vieira Macena e Outro
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Advogado Silvia Teixeira Lima OAB/PA00014586
Processo 5934-85.2012.4.01.3901
Parte-autora Tamara Risoleta da Silva

Advogado Josemi Nogueira Araújo OAB/PA00012651
Processo 3150-38.2012.4.01.3901
Parte-autora Charles Pereira da Cruz

Advogado Euricy Freire Barbosa OAB/PA00012066
Processo 2154-40.2012.4.01.3901
Parte-autora Trisiane Ribeiro dos Santos

Atermação
Processo 1054-84.2011.4.01.3901
Parte-autora Valdemar Rodrigues de Souza e outro

Atermação
Processo 4098-43.2013.4.01.3901
Parte-autora Ana Maria de Sousa Costa
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 2º jef adjunto

Especialidade: Neurologia
Localidades: Tucuruí e Goiânia

Advogado Josemi Nogueira Araujo OAB/PA00012651
Processo 7060-73.2012.4.01.3901
Parte-autora Pedro Joaquim Pereira

Processo 5992-54.2013.4.01.3901
Parte-autora Francisco Antonio da Silva

Advogado Josiane Kraus Mattei OAB/PA00010206
Processo 6378-84.2013.4.01.3901
Parte-autora Maria de Nazaré Santos de Oliveira e Outro

Advogado Daniella Schmidt Silveira OAB/PA00013210
Processo 4152-09.2013.4.01.3901
Parte-autora Francisca Alves Pina

Atermação Jaqueliny Medeiros da Silva Trindade OAB/PA00010207
Processo 6032-36.2013.4.01.3901
Parte-autora José Antonio Gomes de Almeida
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Advogado Vanderlei Almeida Oliveira OAB/PA00011426
Processo 6262-78.2013.4.01.3901
Parte-autora Marcos Alan Ferreira dos Santos

Advogado Luiz Henrique de Albuquerque Pacheco OAB/PA00017110
Processo 6066-11.2013.4.01.3901
Parte-autora Antonio Lopes Borges

Atermação Juliano Barcelos Honorios OAB/PA00013793
Processo 5978-70.2013.4.01.3901
Parte-autora Maria da Consolação Martins da Costa

Advogado Juliana Cunha Pinheiro OAB/PA00016847
Processo 5526-60.2013.4.01.3901
Parte-autora Arthur Ferreira da Silva

Advogado Celso Valerio Nascimento Pereira OAB/PA00017158
Processo 5946-65.2013.4.01.3901
Parte-autora Raimundo Nonato Caetano de Oliveira

Advogado Lindinalva Alves Larceda OAB/PA00003954
Processo 1414-82.2012.4.01.3901
Parte-autora Tatiana Alves dos Santos
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Advogado Sidineia Das Graças Belmiro Andrade OAB/PA00011120
Processo 6330-28.2013.4.01.3901
Parte-autora Miguel Leite da Silva

Advogado Claudia De Souza Vieira Oab/00012714
Processo 4508-04.2013.4.01.3901
Parte-autora Maria das Graças Teles Gomes

Advogado Silvia Teixeira Lima Oab/Pa00014586
Processo 2582-22.2012.4.01.3901
Parte-autora Anilda Alves Oliveira

Advogado Joaci Vicentes Alves Da Silva Oab/Pa
Processo 2892-62.2011.4.01.3901
Parte-autora Dalvenisa Lima de Marais

Advogado Paula De Sousa Fernandes E Outro Oab/Pa00015417
Processo 674-27.2012.4.01.3901
Parte-autora Karolliny Furtado Santos e Outro

Atermação
Processo 9064-83.2012.4.01.3901
Parte-autora Ana Rita Rodrigues Andrade
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 2º JEF adjunto

Especialidade: Cardiologia
Localidade: Goiânia

Advogado Maria do Socorro Pinheiro Ferreira OAB/PA0014282A
Processo 5732-74.2013.4.01.3901
Parte-autora Moacir Alves da Silva

Processo 5728-37.2013.4.01.3901
Parte-autora José Carlos de Melo

Advogado Sandra Marcia Brito de Sousa OAB/PA0013868A
Processo 5488-48.2013.4.01.3901
Parte-autora Manoel Barbosa dos Santos

Advogado Alexandro Ferreira de Alencar OAB/PA00016436
Processo 5842-73.2013.4.01.3901
Parte-autora Cleison Alves Lima
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Atermação Lua Lee A. Dantas OAB/PA00016232
Processo 3542-41.2013.4.01.3901
Parte-autora Noem Domingos Silveira

Advogado Livia Maria Ribeiro da Silva OAB/PA00012082
Processo 884-44.2013.4.01.3901
Parte-autora Waldomiro Gomes da Silva

Perícias marcadas para as partes que manifestaram interesse

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 1º JEF adjunto

Especialidade: Psiquiatria
Localidade: Clínica Imimi
Cidade: Tucuruí
Médico: Raimundo Geraldo Viana Sales

Advogado Josiane Kraus Mattei
Processo 57924720134013901
Parte-autora Gerson Alves da Silva Data: 03/02/2014 Horário a partir das: 8h
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Advogado Lívia Maria Ribeiro da Silva
Processo 63554120134013901
Parte-autora João Gonçalves da Silva Data: 03/02/2014 Horário a partir das: 8h

Advogado Juliano Barcelos Honório
Processo 51143220134013901
Parte-autora Carlos Alberto Soares Fernandes Data: 03/02/2014 Horário a partir das: 8h

Especialidade: Neurologia
Localidade: Clínica Imimi
Cidade: Tucuruí
Médico: João Carlos Lobato Morais

Advogado Josiane Kraus Mattei
Processo 61163720134013901
Parte-autora Ilson de Jesus Brito Data: 25/02/2014 Horário a partir das: 15h

Advogado Juliano Barcelos Honório
Processo 63996020134013901

Parte-autora Lucilene Rocha Andrade Data: 25/02/2014 Horário a partir das: 15h

Processo 63987520134013901
Parte-autora Beatriz Lima de Jesus Data: 26/02/2014 Horário a partir das: 15h
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 2º JEF adjunto – juiz substituto

Especialidade: Neurologia

Localidade: Clínica Imimi

Cidade: Tucuruí

Médico: João Carlos Lobato Morais

Advogado Juliano Barcelos Honório Oab/Pa00013793
Processo 4191-06.2013.4.01.3901
Parte-autora Fabiana Pereira Dias Data: 27/02/2014 Horário a partir das: 15h
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 2º JEF adjunto – juiz titular

Especialidade: Psiquiatria
Localidade: Clínica Imimi
Cidade: Tucuruí
Médico: Raimundo Geraldo Viana Sales

Advogado Josiane Kraus Mattei e outro OAB/PA00010206
Processo 1212-08.2012.4.01.3901
Parte-autora Ramon Vieira Macena e outro Data: 11/02/2014 Horário a partir das: 14h

Processo 4072-45.2013.4.01.3901
Parte-autora Maria Bom0m Ribeiro de Abreu Data: 11/02/2014 Horário a partir das: 14h

Especialidade: Neurologia
Localidade: Clínica Imimi
Cidade: Tucuruí
Médico: João Carlos Lobato Morais

Advogado Paula de Sousa Fernandes e outro OAB/PA00015417
Processo 674-27.2012.4.01.3901
Parte-autora Karolliny Furtado Santos e outro Data: 26/02/2014 Horário a partir das: 15h
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Advogado Juliano Barcelos Honório OAB/PA00013793
Processo 5978-70.2013.4.01.3901
Parte-autora Maria da Consolação M. da Costa Data: 27/02/2014 Horário a partir das: 15h

Partes que realizaram as perícias – laudos apresentados

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 1º JEF adjunto

Especialidade: Psiquiatria
Localidade: Clínica Imimi
Cidade: Tucuruí
Médico: Raimundo Geraldo Viana Sales

Advogado Lívia Maria Ribeiro da Silva
Processo 63554120134013901
Parte-autora João Gonçalves da Silva Data: 03/02/2014 Horário a partir das: 8h

Advogado Juliano Barcelos Honório
Processo 51143220134013901
Parte-autora Carlos Alberto Soares Fernandes Data: 03/02/2014 Horário a partir das: 8h
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Especialidade: Neurologia
Localidade: Clínica Imimi
Cidade: Tucuruí
Médico: João Carlos Lobato Morais

Advogado Josiane Kraus Mattei
Processo 61163720134013901
Parte-autora Ilson de Jesus Brito Data: 25/02/2014 Horário a partir das: 15h

Advogado Juliano Barcelos Honório
Processo 63996020134013901
Parte-autora Lucilene Rocha Andrade Data: 25/02/2014 Horário a partir das: 15h

Processo 63987520134013901
Parte-autora Beatriz Lima de Jesus Data: 26/02/2014 Horário a partir das: 15h
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 2º JEF Adjunto – juiz substituto

Especialidade: Neurologia
Localidade: Clínica Imimi
Cidade: Tucuruí
Médico: João Carlos Lobato Morais

Advogado Juliano Barcelos Honório OAB/PA00013793
Processo 4191-06.2013.4.01.3901
Parte-autora Fabiana Pereira Dias Data: 27/02/2014 Horário a partir das: 15h
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Seção Judiciária do Pará

Subseção Judiciária de Marabá – 2º JEF adjunto – juiz titular

Especialidade: Psiquiatria
Localidade: Clínica Imimi
Cidade: Tucuruí
Médico: Raimundo Geraldo Viana Sales

Advogado Josiane Kraus Mattei e outro OAB/PA00010206
Processo 1212-08.2012.4.01.3901
Parte-autora Ramon Vieira Macena e Outro Data: 11/02/2014 Horário a partir das: 14h

Processo 4072-45.2013.4.01.3901
Parte-autora Maria Bom0m Ribeiro de Abreu Data: 11/02/2014 Horário a partir das: 14h

Especialidade: Neurologia
Localidade: Clínica Imimi
Cidade: Tucuruí
Médico: João Carlos Lobato Morais

Advogado Paula de Sousa Fernandes e outro OAB/PA00015417
Processo 674-27.2012.4.01.3901
Parte-autora Karolliny Furtado Santos e outro Data: 26/02/2014 Horário a partir das: 15h
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Resultados

Advogado Juliano Barcelos Honório OAB/PA00013793
Processo 5978-70.2013.4.01.3901
Parte-autora Maria da Consolação M. da Costa Data: 27/02/2014 Horário a partir das: 15h

Quadro-resumo

Especialidade Qtde. intimada Interessaram-se Compareceram

Neurologia 32 6 6

Psiquiatria 36 5 4

Oftalmologia 13 0 0

Cardiologia 7 0 0

Totais 88 11 10

PA 1.2

O plano de ação da Subseção Judiciária de Marabá foi uma tentativa, em meio às poucas 
alternativas existentes, consentâneas à nossa realidade, de agilizar o andamento processual 
e de buscar um julgamento mais justo, embasado em um diagnóstico mais fidedigno nas ava-
liações médico-periciais, nos processos em que a parte autora alega incapacidade laboral em 
virtude de patologias mais específicas como psiquiatria, neurologia, cardiologia e oftalmologia.
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Em um cenário de escassez de profissionais especialistas que se interessem por realizar 
perícias, o Juizado de Marabá sempre enfrentou grandes dificuldades para marcar perícias nas 
áreas acima descritas. A solução imediata sempre foi a marcação de todas as perícias com mé-
dicos clínicos gerais ou médicos do trabalho. Ocorre que, quando da análise das impugnações 
aos laudos, algumas vezes bem fundamentadas e em alguns casos por médicos assistentes téc-
nicos que acompanharam a perícia, fica bastante difícil julgar o mérito embasado em um laudo 
emitido por um médico que não seja especialista na área analisada. Dessa forma, toda vez que 
se marca perícia com clínico geral, uma média de 5% do montante de processos requer, para 
melhor elucidação da questão, uma análise por médico especialista. Com isso, uma vez ficam 
3 processos de psiquiatria, 4 de neurologia, 2 de cardiologia... e isso se repete por várias vezes 
e, de pouco a pouco, essas pequenas quantidades se tornam, com o passar do tempo, volumes 
de 20 ou mais processos por especialidade. Quando o processo vai ficando muito antigo e não 
se consegue encontrar o médico especialista adequado, acaba-se por marcar uma nova perícia 
com outro médico clínico geral. Seria muito mais fácil ignorar todas as impugnações, julgar o 
mérito e deixar a Turma decidir, mas não achamos que essa fosse a solução mais justa.
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Então foi nesse contexto e com os objetivos suso mencionados que pensamos nosso 
plano de ação. Os resultados serão mostrados no parágrafo abaixo.

Quando fizemos o levantamento do número de processos que estavam aguardando mar-
cação de perícias com médicos especialistas inexistentes ou escassos na região, tínhamos 32 
processos de neurologia, 36 de psiquiatria, 13 de oftalmologia e 7 de cardiologia, num total de 
88 processos.

Na tentativa de criarmos um banco de dados, conseguimos, no nosso apertado tempo, 
contato com médicos de Tucuruí/PA, Belém/PA e com uma central de perícias em Goiânia/GO. 
Essas cidades distam de Marabá 280, 500 e 1.500 km, respectivamente. Em Tucuruí contac-
tamos dois médicos psiquiatras e um neurologista. Aceitaram realizar perícias apenas um dos 
psiquiatras, disponibilizando no máximo seis perícias por mês, e um neurologista, que se dispôs 
a realizar até vinte perícias por mês. Em Belém nenhum médico contactado aceitou participar do 
projeto. Em Goiânia, foram disponibilizadas pela central de perícias todas as especialidades nas 
quantidades necessárias. Desta feita, intimamos as partes sobre o interesse em se deslocarem 
a suas expensas a fim de serem avaliadas por médicos especialistas nas cidades supracitadas. 
Dos 88 autores intimados, apenas 11 manifestaram interesse (5 de psiquiatria e 6 de neurologia) 
e apenas para a cidade de Tucuruí, que é a mais próxima. Desses 11 autores que manifestaram 
interesse, 10 compareceram à perícia. Todavia, após o prazo de manifestação, até agora mais 
12 autores peticionaram requerendo marcação de perícias em Tucuruí.

Nesse contexto, concluímos que os objetivos almejados em nosso plano de ação não 
foram alcançados da forma como esperávamos. No entanto, houve um percentual de aproveita-
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mento de 12,5%, ou seja, dos 88 processos pendentes, até agora 11 foram resolvidos da melhor 
forma possível e mais outros estão se encaminhando.

Cabe esclarecer que, no decorrer da implementação de nosso plano de ação, consegui-
mos uma médica oftalmologista de Belém que está vindo a Marabá rotineiramente realizar perí-
cias nesta Subseção Judiciária. Assim não há mais demanda reprimida de processos da área de 
oftalmologia. Quanto aos 7 processos de cardiologia, estes foram marcados com clínico geral, 
pelo fato de não conseguirmos especialista. Atualmente estamos até mesmo sem clínico geral e 
há um montante de 222 processos pendentes, sendo 9 de cardiologia, 25 de neurologia, 135 de 
clínica geral, 36 de psiquiatria e 17 de especialidades diversas. Não temos problemas com orto-
pedia porque há 5 anos um médico ortopedista de Belém está vindo fazer essas perícias aqui. 

Em suma, pudemos perceber que a implementação do nosso plano de ação pode até 
não resolver 100% dos processos pendentes, mas ele se torna mais uma opção de que dispo-
mos para dar andamento a processos nos quais não se encontra alternativa que dê ao cidadão 
uma resposta mais fidedigna e justa.
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Melhorar a tramitação dos feitos que tratam de benefícios previdenciários e assis-
tenciais decorrentes de incapacidade laboral.

Seção Judiciária do Distrito Federal

UNIDADES - NUCOD

EQUIPE

Da esquerda para a direita: servidores 
Josefa Pinheiro Lopes Soares, 
Deodato Moura Silva e Marcos 
Vinicius Ribeiro, juiz federal Alexandre 
Jorge Fontes Laranjeira e servidora 
Emmanuele Batista Peixe.

Também participou do projeto o juiz 
federal Antônio Felipe de Amorim 
Cadete.
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Planejamento

META

Reduzir em 70% o prazo de tramitação dos processos em questão até 28 de fevereiro de 2014. 

PROBLEMA RELACIONADO

A 1ª Região leva aproximadamente 300 dias a mais na tramitação dos processos do que a 2ª, 
4ª e 5ª regiões.

PASSOS

• Adotar, em todas as Varas de JEF da Seção Judiciária do Distrito Federal, modelos de despa-
cho segundo os quais a perícia é realizada ANTES da citação, com posterior encaminhamento 
do feito à Central de Conciliação, para realização de acordo ou juntada de contestação por 
parte do INSS (modelos anexos).

• Solucionar eventuais gargalos e aperfeiçoar os métodos de encaminhamento da Central de 
Perícias para a Central de Conciliação.

• Medir o tempo de tramitação dos processos sob o novo procedimento e compará-lo com os 
tempos de tramitação dos processos dentro da antiga sistemática. 

• Documentar o planejamento, a implementação e a avaliação da ação para compartilhamento 
posterior com os JEFs da 1ª Região.
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PESSOAL ENVOLVIDO (primeiro proponente)

MAGISTRADO

Alexandre Jorge Fontes Laranjeira

Antonio Felipe de Amorim Cadete

SERVIDORES

Marcos Vinicius Ribeiro

Deodato Moura Silva

Josefa Pinheiro Lopes Soares

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02/09 a 13/09/2013) 

Adotar nas Varas de JEF da Seção Judiciária do Distrito Federal, modelos de despacho se-
gundo os quais a perícia seja realizada ANTES da citação, com posterior encaminhamento 
do feito à Central de Conciliação, para realização de acordo ou juntada de contestação por 
parte do INSS. 

2º período (de 16/09 a 27/09/2013) 

Solucionar eventuais gargalos e aperfeiçoar os métodos de encaminhamento da Central de 
Perícias para a Central de Conciliação. 
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3º período (de 30/09 a 11/10/2013) 

Divulgação da nova forma de tramitação para todos os JEFs da Seção Judiciária.

4º período (de 14/10 a 08/11/2013) 

Execução e acompanhamento do Plano de Ação, avaliando eventuais necessidades de mu-
danças nas ações, devidamente documentadas.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013)

Avaliação dos benefícios alcançados através de estatísticas referentes à diminuição do tem-
po de tramitação dos processos por incapacidade.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013) 

Quantificar o número de processos adaptados à nova sistemática em curso na SJDF (nas 
Varas que já adotaram tal procedimento).

7º período (de 07/01 a 17/01/2014) 

Comparação entre a forma de tramitação anterior e a presente sistemática.

8º período (de 20/01 a 31/01/2014) 

Elaboração de metodologia para verificação dos resultados obtidos ao final do processo, 
com, no mínimo, 5 fatores de comparação.
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9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

Divulgação dos resultados 

10º período (de 17/02 a 28/02/2014)

Documentação do procedimento para compartilhar com os JEFs da 1ª Região.
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1º período (de 02 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Adotar, nas varas de JEF da Seção Judiciária do Distrito Federal, modelos de despacho segun-
do os quais a perícia é realizada ANTES da citação, com posterior encaminhamento do feito à 
Central de Conciliação, para realização de acordo ou juntada de contestação por parte do INSS.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Meta do período totalmente alcançada.

Estão em anexo os modelos:

a) Loas idoso

b) Benefício por incapacidade

c) Loas deficiente

2º período (de 16 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Solucionar eventuais gargalos e aperfeiçoar os métodos de encaminhamento da Central de Pe-
rícias para a Central de Conciliação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Meta do período totalmente alcançada.

Execução
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Para se encaminharem os processos, em especial os de benefício por incapacidade, para a 
Central de Conciliação, havia necessidade de o laudo apresentar incapacidade e informação de 
vínculo com o INSS. Muitos processos não continham a informação do vínculo, então, por meio 
de acordo com a autarquia, a Central de Perícias encaminha e-mail com os processos que apre-
sentam alguma incapacidade para que o INSS informe sobre o vínculo. Em regra, a relação de 
processos é encaminhada em um dia e no outro já temos a informação. Caso seja constatado o 
vinculo, o processo é imediatamente enviado para a Central de Conciliação.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Divulgar a nova forma de tramitação para todos os JEFs da seção judiciária.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Meta do período totalmente alcançada. Com exceção da 26ª vara, todas as varas do JEF-DF 
(23ª, 24ª, 25ª, e 27ª) aderiram ao projeto e estão se beneficiando dos procedimentos efetuados.

4º período (de 14/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Executar e acompanhar o plano de ação, avaliando eventuais necessidades de mudanças nas 
ações, devidamente documentadas. 

Execução
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Execução

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Meta do período totalmente alcançada. Há a necessidade de agilizar o agendamento da audi-
ência de conciliação, por não existir, na Central de Conciliação, prioridade para os processos do 
JEF. As audiências são marcadas de acordo com a chegada do processo, e pode haver proces-
so de qualquer vara cível ou de execução.

5º período (de 11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Avaliar os benefícios alcançados através de estatísticas referentes à diminuição do tempo de 
tramitação dos processos por incapacidade.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Meta do período totalmente alcançada. 

A seguir estão demonstrados dois exemplos, com indicação do tempo de tramitação, antes e 
depois de utilizada a nova sistemática.

• Antes da sistemática

Processo 41578-74.2011.4.01.3400
Objeto da ação: Loas Idoso
Ajuizamento: 22/07/2011
Sentença:18/02/2013
Tramitou em um ano e nove meses 
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Processo 0003440-67.2013.4.01.3400
Objeto da ação: Auxílio-doença
Ajuizamento: 18/01/2013
Setenciado: 01/08/2013
Tramitou em oito meses 

• Após adotar a sistemática

Processo 42759-42.2013.4.01.3400  
Objeto da ação: Loas Idoso
Ajuizamento: 06/08/2013
Audiência: acordo – 02/12/2013 
Tramitou em menos de quatro meses  

Processo 31282-22.2013.4.01.3400  
Objeto da ação: Aposentadoria por invalidez
Ajuizamento: 06/06/2013
Audiência: acordo – 24/09/2013
Tramitou em menos de quatro meses  

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Quantificar o número de processos adaptados à nova sistemática em curso na SJDF (nas varas 
que já adotaram tal procedimento).
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RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Meta do período totalmente alcançada. Todos os processos cujo objeto seja benefício por inca-
pacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez), Loas deficiente e Loas idoso perten-
centes a 23ª, 24ª, 25ª e 27ª varas já estão adaptados à nova sistemática.

7º período (de 07 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Comparar a forma de tramitação anterior e com a presente sistemática.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Meta do período totalmente alcançada. No formato anterior, o juiz, ao receber o processo, antes 
de determinar a realização da prova pericial, mandava citar o INSS com prazo de 30 dias para 
contestar. Só então o processo era encaminhado para a Central de Perícias. Na Central, após a 
realização do exame pericial e entrega do laudo, as partes tinham vista, e o processo retornava 
à vara com a prova pericial para o seu prosseguimento. Nesse formato, acontecia de o INSS ser 
citado antes do exame pericial e por isso contestava sem ter ainda ciência do laudo do perito do 
juízo. Com isso, após a realização da perícia e entrega do laudo, o INSS era intimado e tinha que 
se pronunciar novamente no processo.

Na presente sistemática, o juiz ao receber o processo já designa perícia sem a necessidade de 
citação do INSS. Após a realização do exame pericial e entrega do laudo, a própria Central de 
Perícias o analisa. Para os casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, se o laudo for 
favorável e houver informação de vínculo com o INSS, o processo é encaminhado para a Cen-
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tral de Conciliação para marcação da respectiva audiência. Havendo acordo, a própria Central 
de Conciliação intima a Agência de Cumprimento das Decisões Judiciais para o cumprimento 
imediato do acordo. Caso haja valor retroativo a receber, o processo é encaminhado à vara que 
emitirá a RPV. Para o caso de LOAS, o mesmo procedimento é seguido, não tendo, portanto, a 
necessidade de se constatar o vínculo com INSS.

Se o laudo for desfavorável, a Central de Perícias intima apenas o autor, haja vista que para es-
ses casos o INSS já tem depositado a contestação em todas as varas.

8º período (de 20 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Elaborar metodologia para verificação dos resultados obtidos ao final do processo, com, no mí-
nimo, cinco fatores de comparação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
• diminuição do tempo de tramitação dos processos em que ocorre o acordo na conciliação em 

cerca de 50%, já que não se aguarda o prazo da contestação;

• a vara, após o despacho para realização de perícia, só vai receber novamente o processo 
caso haja necessidade de emissão de RPV; 

• o próprio Núcleo de Conciliação intima a Agência de Cumprimento de Decisão Judicial, sem a 
necessidade da vara fazê-lo.
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• o INSS não necessita contestar em todos os processos e só é intimado da realização da pe-
rícia.

• as varas, após a distribuição do processo, apenas elaboram o despacho e encaminham para 
a Central de Perícias. Com isso, evitam trabalho de análise, intimações e julgamento.

• a parte-autora tem o seu benefício implantado de forma mais rápida.

9º período (de 03 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Divulgar os resultados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Meta do período totalmente alcançada. Com a sistemática utilizada, a maioria dos processos 
encaminhados já está pronta para a conciliação, e o percentual de acordo tem sido muito satis-
fatório. É tanto que, de um total de 1.224 processos encaminhados para o Núcleo de Conciliação 
no período de junho a outubro, 821 (67%) tiveram acordo.
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Resultados

PROJETO MELHORação 
JUSTIÇA FEDERAL DO DF

Redução do prazo de tramitação dos processos de benefício  
por incapacidade e LOAS idoso

ENVOLVIDOS

Varas de JEF, INSS, Núcleo de Apoio á Coordenação do Juizado – Nucod e Núcleo de Conci-
liação – Nucon.

O projeto consiste em encaminhar para o Núcleo de Conciliação os processos referentes ao 
benefício por incapacidade — auxílio-doença e aposentadoria por invalidez — em que for cons-
tatada, por meio do laudo pericial do juízo, a incapacidade, ainda que parcial, e a respectiva 
qualidade de segurado do autor, assim como o encaminhamento dos processos referentes ao 
benefício assistencial por incapacidade, quando o laudo  médico apresentar incapacidade e o 
laudo socioeconômico concluir que o autor se encontra em situação de hipossuficiência, ou no 
caso de benefício por idade — LOAS Idoso —, quando o laudo pericial socioeconômico  cons-
tatar a hipossuficiência econômica.

COMO FUNCIONA

Assim que o processo é distribuído para uma das varas de JEF, o juiz responsável pelo pro-
cesso, antes da citação, por meio de despacho, determina a remessa do processo à Central de 
Perícias para realização de perícia e, no próprio despacho, já determina a análise do laudo e o 
respectivo encaminhamento conforme o caso.
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Chegando à Central de Perícias, ocorre o agendamento da perícia e a respectiva intimação das 
partes para ciência da data de realização do exame. O INSS, réu, ao receber a intimação, faz a 
análise relativa à qualidade de segurado e, por meio de petição, informa no processo.

Após a realização da perícia e a juntada do laudo, já com a informação do INSS, a Central de 
Perícias analisa o laudo verificando se existe algum tipo de incapacidade. Havendo incapacida-
de e informação de qualidade de segurado, o processo é encaminhado para o Núcleo de Con-
ciliação, que irá agendar a audiência. Importante salientar que, havendo o acordo, o processo 
só retorna à vara se houver necessidade de expedição de RPV, se não, o próprio Núcleo de 
Conciliação intima diretamente a Agência de Cumprimento de Decisão Judicial pelo E-cint para 
cumprir a decisão acordada.

Não havendo incapacidade ou não sendo o autor considerado hipossuficiente, a Central de 
Perícias intima apenas o autor do laudo, já que para esses casos o INSS já tem contestação 
depositada em cada vara.

Havendo incapacidade, porém sem informação a respeito da qualidade de segurado do autor, 
o INSS é comunicado por e-mail para que analise a situação e, se for constatado o vínculo, pe-
ticione solicitando o encaminhamento para o Núcleo de Conciliação.  Então, a Central de Perí-
cias, após a emissão da guia dos honorários periciais, encaminha os autos para a Conciliação.

Havendo incapacidade, mas sem vínculo, o processo segue a tramitação normal, sem encami-
nhamento para a Conciliação.
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BENEFÍCIOS 

Diminuição do tempo de tramitação dos processos em que ocorre o acordo na conciliação  em 
cerca de 50%, já que não se aguarda o prazo da contestação; a vara, após o despacho para 
realização de perícia, só vai receber novamente o processo, caso haja necessidade de emissão 
de RPV; o próprio Núcleo de Conciliação intima a Agência de Cumprimento de Decisão Judicial, 
sem a necessidade da vara fazê-lo.

O INSS não necessita contestar em todos os processos e só é intimado da realização da perícia.

As varas, após a distribuição do processo, apenas elaboram o despacho e o encaminha para a 
Central de Perícias. Com isso, evitam trabalho de análise, intimações e julgamento.

A parte-autora tem o seu benefício implantado de forma mais rápida.

RESULTADOS ALCANÇADOS

De um total de 1.224 processos encaminhados para o Núcleo de Conciliação, no período de 
junho a outubro, 821 (67%) tiveram acordo.

VARAS DE JEF PARTICIPANTES

23ª, 24ª, 25ª e 27ª. A 26ª Vara ainda não está fazendo parte do projeto.
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Análise final

O planejamento era que todos os processos cujo objeto fosse benefício por incapacidade (au-
xílio-doença e aposentadoria por invalidez), LOAS deficiente e LOAS idoso pertencentes às 
varas do JEF-DF se adaptassem à nova sistemática. Considerando que, realmente, todos os 
processos nessa situação pertecentes a 23ª, 24ª, 25ª, e 27ª varas já estão adaptados à nova 
sistemática, podemos concluir que, para essas varas, o plano está 100% concluído. No âmbito 
do JEF-DF, fica pendente apenas a 26ª Vara, que, por ora, não aderiu ao projeto.

Relevante comentar que todos os envolvidos — partes, vara, Central de Perícias — obtiveram 
ganho com a implementação do plano de ação. Vejamos: quando o processo é encaminhado 
para a Central de Conciliação, o autor tem reduzido o tempo de tramitação do processo, o INSS 
é intimado apenas no momento da audiência de conciliação, a vara, após o envio para a Central 
de Perícias, só tem o processo de volta para expedição de RPV e a Central de Perícias também 
não tem mais o retorno do processo para possíveis esclarecimentos de laudo. 
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PA 1.5Otimizar os serviços nos juizados especiais federais criminais

Seção Judiciária da Bahia

UNIDADE – 2ª e 17ª Varas da Seção Judiciária da Bahia

EQUIPE

Juiz federal João Paulo Pirôpo de Abreu
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Planejamento

META

Diminuir em 90% as falhas operacionais referentes às providências para a realização da audiên-
cia preliminar, da fixação da competência e do procedimento referente à audiência de instrução 
nos processos dos Juizados Especiais Criminais, considerando-se os dados referentes ao 1º 
semestre de 2013.

PROBLEMA RELACIONADO

Verificou-se que os servidores das Varas Criminais, por não terem familiaridade com as questões 
atinentes aos Juizados Especiais Criminais, cometem falhas nas providências para a realização 
da audiência preliminar, da fixação da competência e do procedimento referente à audiência de 
instrução dos processos dos Juizados Especiais Criminais.

PASSOS

• Solicitar ao Diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia apoio na realização do curso.

• Elaborar,que servirá de material de apoio, uma apostila a ser disponibilizada aos servidores.

• Realizar o curso em uma manhã de sexta-feira.

• Estudar, com a Direção do Foro, a possibilidade de se conceder certificados aos servidores 
que participarem do curso.
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PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADO

João Paulo Pirôpo de Abreu

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02/09 a 13/09/2013) 

Fazer levantamento das estatísticas dos erros cometidos referentes às providências para a 
realização da audiência preliminar, da fixação da competência e do procedimento referente 
à audiência nos processos dos Juizados Especiais Criminais.

2º período (de 16/09 a 27/09/2013) 

Solicitar ao Diretor do Foro de apoio ao curso.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013) 

Elaboração do material de apoio ao curso.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013) 

Realização do curso.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013) 

Expedição dos certificados aos participantes do curso.
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6º período (de 25/11 a 06/12/2013) 

Monitoramento dos resultados.

7º período (de 07/01 a 17/01/2014) 

Monitoramento dos resultados.

8º período (de 20/01 a 31/01/2014) 

Monitoramento dos resultados.

9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

Monitoramento dos resultados.

10º período (de 17/02 a 28/02/2014)

Monitoramento dos resultados. 
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Execução

1º período (02/09 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Fazer levantamento das estatísticas dos erros cometidos referentes às providências para a rea-
lização da audiência preliminar, da fixação da competência e do procedimento referente à audi-
ência nos processos dos Juizados Especiais Criminais.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Levantamento estatístico realizado.

2º período (de 16/09 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Solicitar ao Diretor do Foro apoio ao curso.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Solicitação realizada. Previsão de data para o curso: 7 de novembro de 2013. 

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Elaborar o material de apoio ao curso.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Material de apoio elaborado.
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Execução

Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar o curso.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Devido o ajuste de agenda da desembargadora federal Neuza Alves, coordenadora dos Juiza-
dos Especiais Federais da 1ª Região, o curso será ministrado no dia 14 de novembro de 2013.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Expedir os certificados aos participantes do curso.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

O curso foi ministrado no dia 14 de novembro de 2013, e os certificados expedidos.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Monitorar os resultados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Os problemas que geraram a elaboração do curso foram solucionados e o evento foi de extrema 
valia para a otimização dos trabalhos.
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Resultados

No dia 14/11/2013, foi ministrado pelo juiz federal João Paulo Pirôpo de Abreu treinamento para 
servidores de JEF criminal, resultado de pesquisa sobre os erros mais frequentes nos procedi-
mentos e processamento de feitos. 

Notícia veiculada no jornal da SJBA Justiça Federal Hoje. Edição n. 3.971 de 21/11/2013.
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Análise final

Seguem as considerações finais relativas ao plano de ação:

• o resultado final foi alcançado conforme previsto na meta;

• não houve desvios entre os prazos realizados e os programados e nem mudança no plano de 
ação depois do início da execução;

• não houve mudança na equipe de trabalho no decorrer do projeto;

• não ocorreram eventos inesperados.

Acredito que, como o projeto atingiu as expectativas desejadas, podemos usá-lo da mesma 
forma no futuro e recomendo uma parceria com a Esmaf e/ou Seuni-Unicorp, para atingir um 
público maior.
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Elaborar manual de procedimentos em ações previdenciárias, com observância das 
peculiaridades de cada benefício pretendido.

EQUIPE

Na 0leira da frente, da esquerda para a direita: 
servidores Luíza Reis Pedra, João Ferreira de 
Santana Neto e Rossana Dias Rezende Taglialegna.

Na   0leira de trás, da esquerda para a direita: 
estagiária Jordana Archetti Duarte Vicente e 
servidora Fernanda Ferreira de Souza.

Também participaram do projeto o juiz federal 
Marcelo Motta de Oliveira e o estagiário que compôs 
a equipe inicial Maxwel Freitas da Silva.

Seção Judiciária de Minas Gerais – SJMG

UNIDADE – Subseção Judiciária de Muriaé
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META

Elaborar manual de procedimentos e protocolos a serem observados pelas diversas unidades 
jurisdicionais.

PROBLEMA RELACIONADO

Falta de padronização nos procedimentos que possibilite melhor compreensão das tarefas por 
servidores e estagiários, máxime pela rotatividade de pessoas na Vara – JEF adjunto.

PASSOS

• Elaborar fluxograma com procedimentos e protocolos específicos às ações previdenciárias, 
observando a existência de pelo menos seis objetos que envolvam ações previdenciárias e 
assistenciais – Base: portarias conjuntas (vara – INSS); portarias delegatórias (atos ordinató-
rios); consulta a manuais de outras instituições.

• Promover palestra com servidores e estagiários do JEF e vara e capacitar servidores da ater-
mação e do Setor de Informações Processuais.

• Adequar escaninhos com fases processuais específicas e/ou caixas de arquivos virtuais de 
tramitação.

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADO

Marcelo Motta de Oliveira
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SERVIDORES

Fernanda Ferreira de Souza

João Ferreira de Santana Neto

METAS PROGRAMADAS PARA O PERÍODO

1º período (de 02 a 20/09/2013)

Pesquisa de manuais e documentos sobre ações previdenciárias – JEF.

2º período (de 23/09 a 01/10/2013)

Leitura de documentos pesquisados.

3º período (de 02/10/2013)

Reunião com servidores do JEF — Sepju e Sepip. Apresentação do plano proposto pela 
subseção ao Projeto MELHORAção.

4º período (de 02/10 a 11/10/2013)

Elaboração da primeira etapa do manual de procedimentos em ações previdenciárias: aco-
lhimento, triagem e atermação.

5º período (de 14 a 18/10/2013)

Elaboração da segunda etapa do manual: contestação, audiências de conciliação e instru-
ção e julgamento.
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6º período (de 21 a 25/10/2013) 

Elaboração de fluxograma: passo a passo na serventia dos Juizados Especiais Federais.

7º período (de 28 a 30/10/2013) 

Organização de escaninhos da serventia do JEF adjunto com base no fluxograma geral.

8º período (de 04 a 08/11/2013)

Classificação e localização de ações por matéria em gabinete para sentença.

9º período (de 11 a 14/11/2013)

Elaboração de roteiro do cumprimento de sentença – expedição de RPV.

10º período (de 18 a 29/11/2013)

Elaboração gráfica do manual e dos fluxogramas para demonstração; apresentação do ma-
nual a servidores e estagiários e orientação a estagiários e servidores da Seção de Protoco-
lo e Informações Processuais – Sepip e Seção de Distribuição e Protocolo Judiciais – Sepju.
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PA 2.1

Execução

1º período (de 02 a 20/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar pesquisa de manuais e documentos sobre ações previdenciárias – JEF.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Nessa fase inicial, foram pesquisados vários documentos de seções e subseções judiciárias, 
entre eles:

• Manual do conciliador. Juizados Especiais Federais. Cojef – TRF1: abril, 2002; COJEF – TRF1. 
Juizado Especial Federal – ações previdenciárias. Documentos que facilitarão o andamento 
dos processos. Imp. 15.02.2004; 

• Provimento Coger n. 38, de 12/06/2009 – TRF1;

• Manual de padronização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região. Maia, Mairan; San-
tos, Marisa (Coord.) São Paulo: Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região – 
EMAG, 2012;

• Cartilha dos Juizados Especiais – SJMG (http://www.jfmg.jus.br/JEF/Civel/cartilha_resp.htm);

• Lei 10.259/2001 e Lei 9.099/1995;

• Portaria Conjunta n. 01/2013/Vara Única Federal da Subseção Judiciária de Muriaé – MG/PFE-
-INSS e PSF-JFA, de 8 de maio de 2013; 

• Portaria 007, de 27/10/2011 – Subseção Judiciária de Muriaé – MG;

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o

Portaria 
conjunta 
01/2013



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Manual de procedimentos

339

Execução

PA 2.1• Portaria JEF/AMAPÁ – n. 5/2012, de 27/04/2012; 

• Portaria n. 02, de 11 de março de 2011 – Subseção Judiciária de Itabaiana; 

• Portaria n. 1.158, de 2 de maio de 2013 – Juizados Especiais Federais – Apucarana/PR;

• Prática de Sucesso (Gerenciamento de Processo Judicial) – 1ª Vara do Juizado Especial Fe-
deral Previdenciário de Blumenau – SC; 

• Procedimentos Cartorários de Itabuna BA – Juizado Especial Federal Adjunto – Janeiro de 
2012;

• Perícia na Ordem do Dia – Seção Judiciária do Acre – Juizado Especial Federal, 9 de julho de 
2008 (Menção Honrosa – Prêmio Inovare).

2º período (de 23/09 a 01/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Ler os documentos pesquisados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Nesta etapa, foram selecionados trechos de cada documento lido, nos quais tenha sido detecta-
da correlação com a situação do JEF adjunto da SSJ Muriaé. 
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Execução

PA 2.13º período (de 02/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar reunião com servidores do JEF – Sepju e Sepip. Apresentação do plano proposto pela 
subseção ao Projeto MELHORAção.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Nesta etapa, foi promovida reunião na sala de audiências da subseção com os setores mais 
diretamente envolvidos com os trabalhos do juizado especial, perfazendo-se um total de seis 
servidores. Na oportunidade, foi exposto o projeto de elaboração do manual de procedimentos 
e concitados todos os presentes para nele se integrarem e atuarem como multiplicadores na 
capacitação de estagiários e colaboradores eventuais, os prestadores de serviço voluntário. 
Destaque-se a adesão de todos na consecução dos objetivos procedimentais do JEF.

4º período (de 02/10 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Elaborar a primeira etapa do manual de procedimentos em ações previdenciárias: acolhimento, 
triagem e atermação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

As ações empreendidas dizem respeito à redação do manual de acordo com os textos pré-sele-
cionados nas Metas 1 e 2, consubstanciando-se em adequação de procedimentos à realidade 
do JEF adjunto da SSJ/Muriaé.
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Execução

PA 2.15º período (de 14 a 18/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Elaborar a segunda etapa do manual: contestação, audiências de conciliação e instrução e jul-
gamento.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Esta etapa do manual corresponde à continuação da fase anterior, e a sua redação, além dos 
excertos bibliográficos pesquisados e lidos, também contou com a inserção de observações de 
práticas vivenciadas no cotidiano do JEF adjunto da SSJ/Muriaé. A reunião promovida pelo juiz 
federal e três peritas-médicas — responsáveis pela maioria das perícias judiciais — em atuação 
no JEF, representou o tópico relevante ocorrido nessa etapa. Muitas dúvidas foram elucidadas 
e detalhes técnicos necessários para o julgamento da ação foram destacados e esclarecidos, o 
que proporcionará laudos mais específicos quanto às (in)capacidades dos examinandos.

6º período (de 21 a 25/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Elaborar fluxograma: passo a passo na serventia dos Juizados Especiais Federais.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Foi elaborado um fluxograma pela supervisora do JEF adjunto, sendo que ainda resta definir 
com o juiz da vara o tópico relacionado à conclusão para decidir a antecipação de tutela e/ou 
sentença no estado do processo, bem como pequenas inserções de atribuições da Seção de 
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Execução

PA 2.1Procotolo e Informações Processuais e da Seção de Atividades Destacadas, que se encontram 
em fase de análise.

7º período (de 28 a 30/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Organizar escaninhos da serventia do JEF adjunto com base no fluxograma geral.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Ações realizadas:

• criação de espaços próprios para o JEF adjunto;

• implantação de uma sala própria para a Supervisão;

• acréscimo de duas servidoras;

• adequação e duplicação do espaço para atermações judiciais;

• ampliação de estações de trabalho para estagiários na Seção de Protocolo e Informações 
Processuais;

• reorganização dos escaninhos de colocação de processos de acordo com o grau de relevância 
ou porque se encontram aguardando os procedimentos para arquivamento definitivo;

• criação de localizações no sistema Oracle para consulta e uso direto pelos servidores envolvi-
dos com os processos do JEF adjunto. 
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Execução

PA 2.1Obs.: O grau de relevância dos processos é identificado nas cores VERMELHA (atenção imedia-
ta, cumprimento de obrigação de fazer, por exemplo, determinada por decisão antecipatória e/ou 
sentença favorável à parte); AMARELA (acompanhamento prioritário, como a juntada de laudos 
favoráveis ou não) e VERDE (processos que não necessitam de maior atenção, por aguardarem 
pagamento de RPV, que demora cerca de 60 dias e podem ser acompanhados pela parte-autora 
e seus advogados)

Não fechamos a meta, ainda, porque sempre nos tem surge algum novo detalhe para adequar-
mos os nossos procedimentos.

8º período (de 04 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Classificar e localizar as ações por matéria em gabinete para sentença.

PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA META PROGRAMADA

Os processos já se encontram localizados e separados por matéria. Entretanto, há a necessida-
de de melhor compartilhamento do serviço de minutas entre os integrantes do setor. Há servidor 
em férias e também haverá mudanças na equipe com a chegada de servidor ainda no mês de 
dezembro, o que requer um pouco mais de tempo para a análise de como a carga de trabalho 
será dividida e como será efetuado o planejamento para reduzir a grande quantidade de proces-
sos que, até o recesso (19/12/2013), serão concluídos pela Seção de Processamento do JEF, 
uma vez que a adoção de procedimentos novos tem dado maior celeridade na movimentação 
das ações, o que causa um “gargalo” no gabinete. Percentual de conclusão: 80%.

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Manual de procedimentos

344

Execução

PA 2.19º período (de 11 a 14/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Elaborar roteiro do cumprimento de sentença – expedição de RPV.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

O roteiro para expedição das RPVs consiste num “passo a passo” de telas do Sistema Oracle 
indicando como acessar e preencher as requisições, com ênfase nos dados indispensáveis para 
sua efetivação, tais como CPF da parte e de seu advogado, o trânsito em julgado lançado no 
Oracle etc. Há um arquivo em PowerPoint iniciado e que falta ser finalizado, sendo necessária, 
também, a criação de um fluxograma para ser observado antes de o processo ser remetido aos 
responsáveis pela sua expedição.

10º período (de 18 a 29/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar elaboração gráfica do manual e dos fluxogramas para demonstração; apresentação do 
manual a servidores e estagiários e orientação a estagiários e servidores da Seção de Protocolo 
e Informações Processuais – Sepip e Seção de Distribuição e Protocolo Judiciais – Sepju.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Como se trata de uma fase conclusiva, a referida meta encontra-se na dependência do fecha-
mento das fases anteriores. Entretanto, muito embora não esteja em formato definitivo de edição, 
mesmo com o esboço em Word impresso, já possibilitou a orientação paulatina dos servidores 
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Execução

PA 2.1lotados nas seções de informações processuais e atividades destacadas, inclusive com a de-
monstração do cadastramento de nomeação e requisição de pagamento a peritos. As mudanças 
no quadro de servidores da vara têm contribuído para a saída, retorno e nova lotação de servi-
dores e estagiários no JEF adjunto, o que somente deve se normalizar em janeiro de 2014.
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PA 2.1

Resultados

Resultados percebidos no curso do plano de ação apresentado:

• Maior sensibilização para as necessidades e importância do JEF-Adj na realidade da Subse-
ção;

• Conclusão de manual interno dos procedimentos do JEF-Adj e fluxogramas básicos das ações 
previdenciárias para orientação dos servidores e estagiários envolvidos nas atividades dos 
juizados;

• Localização do ambiente de trabalho do JEF-Adj situado em sala própria no primeiro piso;

• Maior integração do JEF-Adj com os setores de informações processuais (SEPIP), de proto-
colo e distribuição (SEPJU) e de publicação eletrônica pelo serviço de atividades destadas 
(SAD);

• Escaninhos específicos para guarda, localização e controle dos processos de acordo com 
suas principais movimentações processuais;

• Aumento do número de servidores e estagiários envolvidos com as atividades;

• Ampliação do espaço destinado às atermações e rodízio no serviço entre servidores e esta-
giários; 

• Quantidade de peritos maior e mais estável;

• Ampliação do número de audiências;

• Número maior de processos conclusos e sentenciados em gabinete; 
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PA 2.1

Resultados

MENÇÃO HONROSA

É imperioso o registro da ação proativa do servidor Aleksander Calazans, agente de segurança, 
que apoia o setor sempre que possível, contribuindo para a organização, localização de proces-
sos e o encarte de grande número de petições e laudos, bem como elaborando documentos em 
mala-direta para numeração tanto das ações distribuídas quanto das peças incidentais, o que 
vem resultando não apenas na celeridade das autuações de processos novos, mas também re-
duzindo o esforço físico repetitivo e desgastante daqueles que se encarregam de numerar todos 
os documentos protocolizados na subseção.
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PA 2.1

Resultados

Análise comparativa das sentenças e audiências ocorridas em 2012 e 2013

Juizado Especial

Meses
2012 2013

Sentenças Audiências Sentenças Audiências

Janeiro 0 1 3 0

Fevereiro 13 17 62 6

Março 19 30 129 76

Abril 25 22 140 87

Maio 74 33 302 68

Junho 84 13 121 32

Julho 2 0 35 0

Agosto 183 107 189 83

Setembro 55 57 136 114

Outubro 67 54 158 84

Novembro 88 80 76 40

Dezembro 83 55 98 27

Total 693 469 1.449 617
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CAPA DO MANUAL ELABORADO 
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Análise Final

Numa análise final acerca da meta proposta no Plano de Ação 2.1, pode-se considerar, em 
termos gerais, que se apresenta como satisfatória, mesmo que não tenha ocorrido a não ob-
servância estrita dos prazos indicados. Cumpre destacar que, no decorrer dos trabalhos, houve 
alteração na equipe e movimentações de servidores na Secretaria da Vara, as quais refletiram 
na mudança da equipe inicial e sua posterior modificação com a saída e o retorno de servidora 
do JEF-Adj para a Seção de Execuções Fiscais. 

A saída de estagiários e de servidores da Subseção, aliada à demora na lotação de novos ser-
vidores fez com que a supervisora responsável pelos trabalhos do JEF-Adj ficasse sobrecarre-
gada de tarefas, além de ter que recepcionar e orientar novos estagiários e outros servidores, 
mesmo que lotados provisoriamente no referido setor da Vara.

A situação difícil enfrentada, em razão do crescente acervo de ações dos juizados, favoreceu o 
envolvimento dos servidores lotados em outras seções de trabalho, fruto do esclarecimento das 
atribuições de cada setor e o papel de cada um em relação às ações empreendidas nos juizados 
especiais.

A dedicação e o dinamismo da Supervisora Fernanda Ferreira de Souza, à frente dos trabalhos 
no JEF-Adjunto, têm se revelado como a força motriz na preparação e envolvimento contínuo 
dos setores ligados à atermação, à distribuição e, principalmente, aos setores de informações 
processuais, tanto no atendimento ao público quanto na publicação de expedientes no boletim 
eletrônico, tudo em prol dos trabalhos empreendidos no juizado especial.
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Para a realização de projetos novos, se repetirá a busca do envolvimento de todos os setores 
da Vara em prol das atividades empreendidas no JEF-Adjunto, mas não se contará com a ex-
pectativa de que o conjunto de servidores seja duradouro, diante do cenário de remoções. Com 
efeito, a saída de um colega experiente sempre reflete em movimentações internas que, direta 
ou indiretamente, interferem nas ações do JEF. 

Hoje, sabe-se que é possível haver a interação entre os mais diversos juizados especiais fede-
rais da 1ª Região, promovendo-se a troca de experiências e apresentando-se quão diversifica-
das são as realidades de cada um dos JEFs. Por certo, as boas práticas compartilhadas con-
tribuem para o encontro de soluções noutras localidades, o que em muito favorece a agilidade 
na prestação jurisdicional em favor daqueles que veem no Judiciário a sua última esperança de 
assegurar seus direitos.

A manutenção de um espaço permanente da COJEF numa plataforma como a Moodlle Unicorp, 
utilizada durante o Projeto MELHORAção, e a viabilização de seu emprego para a permanente 
troca de experiências entre seções e subseções judiciárias incentivará, certamente, o surgimen-
to de uma crescente necessidade de se avançar cada vez mais na busca do aperfeiçoamento 
perene dos procedimentos executados com vistas a se fazer sempre mais e em menos tempo.

Em nível local, a promoção de ações voltadas à capacitação de servidores e estagiários do JEF-
-Adj, deverá ser uma atividade contínua, máxime em decorrência da chegada de novos servi-
dores e estagiários, cuja tarefa será mais efetiva em razão da conclusão do manual interno dos 
procedimentos do JEF-Adj e dos fluxogramas básicos relativos aos procedimentos pertinentes 
às ações previdenciárias.
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PA 2.1Por fim, o plano de ação proposto pelos servidores da Subseção de Muriaé enuncia uma prepa-
ração para um agir permanente, não se exaurindo com a sua apresentação à equipe do Projeto 
MELHORAção-COJEF. Ao contrário, revela-se como um ponto de reflexão do que antes se fez, 
do que hoje se faz e do que, no futuro, se continuará fazendo, sempre perseguindo os meios 
para otimizar as ações e desenvolver as atividades proativas, visando bem servir à comunidade.

DOCUMENTOS GERADOS:

• Ações previdenciárias – JEF

• Ações previdenciárias, orientações – COJEF

• Manual de atermações, modelos, manual servidor – JEF/TRF1

• Manual de procedimentos – JEF/TRF2

• Cartilha precatório e RPV nova – TRF1

• Organização da Justiça Federal da 3ª Região

• Cartilha Direito Previdenciário – AJUFE

• Cartilha JEF – Seção Judiciária do Piauí

• Cartilha Direito Previdenciário – OAB/RS

• Manual de conciliação da Procuradoria Federal Especializada, INSS
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PA 3.1A

EQUIPE

Padronizar os termos de pedido para atermação

Subseção Judiciária de Itabuna – BA 

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto

Da esquerda para a direita: servidoras Karine 
Magalhães Cavalcante Côrtes, Vívian Patrícia Pinto 
Patury, estagiária Thaís Dantas Lins, juíza federal 
Maízia Seal Carvalho Pamponet, servidora Danielle 
Cruz Freire de Carvalho e estagiário Eduardo 
Pereira Mattos.

Também participaram do projeto o juiz federal Victor 
Cretella Passos Silva e a servidora da equipe inicial 
Gislianne de Souza Couto Raffaele.

PA 3.1A
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Planejamento

PA 3.1AMETA

Disponibilizar, de forma virtual e impressa, até 29 de fevereiro de 2014, termos de pedidos de 
atermação padronizados.

PROBLEMA RELACIONADO

• Quantidade insuficiente de servidores para atender a demanda de atermação.

• Tempo despendido no atendimento de cada atermação para formular a inicial.

• A falta de padrão nos termos da inicial gera dificuldades para a Secretaria.

PASSOS

• Identificar e criar formulários simples que contenham informações essenciais e específicas 
para cada tipo de ação.

• Criar fichas contendo rol da documentação necessária para cada tipo de ação e disponibilizá-
-las no momento do atendimento.

• Criar um link no site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para acesso dos servidores e 
cidadãos aos formulários.

• Estipular data para implantação dos modelos referidos como padrão a ser adotado e disponi-
bilizá-los para os demais JEFs.
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PA 3.1A
PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADO

Victor Cretella Passos Silva

SERVIDORES

Gislianne de Souza Couto Raffaele

Danielle Cruz Freire de Carvalho

Vívian Patrícia Pinto Patury

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02/09 a 13/09/2013) 

Identificar os formulários a serem padronizados.

2º período (de 16/09 a 27/09/2013) 

Realizar contato com a área de Informática com vistas à disponibilização eletrônica dos for-
mulários.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013) 

Criar os modelos de formulários para as ações mais demandadas.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013) 

Elaborar ficha contendo rol de documentos necessários para cada tipo de ação.
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5º período (de 11/11 a 22/11/2013) 

Revisar os modelos de ação.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013) 

Realizar teste dos formulários com magistrados e servidores do JEF.

7º período (de 07/01 a 17/01/2014) 

Criar banco de dados com os modelos que serão utilizados.

8º período (de 20/01 a 31/01/2014) 

Viabilizar o acesso ao banco de dados criado pela equipe.

9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

Criar link no site do TRF 1ª Região para disponibilizar aos servidores e cidadãos acesso aos 
modelos.

10º período (de 17/02 a 28/02/2014)

Finalizar documentação do procedimento para compartilhar com os JEFs da 1ª Região.
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Execução

1º período (de 02/09 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Identificar os formulários a serem padronizados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
A equipe se reuniu e detectou os tipos de ação mais frequentes na atermação e quais os mode-
los que estão sendo utilizados atualmente.

2º período (de 16/09 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar contato com a área de informática com vistas à disponibilização eletrônica dos formu-
lários. 

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Conforme previsto para o 2º período do nosso plano de ação, entramos em contato com a Setedi 
– Setor de Editoração Eletrônica da SJBA, a fim de obter informações acerca da viabilidade da 
disponibilização eletrônica dos formulários dos termos de pedido no site da SJBA. 

De acordo com as informações do Fábio, servidor do setor, a possibilidade da inclusão dos 
formulários no site, sendo necessário apenas enviarmos e-mail especificando como ficaria a 
disposição deles.

Dessa forma, concluímos mais uma etapa do nosso plano de ação conforme disposto no projeto.
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Execução

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Criar modelos de formulários para as ações mais demandadas.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
A equipe já deu início à padronização dos modelos a serem utilizados.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Elaborar ficha contendo rol de documentos necessários para cada tipo de ação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Conseguimos implementar o 4º período do nosso plano, confeccionando o rol de documentos 
necessários para cada tipo de ação. Assim, os jurisdicionados já saem com as informações 
completas e voltam com a documentação correta para a atermação do seu pedido. Com esse 
procedimento assim também conseguimos diminuir o tempo de atendimento.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Revisar os modelos de ação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

No quinto período, fizemos a revisão dos tipos de ação mais demandadas no juizado para ade-
quá-las ao formato de formulário. Podemos perceber que, na atermação do JEF de Itabuna, em 
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Execução

particular, há uma demanda maior para as ações de auxílio-doença, seguidas por ações contra 
a CAIXA e a ECT, além de pensão por morte e aposentadoria. Dessa forma, podemos adequar 
os formulários às necessidades dos jurisdicionados.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar teste dos formulários com magistrados e servidores do JEF.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
O teste dos formulários foi um sucesso. Conseguimos fazer com que o tempo de espera diminu-
ísse, bem como o tempo de atendimento pessoal. Os testes coincidiram com grande demanda 
de ações de revisão do FGTS, fato muito gratificante, pois, com os formulários prontos, os pró-
prios jurisdicionados preenchiam os campos de dados e conferiam os documentos com o rol 
anexo. Assim, não houve tumulto nem confusão, apesar do número significativo de jurisdiciona-
dos que se dirigiram à Justiça Federal em busca da solução de seus litígios.

7º período (de 07/01 a 17/01/2014) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Criar banco de dados com os modelos que serão utilizados.
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RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Com a adequação e aprovação dos formulários, criamos um banco de dados no qual pode ser 
encontrado formulário autoexplicativo para cada tipo de ação, assim como rol de documentos 
essenciais para a propositura da ação.

8º período (de 20/01 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 

Viabilizar o acesso ao banco de dados criado pela equipe.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
O acesso aos formulários está sendo disponibilizado na forma impressa aos jurisdicionados.

9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Criar link no site do TRF 1ª Região para disponibilizar o acesso dos modelos a servidores e ci-
dadãos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Não foi possível a concretização desse objetivo nesse período. Entretanto, buscamos implemen-
tá-lo ainda este ano.
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Resultados

Foram elaborados os seguintes termos de atermação: 

• aposentadoria por idade

• auxílio-doença, aposentadoria por invalidez

• FGTS – Caixa

• revisão FGTS – Caixa

• dano moral e dano material – Caixa

• dano moral e dano material – ECT 

• Loas

• pensão por morte

• salário-maternidade
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Análise Final

Antes de analisarmos e discorremos sobre o projeto, gostaríamos de parabenizar a Cojef pela 
iniciativa, pois os JEFs adjuntos passam por muitas dificuldades concretas e necessitam dessa 
atenção especial para que a prestação jurisdicional seja rápida e eficaz.

Foi muito gratificante participar do Projeto MELHORAção. Tivemos oportunidade de externar 
um problema que já vinha se alastrando há tempos no JEF, pensarmos em soluções eficientes, 
colocarmos em prática o projeto e colhermos os frutos positivos dele.

O JEF de Itabuna sofria com o grande número de jurisdicionados que batiam à porta da Justiça 
através da atermação, uma vez que deparávamos com o reduzido quadro de servidores e esta-
giários para a realização desse serviço. 

Com a participação no Projeto MELHORAção, tivemos a oportunidade de sentarmos para pen-
sar no problema que nos afligia e tentarmos uma solução para diminuir o tempo de atendimento 
na atermação, de modo que o jurisdicionado não perdesse muito tempo em filas e que não pre-
cisássemos dispor de tantos servidores para tal fim.

Assim, surgiu a ideia de elaboração de formulários autoexplicativos com as informações essen-
ciais da petição inicial e o rol de documentos necessários para a propositura da ação. Desse 
modo, seria mais simples a forma de atendimento e poderíamos disponibilizar os formulários 
para as próprias partes preencherem se assim desejassem.

A implantação do projeto foi um sucesso, pois atendeu a todas as expectativas do grupo. E tal 
não foi nossa surpresa quando o número de jurisdicionados em busca de atermação triplicou 
por conta da revisão do FGTS, saguão lotado. Entretanto, conseguimos nos organizar e distribuir 
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Análise Final

os formulários com o rol dos documentos essenciais. As próprias partes preencheram, juntaram 
os documentos e ajuizaram suas ações sem tumulto ou confusão. Todos ficaram satisfeitos.

Gratificante experiência!!!!

No projeto, tínhamos idealizado disponibilizar tais formulários no site da Justiça Federal e pro-
mover a divulgação para consolidarmos ainda mais o acesso à Justiça, pois os jurisdicionados 
poderiam acessar o site, imprimir, preencher os formulários, juntar os documentos necessários 
e vir à Justiça apenas protocolar suas ações. Entretanto, ainda não foi possível por diversos 
contratempos.

A equipe de trabalho foi modificada, haja vista a remoção de Gisliane Couto Rafaelle para a 
Seção Judiciária do Pará, seguida da remoção de Danielle Cruz Freire de Carvalho para a Sub-
Seção Judiciária da Bahia e seu posterior retorno por meio de requisição para a Subseção Judi-
ciária de Itabuna. Também a chegada de Karine Magalhães Cavalcante Côrtes e da juíza federal 
Maízia Seal Carvalho Pamponet como juíza titular.

Pensar o JEF e idealizar formas de melhorarmos o atendimento e a eficiência da prestação 
jurisdicional é muito gratificante, pois oportuniza outras mudanças. Inclusive outra mudança já 
implantada no JEF de Itabuna foi a realização de mutirões de audiências na última semana de 
cada mês, em que a conciliação é priorizada, sendo que as sentenças são homologadas em 
audiência, havendo imediata expedição de RPV já com ciência das partes.

Assim, trabalhando em prol de MELHORAR AÇÕES, caminhamos para a concretização do ideal 
JEF QUE QUEREMOS, com a satisfação dos jurisdicionados, que conseguem a solução rápida 
e eficaz dos seus conflitos.
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Padronizar os termos de pedido de atermação

Seção Judiciária de Mato Grosso – SJMT

UNIDADE – Núcleo de Apoio à Coordenação – Nucod

EQUIPE

Da esquerda para a direita: servidora Paula 
de Queiroz Ribeiro Cunha, juiz federal 
substituto Marcel Queiroz Linhares e servidor 
Alex Henriques Molina.
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Planejamento

METAS

• Padronizar os termos de pedido para atermação, a fim de agilizar o atendimento ao público. 

• Viabilizar o acesso aos dados, sendo disponibilizados modelos dos formulários no site da Jus-
tiça ou já impresso nas secretarias dos JEFs.

• Criar programa de uso interno que contenha todos (ou quase todos) os modelos de petições 
(inicial, manifestações, recursos e contrarrazões), cujas alterações não possam ser salvas 
pelo atermador.

PROBLEMAS RELACIONADOS

• Quantidade insuficiente de servidores no Nucod para atender a demanda de atermação. 

• Tempo despendido no atendimento de cada atermação para formular a inicial. 

• Excesso de modelos existentes no banco de dados da atermação, que acaba gerando dúvida 
nos atermadores sobre qual utilizar.

• Alta rotatividade de estagiários do convênio com a universidade, gerando grandes dificuldades 
à equipe do Nucod, pois, ao ser considerado apto para formular inicial sem supervisão, já está 
encerrando seu período de estágio. 

PASSOS

• Criar formulários simples que contenham informações essenciais e específicas para cada tipo 
de ação.
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• Acrescentar aos formulários o rol da documentação necessária para cada tipo de ação.

• Criar um link no site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para acesso aos formulários 
pelos servidores e cidadãos.

• Criar programa de uso interno que contenha os modelos de petições, cujas alterações não 
possam ser salvas pelo atermador.

• Estipular data para implantação dos modelos referidos como padrão a ser adotado por todos 
os JEFs.

PESSOAL ENVOLVIDO

MAGISTRADO

Marcel Queiroz Linhares

SERVIDORES

Paula de Queiroz Ribeiro Cunha

Alex Henriques Molina

PERÍODOS DE MONITORAMENTO DO PROJETO

1º período (de 02/09 a 13/09/2013) 

Identificar os formulários a serem padronizados.
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2º período (de 16/09 a 27/09/2013) 

Realizar contato com a área de informática com vistas à disponibilização eletrônica dos for-
mulários.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013) 

Criar os modelos de formulários para as ações mais demandadas.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013) 

Elaborar ficha contendo rol de documentos necessários para cada tipo de ação.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013) 

Revisar os modelos de ação.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013) 

Realizar período de teste dos formulários com magistrados e servidores do JEF.

7º período (de 07/01 a 17/01/2014) 

Criar banco de dados com os modelos que serão utilizados.

8º período (de 20/01 a 31/01/2014) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO: 
Viabilizar o acesso ao banco de dados criado pela equipe.
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9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

Criar um link no site do TRF 1ª Região para disponibilizar o acesso dos modelos a servidores 
e cidadãos e criação de programa de uso interno contendo os modelos de petições cujas 
alterações não possam ser salvas pelo atermador.

10º período (de 17/02 a 28/02/2014)

Finalizar a documentação do procedimento para compartilhar com os JEFs da 1ª Região.
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PA 3.1B

Execução

1º período (de 02/09 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Identificar os formulários a serem padronizados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

A equipe se reuniu e detectou os tipos de ação mais frequentes na atermação e quais os mode-
los que estão sendo utilizados atualmente. 

2º período (de 16/09 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar contato com a área de Informática com vistas à disponibilização eletrônica dos formu-
lários. 

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Contato realizado.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Criar os modelos de formulários para as ações mais demandadas.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
A equipe já deu início à padronização dos modelos a serem utilizados. 
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Execução

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Elaborar rol de documentos necessários para cada tipo de ação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
A equipe já iniciou a elaboração do rol de documentos necessários para as ações mais deman-
dadas.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Revisar os modelos de ação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Houve atraso na finalização da etapa anterior — elaboração do rol de documentos necessários 
para cada tipo de ação — e, consequentemente, atraso na atual etapa, uma vez que a equipe 
do Nucod estava em processo de finalização de outro projeto (criação de formulários para perí-
cia médica específicos para cada espécie de ação que demande análise da capacidade laboral, 
assim como elaboração de formulário social). Além disso, em diálogo com a equipe da Seinf, 
resolvemos ampliar o projeto da atermação, visando não só disponibilizar link para acesso exter-
no com preenchimento facilitado, mas também um programa de uso interno que contenha todos 
— ou quase todos — os modelos de petições (desde a inicial, manifestações, recursos, contrar-
razões), nos quais o servidor/estagiário só deverá se preocupar com a narrativa do caso con
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Execução

creto e qualificação correta da parte, pois os demais dados (direito/pedido) já estarão contidos 
em nosso banco de dados. Tal ideia surgiu com o contato deste Nucod com o Nucod/GO, que 
utiliza algo similar nos seus itinerantes. Utilizando tal programa, os modelos não precisarão ser 
tão simplificados, pois já estarão prontos no banco de dados. Desse modo, em vez de somente 
revisar os modelos, passamos também a alterá-los, incluindo diversas jurisprudências. Ainda 
assim, com a atenção da equipe de trabalho voltada para este projeto, esperamos finalizá-lo no 
prazo previsto. Nossa equipe conta agora com uma adição imprescindível: o servidor da Seinf, 
Alex Henriques Molina, responsável pelo desenvolvimento do sistema de modelos, assim como 
pela criação do link para disponibilizar acesso dos modelos aos cidadãos.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar teste dos formulários com magistrados e servidores do JEF.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

A equipe de trabalho, ao resolver ampliar o projeto, deparou-se com um grande problema: os 
modelos de formulários antigos não serviriam mais aos propósitos do projeto, devendo ser alte-
rados. Desse modo, uma vez que passamos a modificá-los, ainda não conseguimos iniciar esta 
fase. Ainda assim, com a atenção da equipe de trabalho voltada para este projeto, esperamos 
finalizá-lo no prazo previsto.
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7º período (de 07/01 a 17/01/2014) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Criar banco de dados com os modelos que serão utilizados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
O servidor da informática trabalhando em conjunto com o Nucod já conseguiu desenvolver o 
sistema a ser utilizado pela Atermação. Atualmente estamos finalizando a criação dos mode-
los e inserindo-os no banco de dados do sistema. A previsão é que se encerre esta fase até 
31/01/2014.

8º período (de 20/01 a 31/01/2014) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Viabilizar o acesso ao banco de dados criado pela equipe.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Tal sistema ainda não está sendo utilizado pelos atermadores devido à finalização da criação 
dos modelos e a inserção destes no banco de dados do sistema.

9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Criar um link no site do TRF 1ª Região para disponibilizar o acesso dos modelos a servidores e 
cidadãos.
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RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
O link não foi criado na data determinada em razão da ampliação do projeto, pois deixamos de 
desenvolver apenas um link para acesso externo para criarmos também um programa (de uso 
interno do atermador), que contenha modelos de petições. Assim, o link foi criado em 26/02/2014.
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Resultados

Estão demonstradas a seguir as principais telas do sistema de padronização resultantes do pla-
no de ação.
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Análise Final

O resultado final foi superior à meta traçada inicialmente. Em primeiro lugar, pensamos em mon-
tar um banco de dados de petições iniciais simplificadas e inseri-lo no site da Justiça Federal, 
para que tanto o cidadão quanto o atermador pudessem utilizar estes modelos. Porém a Justiça 
Federal de Mato Grosso possui convênio com universidade. Assim, quem atende a atermação 
são estagiários e servidores. Não houve a necessidade de que as petições utilizadas pela ater-
mação fossem tão simplificadas. Além disso, tivemos contato com o Nucod/GO, que possui um 
sistema próprio para peticionamento no âmbito da atermação dos itinerantes. A ideia, então, foi 
criar um sistema que atendesse às nossas necessidades e que contivesse as principais peti-
ções, não só iniciais, como manifestações, petição de juntada, recursos e contrarrazões. Assim, 
o produto final, que era um, duplicou-se, tornando-se mais complexo.

No decorrer da implantação do projeto, houve vários desvios entre os prazos realizados e os 
programados. Quando eram preenchidos os formulários e informações sobre o projeto, ficou 
bem nítido que não conseguimos chegar ao passo descrito para aquele período. Tal situação 
ocorreu por três principais motivos: primeiro, o projeto cresceu, conforme já narrei anteriormente. 
Seguido, paralelamente a este projeto, estávamos envolvidos no desenvolvimento de formulá-
rios padrões para as perícias, a fim de unificar e simplificar o laudo e criar modelos específicos 
para cada espécie de ação. Por fim, e este foi o principal motivo da dificuldade em cumprir o 
cronograma: o Nucod contava com apenas dois servidores e uma estagiária. A carga de trabalho 
já era imensa sem o nosso envolvimento em projeto, que dirá com o envolvimento. Em nosso en-
tendimento, os desvios não poderiam ser evitados, pois o crescimento do projeto e a criação dos 
formulários de perícias foram muito importantes para o Nucod/MT naquele momento. Auxiliar os 
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Análise Final

peritos a montar o laudo levava cerca de duas horas por dia. Agora, o formulário padrão estava 
montado, aguardando preenchimento. 

Com relação à equipe de trabalho, teoricamente houve algumas mudanças. No encontro pre-
sencial em Brasília, completamos a equipe com a colega do Nucod. que precisou me auxiliar 
nos trabalhos do dia a dia. Além disso, como o projeto necessitava de alguém da informática, foi 
inserido no projeto o supervisor da Seinf, sem o qual nada teria sido feito. Na prática não houve 
alteração, pois quem trabalhou no projeto desde o início foram o Alex e eu.

Alguns eventos inesperados comprometeram um pouco o planejamento do plano de ação. Even-
tos inesperados acontecem sempre, mas, no Nucod, diariamente existem situações que neces-
sitam de atenção. Assim, em vários dias que trabalhei no projeto, tive de “apagar incêndios” no 
Nucod.

Em projetos futuros, assim como ocorreu no atual, encararemos o projeto com comprometimen-
to, tendo sempre em vista que, ao alcançar o resultado final, pelo menos parte do problema que 
se teve no dia a dia seja solucionado. No caso específico do projeto da atermação, o excesso de 
petições no banco de dados era um problema. Imagine a situação: trinta pessoas aguardando 
atendimento, só você disponível para atender e não consegue achar um modelo de petição por-
que, ao digitar um nome em ferramenta de busca, aparecem cem petições diferentes e nenhuma 
delas realmente se adéqua ao que precisa. Havia a necessidade de parar e estudar cada uma 
delas e modificá-las para atender àquela situação específica. Mas e todas aquelas pessoas 
esperando atendimento? Este projeto me permitiu parar para criar modelos adequados ao juris-
dicionado.
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Análise Final

Aprendemos, durante a realização deste plano de ação, que é possível, que damos conta de 
executar projetos de melhorias e, ainda, que em um primeiro momento não se deve simplificar o 
projeto, deve-se pensar mais longe.

Por fim, indicamos duas recomendações para melhorar os projetos futuros: visualizar a meta, 
tendo em mente qual(is) problema(s) será(ao) solucionado(s) ao alcançar o resultado, e progra-
mar melhor o passo a passo.
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PA 4.1PA 4.1Redução de tempo de tramitação processual

Subseção Judiciária de Castanhal – PA 

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto

EQUIPE

Da esquerda para a direita: servidora 
Mara Lima Duarte Monteiro de Barros, 
prestadora de serviço Helen Ruth 
de Moraes da Luz, juiz federal Omar 
Bellotti Ferreira, servidores Sarah 
Helena Fernandes Coelho e André 
Peres Guerreiro.
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Planejamento

META

Adequar 30% dos processos que estão aguardando audiência à média de espera do TRF 1ª 
Região até 28 de fevereiro de 2014 e equilibrar a quantidade de processos distribuídos com a 
quantidade de processos julgados (zerar déficit e evitar o contingenciamento futuro de proces-
sos) até 28 de fevereiro de 2014.

PROBLEMA RELACIONADO

Reduzido número de servidores e colaboradores; reduzido número de procuradores do INSS e 
prepostos para audiências; enorme área de jurisdição (25 municípios); processos distribuídos 
em quantidade muito superior às vagas disponíveis na pauta; um único juiz para a realização 
das audiências; volume de processos por servidor superior à média da 1ª Região.

Observação: foi oficiado à Cojef solicitar apoio à administração do INSS em Brasília para dis-
ponibilizar mais um procurador ou preposto para participar da realização das audiências em 
Castanhal, porque o INSS alegra falta de procuradores.

PASSOS

• Ampliar a quantidade de audiências realizadas semanalmente em 56%.

• Incluir as segundas-feiras como dia de realização de audiências de CIJ.

• Aumentar em 20% a quantidade de audiências por dia (de 20 audiências por dia para 25 au-
diências por dia).
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• Solicitar apoio ao juiz auxiliar para zerar a demanda reprimida de audiências e para casos ur-

gentes (priorizando idosos), enquanto não houver juiz titular, se necessário. 

• Incrementar com o auxílio do juiz auxiliar ou com o titular 60% do número de audiências reali-
zadas semanalmente, se necessário.

• Proceder ao julgamento dentro dos prazos.

• Documentar o planejamento, a implementação e avaliação da ação para compartilhamento 
posterior com os JEFs da 1ª Região.

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADO

Omar Bellotti Ferreira

SERVIDORES

Sarah Helena Fernandes Coelho 

André Peres Guerreiro

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 05 a 30/08/2013) 

• Levantar o número de processos que aguardam audiência em prazo superior à média do 
TRF 1ª Região; triagem dos processos aptos à antecipação (casos em que a intimação é 
possível) e dos casos urgentes (idosos e doentes terminais).
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• Levantar a quantidade de processos distribuídos no período e julgamento de número su-

perior.

2º período (de 02 a 13/09/2013) 

• Ampliação/adequação da pauta de audiências com os incrementos percentuais de audiên-
cias diária e semanalmente.

• Levantar a quantidade de processos distribuídos no período e julgamento de número su-
perior — acompanhamento do reflexo das antecipações de audiência.

3º período (de 16/09 a 18/10/2013) 

• Intimações.

• Levantar a quantidade de processos distribuídos no período e julgamento de número su-
perior — acompanhar o reflexo das antecipações de audiência.

4º período (de 21/10 a 01/11/2013) 

• Cadastrar no sistema as antecipações efetuadas.

• Levantar da quantidade de processos distribuídos no período e julgamento de número su-
perior — acompanhar o reflexo das antecipações de audiência.
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5º período (de 04 a 22/11/2013) 

• 10% das antecipações – 534 processos

• Levantar a quantidade de processos distribuídos no período e julgamento de número su-
perior — acompanhar o reflexo das antecipações de audiência.

6º  período (de 25/11 a 06/12/2013) 

• 20% das antecipações – 1.068 processos.

• Levantar a quantidade de processos distribuídos no período e julgamento de número su-
perior — acompanhar o reflexo das antecipações de audiência.

7º  período (de 07 a 17/01/2014) 

• 30% das antecipações – 1.600 processos.

• Levantar a quantidade de processos distribuídos no período e julgamento de número su-
perior — acompanhar o reflexo das antecipações de audiência.

8º período (de 17 a 28/02/2014) 

Documentar procedimento para compartilhar com os JEFs da 1ª Região.
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Execução

1º período (de 05 a 30/08/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar levantamento do número de processos que aguardam audiência em prazo superior à 
média do TRF 1ª Região; triagem dos processos aptos à antecipação (casos em que a intimação 
é possível) e dos casos urgentes (idosos e doentes terminais); levantamento da quantidade de 
processos distribuídos no período e julgamento de número superior.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Total de processos identificados e triados = 1.600 (equivalente a 30% das audiências em espe-
ra). Todos aptos à antecipação. Foram distribuídos 490 processos e proferidas 441 sentenças, o 
que revela quadro deficitário na vara. 

2º período (de 02 a 13/09/2013) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Ampliar/adequar a pauta de audiências com os incrementos percentuais de audiências diária 
e semanalmente. Realizar levantamento da quantidade de processos distribuídos no período e 
julgamento de número superior – acompanhamento do reflexo das antecipações de audiência.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

• Houve ampliação da pauta, que passou a contar com 25 audiências/dia. Desse modo, das 
1.600 audiências, 790 foram ou serão realizadas no ano de 2013. As demais serão realizadas 
até abril de 2014 em pautas concentradas de mutirões semanais a serem realizados pelos 
próprios magistrados da subseção;
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Execução

• Foram distribuídos 254 processos e proferidas 149 sentenças.

• Por questões procedimentais, foram executadas ainda dos períodos as etapas 4 a 7, com a 
antecipação de 1.600 audiências, da seguinte forma: 

• Audiências da pauta de 2015 (fevereiro a novembro) foram antecipadas para o período de 16 
de setembro a 13 de dezembro de 2013; e

• Audiências da pauta de 2016 (fevereiro a maio) foram antecipadas para janeiro a abril de 2014.

3º período (de 16/09 a 18/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar intimações e levantamento da quantidade de processos distribuídos no período e julga-
mento de número superior – acompanhamento do reflexo das antecipações de audiência.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Foram realizadas todas as intimações por correio eletrônico e telefone;  distribuídos 671 proces-
sos e proferidas 864 sentenças.

4º período (de 21/10 a 01/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Cadastrar no sistema as antecipações efetuadas. Realizar levantamento da quantidade de pro-
cessos distribuídos no período e julgamento de número superior – acompanhamento do reflexo 
das antecipações de audiência.
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Execução

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Cadastramento realizado na integralidade. Foram distribuídos 209 processos e proferidas 235 
sentenças.

5º período (de 04 a 22/11/2013)

METAS PROGRAMADAS PARA O PERÍODO 
• 10% das antecipações – correspondentes a 534 processos.

• Levantamento da quantidade de processos distribuídos no período e julgamento de número 
superior – acompanhamento do reflexo das antecipações de audiência.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Etapa previamente concluída. Foram distribuídos 401 processos e proferidas 555 sentenças.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

METAS PROGRAMADAS PARA O PERÍODO 
• 20% das antecipações – 1.068 processos

• Levantamento da quantidade de processos distribuídos no período e julgamento de número 
superior – acompanhamento do reflexo das antecipações de audiência.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Etapa previamente concluída. Foram distribuídos 331 processos e proferidas 363 sentenças.
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7º período (de 07 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
30% das antecipações – correspondentes a 1.600 processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Etapa previamente concluída. Foram distribuídos 207 processos e proferidas 657 sentenças.
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Resultados

Os resultados alcançados estão expressos nos gráficos a seguir.
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Análise Final

O plano de ação do JEF-Castanhal alcançou todos os resultados visados. As metas mensais 
foram cumpridas conforme previsto, o que resultou em uma redução considerável do acervo e 
do tempo de tramitação processual.

Contudo, a execução do projeto trouxe aos servidores e ao magistrado um visível desgaste, uma 
vez que a ausência de um juiz titular em 80% do período de realização do projeto sobrecarregou 
o juiz substituto e requereu constantes alterações na pauta a fim de adequá-la às inúmeras atri-
buições de um juiz em exercício da titularidade de uma subseção.

Durante o período do plano de ação, inúmeras remoções e exonerações — sem reposição em 
tempo hábil — reduziram o quadro do Juizado adjunto a um servidor efetivo e um servidor cedi-
do, o que prejudicou a coleta regular de dados e documentação solicitada pela Cojef.

Apesar dos percalços, o projeto MELHORAção possibilitou uma nova dinâmica de objetivos e 
metas, o que chamou a atenção da subseção para as necessidades do Juizado.

O sucesso do plano de ação, somado ao mutirão de audiências realizado em maio do de 2013,  
permitiu ao Juizado adjunto estabelecer o prazo médio de 300 dias para o julgamento das de-
mandas e 400 dias para a baixa definitiva dos autos — nosso próximo projeto de equipe.

A execução do plano revelou que, com planejamento e comprometimento de servidores e ma-
gistrado, é possível superar gargalos e vencer desafios aparentemente intransponíveis para o 
regular funcionamento do Judiciário.

Por outro lado, revelou, ainda, que um juizado adjunto é insuficiente para a jurisdição da subse-
ção, uma vez que qualquer plano de ação ou ação de melhoria não pode substituir um quadro 
completo de servidores e magistrados, o que só ocorrerá com a implantação de uma vara ex-
clusivamente de juizado.

Redução do tempo de transmissão processual
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PA 4.2Expedir requisições de pequenos valores de revisão de salário-maternidade

Seção Judiciária do Piauí – SJPI

UNIDADE – 7ª Vara JEF

EQUIPE

Da esquerda para a direita: servidores 
José Geraldo de Carvalho Neto, Carla 
Ferreira Lages Monte, Daniel Araújo 
Alves e estagiário William Sousa 
Pacheco.

Também participaram do projeto 
o juiz federal Geraldo Magela e 
Silva Meneses e o servidor Marcos 
Napoleão do Rego Paiva Dias (equipe 
inicial).
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Planejamento

META

Reduzir em, no mínimo, 90% os processos da caixa RPV ORDENADA EXPEDIÇÃO – REVISÃO 
DE SALÁRIO-MATERNIDADE (3.009 processos) até 31/01/2014.

PROBLEMA RELACIONADO

Grande número de processos de revisão de salário-maternidade pendentes de confecção de 
RPV.

PASSOS

• Identificar os processos de revisão de salário-maternidade pendentes de expedição de RPV.

• Identificar os processos que já possuem RPV expedida e necessitam de recadastramento.

• Monitorar a expedição das RPVs a cada 15 dias.PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponen-
tes)

MAGISTRADO

Geraldo Magela e Silva Meneses

SERVIDORES

Daniel Araújo Alves

Marcos Napoleão do Rego Paiva Dias
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PA 4.2
METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02/09 a 13/09/2013) 

Confeccionar 400 RPVs.

2º período (de 16/09 a 27/09/2013) 

Confeccionar 400 RPVs.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013) 

Confeccionar 400 RPVs.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013) 

Confeccionar 400 RPVs.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013) 

Confeccionar 400 RPVs.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013) 

Confeccionar 400 RPVs.

7º período (de 07/01 a 17/01/2014) 

Confeccionar 400 RPVs.
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8º período (de 20/01 a 31/01/2014) 

Confeccionar 209 RPVs.

9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

Ajuste: confecção de RPVs restantes para o cumprimento da meta geral.

10º período (de 17/02 a 28/02/2014)

Procedimento documentado para compartilhar com os JEFs da 1ª Região.
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Execução

1º período (de 02/09 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Confeccionar 400 RPVs.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
478 RPVs expedidas/recadastradas. 

2º período (de 16/09 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Confeccionar 400 RPVs.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
494 RPVs expedidas/recadastradas. 

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Confeccionar 400 RPVs.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO  
241 RPVs expedidas/recadastradas. 
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4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Confeccionar 400 RPVs.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
492 RPVs expedidas/recadastradas. 

5º período (de 11/11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Confeccionar 400 RPVs.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
216 RPVs expedidas/recadastradas.

6º período (de 25/11 a 06/12/13) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Confeccionar 400 RPVs.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

400 RPVs expedidas/recadastradas. 
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7º período (de 07/01 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Confeccionar 400 RPVs.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
589 RPVs expedidas/recadastradas. 

8º período (de 20/01 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Confeccionar 209 RPVs.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
263 RPVs expedidas/recadastradas. 

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

399

Redução do tempo de transmissão processual

PA 4.2

Resultados

A quantidade de RPVs acumuladas no início do período do plano de ação era de 3.009. Em 
janeiro de 2014, já haviam sido expedidas 3.173 RPVs, o que representou resultado maior que 
o planejado.

A tabela e o gráfico a seguir demonstram os resultados alcançados.

Períodos
RPVs expedidas/ 

recadastradas
Acumulado Percentual

1º Entre 02/09 e 13/09/2013 478 478 16% 84%

2º Entre 16/09 e 27/09/2013 494 972 32% 68%

3º Entre 30/09 e 11/10/2013 241 1.213 40% 60%

4º Entre 28/10 e 08/11/2013 492 1.705 57% 43%

5º Entre 11/11 e 22/11/2013 216 1.921 64% 36%

6º Entre 25/11 e 06/12/2013 400 2.321 77% 23%

7º Entre 07/01 e 17/01/2014 589 2.910 97% 3%

8º Entre 20/01 e 31/01/2014 263 3.173 105% - 5%
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Análise Final

O resultado final não foi apenas alcançado, como também superado. A meta era reduzir em 
90% o número de RPVs constantes da caixa RPV Ordenada Expedição Revisão de Salário- 
maternidade (3.009 processos), sendo que, no 8º período de monitoramento, já haviam sido 
cadastradas/recadastradas 3.173 RPVs. Não houve desvios entre os prazos realizados e os pro-
gramados no projeto. A equipe inicial de trabalho foi reformada. Não houve eventos inesperados 
durante o seu desenvolvimento. Não houve problemas de comunicação que comprometesse seu 
andamento. Não houve mudança no plano de ação depois de iniciada a execução.

Em projetos futuros, da mesma forma, identificaremos as atividades da vara que necessitam 
também de um esforço concentrado e traçaremos um planejamento, integrando mais servidores. 
Sabemos hoje que um volume grandioso de tarefas/atividades pode ser combatido através de 
esforço concentrado e trabalho em equipe.
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PA 4.3Racionalizar procedimentos de modo a otimizar o tempo de duração de processos

Subseção Judiciária de Paracatu – MG

UNIDADE – Seção de Processamento e Procedimentos Diversos – Sepod

EQUIPE Da esquerda para a direita: 

servidores Rafael da Silva Neves, 
Felipe Silva Mazzutti e Rodrigo Dias 
Corrêa; juíza federal Cláudia Aparecida 
Salge; servidores Diego Mateo Borges 
Nunes, Luciana de Oliveira Fonseca, 
Breno Buffalo Penna e Rafael Lima 
Bicalho.

Também participaram do projeto o juiz 
federal Gabriel José Queiroz Neto; a 
estagiária Elizabete Maria da Silva, 
os integrantes da equipe inicial juíza 
federal Lília Botelho Neiva; servidores 
Jane Campos da Silva Santos e 
Rodrigo José Torres Góis, bem como o 
juiz federal José Alexandre Essado, que 
respondeu pelo exercício da titularidade 
da Subseção em período intermediário 
do Plano de Ação e o servidor Hugo 
Silva Oliveira, removido da Subseção.
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Planejamento

META

Proferir sentença em todos os processos distribuídos até o ano de 2012 e fixar tempo de trami-
tação no JEF em 6 meses.

PROBLEMA RELACIONADO

Detectados processos distribuídos até 2012 que ainda não foram sentenciados.

PASSOS

• Identificar os processos distribuídos em 2012 e ainda não sentenciados.

• Inserir no sistema aviso de prioridade de tramitação para os referidos processos e dar celeri-
dade ao seu processamento.

• Proceder ao julgamento dentro dos prazos.

• Documentar o planejamento, a implementação e avaliação da ação para compartilhamento 
posterior com os JEFs da 1ª Região.

PESSOAL ENVOLVIDO

MAGISTRADA

Cláudia Aparecida Salge
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PA 4.3SERVIDORES

Luciana de Oliveira Fonseca 

Rafael da Silva Neves

Rafael Lima Bicalho 

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02/09 a 13/09/2013)

Identificação do número de processos distribuídos até 2012 e ainda não julgado.

2º período (de 16/09 a 27/09/2013)

Cadastramento no sistema de aviso de prioridade e identificação dos atos necessários ao 
cumprimento da meta.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

Elaboração de metodologia para garantir o julgamento do número de processos estipulado.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

Orientação dos servidores designados.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013)

Proferir sentenças em 25% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados. 
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6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

Proferir sentenças em 25% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados.

7º período (de 7/01 a 17/01/2014)

Proferir sentenças em 25% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados.

8º período (de 20/01 a 31/01/2014)

Proferir sentenças em 15% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados.

9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

Proferir sentenças em 5% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados.

10º período (de 17/02 a 28/02/2014)

Proferir sentenças em 5% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados, cum-
prindo a meta referente ao julgamento de todos os processos.
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PA 4.3

Execução

1º período (de 02/09/2013 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Identificar o número de processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
A identificação da quantidade de processos distribuídos até o ano de 2012 e ainda não julgados 
foi feita através da geração de um relatório emitido pelo próprio sistema processual da Justiça 
Federal da 1ª Região. 

2º período (de 16/09/2013 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Cadastrar no sistema aviso de prioridade e identificar os atos necessários ao cumprimento da 
meta.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Após a elaboração do relatório informando o número de processos distribuídos e ainda não 
julgados até o ano de 2012, foi realizada uma reunião entre os membros da equipe de trabalho, 
em que ficou definida uma divisão equânime das tarefas entre todos os membros da equipe de 
modo que os resultados pretendidos no Projeto MELHORAção fossem alcançados na maior 
brevidade possível. 
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Execução

3º período (de 30/09/2013 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Elaborar metodologia para garantir o julgamento do número de processos estipulado.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Traçamos como meta do Projeto MELHORAção do Juizado Especial Federal da Subseção Judi-
ciária de Paracatu/MG proferir sentenças em todos os processos distribuídos até o ano de 2012. 
No primeiro período de monitoramento, identificamos apenas 39 processos nessa situação, dos 
quais, até a presente data, 6 já foram sentenciados. Diante deste cenário bem peculiar, elabora-
mos uma planilha pormenorizada, apontando, processo a processo, qual diligência faltava para 
garantir o saneamento do feito. Para acelerar essa providência, adotamos uma metodologia 
simples: dividimos o número de processos pelos membros da equipe. Uma vez estabelecida 
as diligências que restavam, acompanhamos a situação de cada processo todas as semanas, 
através da planilha elaborada, visando constatar qualquer irregularidade a ser sanada, de modo 
que o processo esteja pronto para ser sentenciado no menor prazo possível.

4º período (de 28/10/2013 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Orientar os servidores designados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Realização de várias reuniões visando elaborar uma estratégia detalhada e com atribuições 
definidas dentro da equipe de trabalho. Nas reuniões ficou definido uma divisão de tarefas jus-
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Execução

ta e equânime entre todos os participantes da equipe de modo a facilitar o alcance do objetivo 
traçado.

5º período (de 11/11/2013 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Proferir sentenças em 25% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Em setembro, foram identificados 39 processos distribuídos até o ano de 2012 e ainda não julga-
dos. Verificou-se, através de consulta no sistema processual realizada no dia 22/11, que já fora 
proferida sentença em 30 processos dos 39 distribuídos até o ano de 2012, superando o objeti-
vo proposto no Projeto MELHORAção para o 5º período de monitoramento. Para se alcançar o 
objetivo, foi feito um acompanhamento minucioso pela equipe de trabalho acerca da situação de 
cada processo do Projeto MELHORAção, visando dar a máxima celeridade ao trâmite desses 
processos. Ademais, houve uma comunicação mais intensa entre secretaria e gabinete visando 
maior efetividade das estratégias inicialmente traçadas pela equipe de trabalho a fim de se al-
cançar os resultados ora relatados.

6º período (de 25/11/2013 a 06/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Proferir sentenças em 25% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados.
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Execução

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Para se alcançar o objetivo, foi feito um acompanhamento minucioso pela equipe de trabalho 
acerca da situação de cada processo do Projeto MELHORAção, visando dar a máxima celerida-
de ao trâmite desses processos. Ademais, houve uma comunicação mais intensa entre secre-
taria e gabinete visando maior efetividade das estratégias inicialmente traçadas pela equipe de 
trabalho a fim de se alcançar os resultados ora relatados.

7º período (de 07/01/2014 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Proferir sentenças em 25% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Visando à concretização do objetivo estabelecido para esse sétimo período de monitoramento, 
nossa equipe de trabalho empenhou-se em analisar criteriosamente cada processo distribuído 
até 2012 ainda não sentenciado. Assim como no período anterior (6º período – de 25/11/2013 a 
06/12/2013), foi de fundamental importância manter um estreito e intenso relacionamento entre 
secretaria e assessoria deste juízo, garantindo-se, desta forma, maior celeridade ao trâmite e, 
por conseguinte, ao julgamento dos processos do Projeto MELHORAção pertencentes a esta 
subseção judiciária.
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8º período (de 20/01/2014 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Proferir sentenças em 15% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados.

RESUMO DE PERÍODO DE EXECUÇÃO

Acervo Projeto MELHORAção SSJ/PTU = 39 processos

• Processos julgados até o término do 8° período de monitoramento = 34 processos

• Percentual de processos julgados até 31/01/2014 = 87,18%

Visando à concretização do objetivo estabelecido para o 8º período de monitoramento, nossa 
equipe de trabalho continuou se empenhando na análise criteriosa de cada processo distribuído 
até 2012 ainda não sentenciado. Assim como no período anterior (7º período – de 07/01/2014 a 
17/01/2014), foi necessário manter um estreito e intenso relacionamento entre a secretaria e a 
assessoria deste juízo, de forma a possibilitar maior celeridade ao trâmite e, por conseguinte, 
ao julgamento dos processos integrantes do acervo Projeto MELHORAção/Subseção Judiciária 
de Paracatu/MG.

9º período (de 03/02/2014 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Proferir sentenças em 5% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados.
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RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

• Acervo Projeto MELHORAção SSJ/PTU = 39 processos 

• Processos julgados até o término do 9º\ período de monitoramento = 35 processos 

• Percentual de processos julgados até 14/02/2014 = 89,74%. 

Visando concretizar o objetivo estabelecido para o 9º período de monitoramento, nossa equipe 
de trabalho continuou se empenhando na análise criteriosa de cada processo distribuído até 
2012 ainda não sentenciado. Assim como no período anterior (8º período – de 20/01/2014 a 
31/01/2014), um estreito e intenso relacionamento foi mantido entre a secretaria e a assessoria 
deste juízo, de forma a possibilitar maior celeridade ao trâmite e julgamento dos processos inte-
grantes do acervo Projeto MELHORAção/Subseção Judiciária de Paracatu/MG.

10º período (de 17/02/14 a 28/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Proferir sentenças em 5% dos processos distribuídos até 2012 e ainda não julgados, cumprindo 
a meta referente ao julgamento de todos os processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Nesse período de monitoramento, foram julgados 4 processos de 2012, perfazendo-se um total 
de 100% de processos julgados, o que implica no atingimento total da meta traçada para o plano 
de ação.
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Resultados

Os processos, objeto do plano de ação, são os constantes da tabela 1.

Tabela 1 
Processos distribuídos até 2012

Projeto MELHORAção – Subseção Judiciária de Paracatu/MG

Processo Distribuição – Origem (Re)Distribuição – SSJ/PTU Proferição/Sentença

2498-16.2011.4.01.3817 – 30/11/2011 21/11/2013

2008.38.00.912198-9 27/11/2008 05/08/2013 30/09/2013

880-02.2012.4.01.3817 – 31/07/2012 04/10/2013

973-62.2012.4.01.3817 – 10/08/2012 30/09/2013

994-38.2012.4.01.3817 – 16/08/2012 04/10/2013

1009-07.2012.4.01.3817 – 22/08/2012 25/02/2014

1046-34.2012.4.01.3817 – 20/09/2012 04/10/2013

1256-85.2012.4.01.3817 – 06/11/2012 21/11/2013

1273-24.2012.4.01.3817 – 14/11/2012 30/09/2013

1361-62.2012.4.01.3817 – 11/12/2012 04/10/2013

1397-07.2012.4.01.3817 – 18/12/2012 30/09/2013

1048-04.2012.4.01.3817 – 20/09/2012 30/09/2013

1018-66.2012.4.01.3817 – 24/08/2012 11/09/2013

1025-58.2012.4.01.3817 – 04/09/2012 11/09/2013
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Projeto MELHORAção – Subseção Judiciária de Paracatu/MG

Processo Distribuição – Origem (Re)Distribuição – SSJ/PTU Proferição/Sentença

1259-40.2012.4.01.3817 – 06/11/2012 11/09/2013

1277-61.2012.4.01.3817 – 20/11/2012 11/09/2013

1400-59.2012.4.01.3817 – 19/12/2012 11/09/2013

972-74.2012.4.01.3818 11/07/2012 15/04/2013 11/09/2013

1051-56.2012.4.01.3817 – 24/09/2012 21/11/2013

1022-06.2012.4.01.3817 – 29/08/2012 21/11/2013

1280-16.2012.4.01.3817 – 21/11/2012 21/11/2013

1049-86.2012.4.01.3817 – 20/09/2012 20/11/2013

1311-36.2012.4.01.3817 – 03/12/2012 19/11/2013

1314-88.2012.4.01.3817 – 04/12/2012 29/10/2013

1664-73.2012.4.01.3818 05/12/2012 17/06/2013 26/02/2014

1507-03.2012.4.01.3818 22/11/2012 28/05/2013 21/11/2013

722-44.2012.4.01.3817 – 13/07/2012 21/11/2013

1237-79.2012.4.01.3817 – 19/10/2012 21/11/2013

1406-66.2012.4.01.3817 – 19/12/2012 21/11/2013

1254-15.2012.4.01.3818 19/09/2012 11/04/2013 19/11/2013

1304-44.2012.4.01.3817 – 27/11/2012 28/02/2014

1701-03.2012.4.01.3818 07/12/2012 20/03/2013 21/11/2013
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Projeto MELHORAção – Subseção Judiciária de Paracatu/MG

Processo Distribuição – Origem (Re)Distribuição – SSJ/PTU Proferição/Sentença

1706-25.2012.4.01.3818 07/12/2012 20/03/2013 11/02/2014

1138-09.2012.4.01.3818 03/08/2012 15/04/2013 26/11/2013

724-14.2012.4.01.3817 – 13/07/2012 19/11/2013

1019-51.2012.4.01.3817 – 27/08/2012 21/11/2013

1315-73.2012.4.01.3817 – 04/12/2012 11/12/2013

1386-75.2012.4.01.3817 – 17/12/2012 29/01/2014

900-90.2012.4.01.3817 – 06/08/2012 19/02/2014
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Os resultados globais atingidos durante a implementação do plano de ação estão demonstrados 
na tabela e no gráfico a seguir.

Tabela 2 
Processos julgados por período de monitoramento do plano de ação

Períodos de monitoramento Processos julgados Percentual (%)

1º de 02 a 13/09/2013 6 15,38

2º de 16 a 27/09/2013 0 15,38

3º de 30/09 a 11/10/2013 9 38,46

4º de 28/10 a 08/11/2013 1 41,03

5º de 11 a 22/11/2013 15 79,49

6º de 25/11 a 06/12/2013 1 82,05

7º de 07 a 17/01/2014 1 84,62

8º de 20 a 31/01/2014 1 87,18

9º de 03 a 14/02/2014 1 89,74

10º de 17 a 28/02/2014 4 100
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Grá0co 1 
Julgamento dos processos ajuizados em 2012

Sumário
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Conforme plano de ação 4.3 da Subseção Judiciária de Paracatu/MG, a meta traçada, a ser 
cumprida por nossa equipe, foi julgar até 28/02/2014 todos os processos de competência do Jui-
zado Especial Federal (JEF) distribuídos na subseção até 31/12/2012 e ainda não sentenciados.

Em 28/02/2014, proferida sentença nos autos 1304-44.2012.4.01.3817, cumprimos nossa meta 
em 100%. Todos os 39 processos do acervo MELHORAção SSJ/PTU foram sentenciados.

Cotejando os prazos realizados com os programados, conforme se extrai do quadro abaixo, 
observo que alguns desvios ocorreram. Creio, no entanto, que tais desvios são inevitáveis, pois, 
em que pese a celeridade ser fator essencial à prestação jurisdicional, às vezes o caso sob exa-
me exige um maior lapso temporal de tramitação do processo para a adequada composição da 
lide (por exemplo: necessidade de conversão do julgamento em diligência, designação de nova 
audiência etc.).
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Quadro analítico 
Períodos de monitoramento

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6

Meta 25% 50% 75% 90% 95% 100%

Percentual concretizado 79,49% 82,05% 84,62% 87,18% 89,74% 100%
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Durante os períodos de monitoramento, ocorreram algumas mudanças na equipe de trabalho.

Houve um evento inesperado, que decorreu de um problema de comunicação. Explico: dois 
processos integrantes do acervo do projeto estavam inclusos em pauta para audiência no dia 
12/02/2014. No entanto, para fins de readequação de pauta, algumas audiências do dia 12/02 
foram redesignadas para o dia 26/02, sendo que esses dois processos, por estarem entre os 
últimos da pauta do dia 12/02, foram transferidos para a pauta do dia 26/02. Felizmente, esse 
evento não nos impediu de cumprirmos a meta.

Referindo-se a mudanças no plano de ação depois do início de sua execução, observo que do 
plano de ação original a data-limite da meta “encerrar o ano de 2013 sem nenhum processo dis-
tribuído até o ano de 2012 sem julgamento” foi alterada para a data-limite padrão estipulada pelo 
Tribunal, qual seja, 28/02/2014; essa foi a mudança. No que diz respeito à execução do plano 
(forma de trabalho da equipe), nada foi alterado.

Em projetos futuros, queremos manter a colaboração e o esforço individual de cada membro 
da equipe, cada qual no âmbito de suas respectivas atribuições, para a concretização do es-
copo comum traçado. Não houve medida de esforços para possibilitar o cumprimento da meta. 
No entanto, em virtude do incidente ocorrido e mencionado acima, maior atenção deverá ser 
dispensada quando do controle dos processos componentes do acervo. Não sei se se trata de 
conhecimento adquirido com o projeto, mas é algo imprescindível a seu sucesso: manter o foco 
no objetivo perseguido e uma intensa comunicação entre todos os integrantes da equipe, seja 
quando de seu planejamento, seja quando de sua execução.
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Só tenho a parabenizar e a agradecer a cada um dos membros da equipe de trabalho da Sub-
seção Judiciária de Paracatu/MG envolvida no Projeto MELHORAção 2013/2014, assim como 
aos demais colegas que, mesmo não integrando formalmente a equipe, atuaram e contribuíram 
para o sucesso do projeto. Todos, sem exceção, empenharam-se de maneira muito responsável 
e dedicada ao cumprimento da meta, imbuídos do verdadeiro espírito público.
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PA 5.1Assegurar a observância do princípio da celeridade no julgamentodos processos 
submetidos à turma recursal

Seção Judiciária de Roraima

EQUIPE

Da esquerda para a direita: 
servidores Luciano Senna Molina e 
Daiana de Paula Oliveira; juiz federal 
Gilberto Pimentel de M. Gomes 
Júnior; servidores Angelo Gonçalves 
da Rocha Junior e Dimas de Almeida 
Soares.

Também participaram do projeto os 
integrantes da equipe inicial juízes 
federais Marcos Silva Rosa e Bruno 
Anderson Santos da Silva e os 
servidores Ana Carolina Carvalho 
Pontes Castro e Fabiany Oliveira 
Osório.

UNIDADE – Turma Recursal
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Planejamento

META

Julgar, até 28/02/2013, 80% dos processos ajuizados até o ano de 2010, distribuídos na Turma 
de Roraima até 30/08/2013.

PROBLEMA RELACIONADO

Foi constatado um expressivo número de processos com mais de 03 (três) anos de tramitação, 
cerca de 20% dos feitos conclusos para julgamento.

PASSOS

Manter a regularidade das Sessões Ordinárias de Julgamento, priorizando-se os processos in-
cluídos na meta.

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADOS

Marcos Silva Rosa

Bruno Anderson Santos da Silva

SERVIDORES

Luciano Senna Molina

Daiana de Paula Oliveira

Ana Carolina Carvalho Pontes Castro
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Fabiany Oliveira Osório

Ângelo Gonçalves da Rocha Júnior

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02/09 a 13/09/2013) 

Definir objetivamente o número de processos, objeto da ação de melhoria, a serem monito-
rados.

2º período (de 16/09 a 27/09/2013) 

Julgar, na sessão prevista para 20/09/2013, 69 processos incluídos na meta.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013) 

Não há sessão programada para o período.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013) 

Julgar na sessão de 25/10/2013, 62 processos incluídos na meta.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013) 

Julgar na sessão de 22/11/2013, 25 processos incluídos na meta.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013) 

Não há sessão programada para o período.
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7º período (de 07/01 a 17/01/2014) 

Julgar na sessão de 10/01/2014, 27 processos incluídos na meta.

8º período (de 20/01 a 31/01/2014) 

Não há sessão programada para o período.

9º período (de 03/02 a 14/02/2014) 

Julgar na sessão de 07/02/2014, 54 processos incluídos na meta.

10º período (de 17/02 a 28/02/2014) 

Procedimento documentado para compartilhar com os JEF’s da 1º Região.
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1º período (de 02/09 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Definir o número de processos, objeto da ação de melhoria, a serem monitorados.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Foram identificados 182 processos judiciais conclusos aos relatores, com data de cadastro até 
o ano de 2010 e distribuição na Turma até 30/08/2013. A meta a ser cumprida é o julgamento de 
146 dos 182 processos identificados.

2º período (de 16/09 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Julgar, na sessão prevista para 20/09/2013, 69 processos incluídos na meta.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Realizada a sessão de julgamento (20/09/2013), na qual foram julgados 324 processos, entre os 
quais 42 estavam incluídos na meta.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)
META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Não há sessão programada para o período.
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RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Não houve sessão de julgamento no período entre o último monitoramento e o atual. Ainda 
assim, já houve cumprimento de 23,7% da meta global (considerando-se 100% dos processos 
identificados).

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Julgar, na sessão prevista para 25/10/2013, 62 processos incluídos na meta.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Realizada a sessão de julgamento, em 25/10/2013, na qual foram julgados 93 processos, entre 
os quais 41 estavam incluídos na meta.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Não há sessão programada para o período.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Não houve sessão de julgamento no período entre o último monitoramento e o atual. Todavia, já 
houve cumprimento de 70,54% da meta global (considerando-se 100% dos processos identifi-
cados).
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Grá0co de evolução PA 5.1
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Realização

7º período (de 07 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Julgar, na sessão de 10/01/2013, 24 processos incluídos na meta.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Realizada a sessão de julgamento em 10/01/2014, na qual foram julgados 65 processos, entre 
os quais 21 estavam incluídos na meta.
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8º período (de 20 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Não há sessão programada para o período.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Não houve sessão de julgamento no período entre o último monitoramento e o atual. Todavia, já 
houve cumprimento de 84,93% da meta global (considerando-se 100% dos processos identifi-
cados).

9º período (de 03 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Julgar, na sessão de 07/02/2014, 17 processos incluídos na meta.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Realizada a sessão de julgamento em 07/02/2014, foram julgados 69 processos, entre os quais 
15 estavam incluídos na meta.
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Resultados

Os resultados alcançados estão demonstrados na tabela e no gráfico a seguir.

Tabela 1 
Processos julgados em cada período de monitoramento do plano de ação

Data
Quantidade de 

processos pendentes de 
julgamento

Quantidade de processos 
julgados no período

Percentual de processos 
julgados do acervo total

13/09/2013 182 – –

27/09/2013 140 42 23,08%

08/11/2013 99 41 45,60%

22/11/2013 79 20 56,59%

17/01/2014 58 21 68,13%

14/02/2014 43 15 76,37%
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Resultados
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Análise Final

A turma recursal de Roraima encerrou o plano de ação adotado com o cumprimento de 95% da 
meta: julgou 139 dos 182 recursos oriundos de processos ajuizados nos anos de 2010 e anterio-
res, existentes em 30/08/2014. 

Durante o curso do projeto, houve alteração na equipe de trabalho, em virtude de remoções e 
reestruturação administrativa. A comunicação entre os integrantes se deu de forma regular, sem 
ruídos que pudessem causar prejuízo ao desenvolvimento das atividades. Não houve eventos 
extraordinários que tenham inviabilizado o plano de ação.

O problema crítico, consistente no número elevado de passivo processual referente a anos re-
motos, foi amenizado. Todavia, o plano adotado não foi suficiente para a resolução do problema 
de acervo antigo. Outros processos com mais de três anos de tramitação subiram e subirão 
para a sede recursal, sem que tenha sido consolidada uma rotina ou critério que lhes permitam 
a solução célere.

A experiência mostrou que, para que se alcance a excelência nos JEFs, medidas pontuais, em 
caráter de mutirão, ou com mera fixação de metas, não bastam. Cifras numéricas não devem ser 
o vetor das atividades jurisdicionais.

É necessário esforços para a identificação de gargalos e desenvolvimento de boas práticas e ro-
tinas que aperfeiçoem o andamento dos processos. Se assim for, os números figurarão apenas 
como meio para aferir se determinada ação trouxe melhores.

O aprendizado indicou que o avanço ocorrerá com medidas revestidas de perenidade, não com 
as pontuais, ou paliativas. A busca pela adoção de práticas destinadas à uniformização de cri-
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Análise Final

térios, inovação de procedimentos e otimização dos recursos, seja de ordem pessoal, material 
ou econômica, deve ser a prioridade para que se concretizem a celeridade e a qualidade na 
prestação jurisdicional. 

Por fim, não se deve considerar insucesso no plano de ação adotado, como dito, foi útil para a 
solução de vários processos com julgamento tardio, mas, muito além disso, a experiência de-
senvolvida na pioneira ação da Cojef foi valiosíssima, porque nos propiciou amadurecimento e 
novas balizas para fixação de planos de ação vindouros nos Juizados Especiais Federais da 1ª 
Região.
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PA 5.3Adequar os prazos para julgamentos de processos com urgências legais

Seção Judiciária do Acre

EQUIPE

Da esquerda para a direita: 
servidores Rafael Henrique Gondim 
da Silva, Maureen daSilva Brandão, 
Alice Souza Rocha, juíza federal 
Ana Carolina Campos Aguiar, 
servidoresNadir de Souza Boni, 
Michelle Albuquerque Gadelha e 
Marco Antonio Cunha Cotta. Também 
participou do projeto o juiz federal da 
Herley Luz Brasil (equipe inicial).

UNIDADE – NUTUR

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o

Fluxograma



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

434

Morosidade no julgamento dos 
recursos nas turmas recursais

Planejamento

PA 5.3META

Reduzir em 50% o número de processos fora do prazo legal de prioridade até 28 de fevereiro de 

2014 – parâmetro: 08/08/2013. 

PROBLEMA RELACIONADO

Não obstante já haver Plano de Trabalho empreendido pela Turma Recursal dos Juizados Es-
peciais Federais do Acre, desde o final do ano de 2010, baseado em critérios que visam a 
racionalizar a ordem de entrada dos recursos em pauta de julgamento, quais sejam: 1) ordem 
cronológica de entrada dos recursos em sede recursal; 2) natureza da ação, notadamente as 
que versam sobre benefícios assistenciais; 3) prioridades estabelecidas por lei (idoso, portado-
res de deficiência física ou mental/portadores de doença grave); e 4) complexidade da matéria 
objetivando a redução do acervo mais antigo, não existe no âmbito da Turma ação específica 
para acompanhamento/monitoramento da redução do acervo relacionado às urgências legais, 
pelo que se entende apropriada a implementação de tal ação de melhoria.

PASSOS

• Efetuar levantamento de todos os processos relacionados às urgências decorrentes de lei, 
constantes das caixas de tramitação da plataforma da Turma Recursal, na fase conclusos para 
julgamento, cadastrando no sistema os pedidos de urgência decorrentes de lei que porventura 
ainda não estejam devidamente identificados.

• Monitorar os prazos.
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PA 5.3• Proceder ao julgamento dentro dos prazos.

• Documentar o planejamento, implementação e avaliação da ação para compartilhamento pos-
terior com os JEFs da 1º Região.

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADOS

Ana Carolina Campos Aguiar

Herley da Luz Brasil

SERVIDORES

Alice de Souza Rocha

Marco Antonio Cunha Cotta

Maureen Brandão

Michelle Albuquerque Gadelha

Nadir de Souza Boni

Rafael Henrique Silva

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Planejamento

Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

436

Morosidade no julgamento dos 
recursos nas turmas recursais

PA 5.3METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02/09 a 13/09/2013) 

Atualização de levantamento preliminar, de 08/08/2013, para identificação do número real de 
processos conclusos para julgamento na condição de urgências legais.  

2º  período (de 16/09 a 27/09/2013) 

Complementação do cadastramento no sistema JEF Virtual – Plataforma Turma, dos pedi-
dos de urgência legais porventura ainda não identificados para extração de 50% do total de 
recursos de urgências legais a serem monitorados. 

3º período (de 30/09 a 11/10/2013) 

Elaboração de metodologia de trabalho para garantir o julgamento do número de processos 
estipulado.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013) 

11% da meta – corresponde a 49 processos.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013) 

8% da meta – corresponde a 35 processos.

6º  período (de 25/11 a 06/12/2013) 

8% da meta – corresponde a 35 processos.
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PA 5.37º período (de 07/01 a 17/01/2014) 

16% da meta – corresponde a 70 processos.

8º período (de 20/01 a 31/01/2014) 

19% da meta – corresponde a 84 processos.

9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

38% da meta – corresponde a 168 processos.

10º período (de 17/02 a 28/02/2014)

Procedimento documentado para compartilhar com os JEFs da 1º Região.
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PA 5.3

Execução

1º período (de 02/09 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Atualizar levantamento preliminar, de 08/08/2013, para identificação do número real de proces-
sos conclusos para julgamento na condição de urgências legais.  

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Total de processos a cadastrar = a conferir. Total de processos cadastrados no sistema na con-
dição de urgências legais = 883 processos.

2º período (de 16/09 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Complementar cadastramento, no sistema JEF Virtual – Plataforma Turma, dos pedidos de ur-
gências legais porventura ainda não identificados para extração de 50% do total de recursos de 
urgências legais a serem monitorados. 

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Meta de redução do acervo de conclusos para julgamento (50% do universo de urgências legais 
aferidas na primeira etapa do plano de ação). Assim, cumpre à Turma do Acre julgar, no mínimo, 
441 processos de urgências legais até o 9º período de monitoramento da ação.  Dados revisados 
com a complementação do cadastramento das urgências legais no sistema JEF Virtual e extra-
ção do quantitativo acima. Meta alcançada integralmente em 06/09/2013.
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Execução

PA 5.33º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Elaborar metodologia para garantir o julgamento do número de processos estipulados.

Resumo do período de execução 

Metodologia encaminhada à Cojef, conforme arquivo anexo.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

11% da meta – correspondentes a 49 processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Considerando a data de implantação do projeto, 08/08/2013, a meta descrita para o 4º período 
foi alcançada nas sessões ordinárias da Turma dos dias 06/09/2013 e 20/09/2013.

5º período (de 11/11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

8% da meta – correspondentes a 35 processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
A meta descrita para o 5º período foi alcançada nas sessões ordinárias da Turma dos dias 
06/09/2013 e 20/09/2013.
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Execução

PA 5.36º período (de 25/11 a 06/12/2013) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
8% da meta – correspondentes a 35 processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
O julgamento de processos adstrito ao lapso temporal relacionado ao 6º período de monitora-
mento, 25/11 a 06/12/2013, alcançou 166% da meta estabelecida para o período (percentual 
influenciado pelo comportamento das relatorias 1 e 3 que, no período, julgaram bem acima da 
meta individual estabelecida no plano de execução dos trabalhos, não obstante ter a relatoria 2 
se comportado abaixo da meta individual fixada).

Após aferição desta etapa, constou do plano de ação, até o dia 06/12/2013, o julgamento de 381 
processos com urgências legais, o que representa uma realização de aproximadamente 320,17% 
da meta parcial acumulada até o 6º período de monitoramento, bem como um significativo saldo 
de antecipação de metas, à razão de 262 julgados, conforme quadro geral de acompanhamento 
das etapas postado na pasta dos planos de ação, no tocante aos resultados alcançados. 

7º período (de 07/01 a 17/01/2014) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

16% da meta – correspondentes a 70 processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Muito embora não tenha havido julgamento de processos adstrito ao lapso temporal relaciona-
do ao 7º período de monitoramento, 07/01 a 17/01/2014, consta do PA um significativo saldo de 
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Execução

PA 5.3antecipação de metas, à razão de 246 julgados, o que representa uma realização de aproxima-
damente 230,16% da meta parcial acumulada até o 7º período de monitoramento.

Dessa forma, tem-se garantido, por antecipação, o cumprimento da meta traçada para o período 
em referência. 

A par dessas informações, o quadro geral de acompanhamento do PA 5.3 registra, no dia 
17/01/2014, o alcance de 98,64% do projeto.
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Execução

PA 5.38º período (de 20/01 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

19% da meta – correspondentes a 84 processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Muito embora não tenha havido julgamento de processos adstrito ao lapso temporal relacionado 
ao 8º período de monitoramento, 20/01 a 31/01/2014, em razão de sessões não realizadas no 
período, consta do PA  um significativo saldo de antecipação de metas, à razão de 162 julgados, 
o que representa uma realização de aproximadamente 159,34% da meta parcial acumulada até 
o 8º período de monitoramento, conforme quadro geral de acompanhamento das etapas. Dessa 
forma, tem-se garantido, por antecipação, o cumprimento da meta traçada para o período em 
referência. A par dessas informações, o quadro geral de acompanhamento do PA 5.3 registra, 
no dia 31/01/2014, o alcance de 98,64% do projeto.

9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 

38% da meta – correspondentes a 168 processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Muito embora tenha havido reduzido número de julgados (6 processos julgados), no 9º período 
de monitoramento, em razão das dificuldades relacionadas à remoção de juízes que integram a 
turma, tendo em vista que nos períodos anteriores houve julgamento a maior do que o estipula-
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Execução

PA 5.3do nas metas correspondentes (162 julgados), restou para o 9º e último período a necessidade 
de julgamento de exatos 6 processos para o cumprimento de 100% da meta traçada para o pla-
no de ação, o que de fato ocorreu.

A par dessas informações, o quadro geral de acompanhamento do PA 5.3 registra, ao encerra-
mento do projeto, de conformidade com o cronograma estabelecido no plano de trabalho, a con-
cretização de 100% da meta global, o que corresponde a 441 processos julgados, cumprindo, 
desta forma, a proposta traçada no projeto, de redução em 50% do acervo global de processos 
fora do prazo legal de prioridade até 28 de fevereiro de 2014, tendo como parâmetro levantamen-
to de 8 de agosto de 2013.

10º período (de 17/02 a 28/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Documentar procedimento para compartilhar com os JEFs da 1ª Região.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Procedimento documentado, salientando-se que os instrumentos que integram o plano de ação, 
consubstanciados a partir do planejamento da ação, envolvendo a metodologia de desenvolvi-
mento, cronograma, fluxograma, execução, resultados alcançados (demonstrações qualitativas 
e quantitativas), bem como sua análise final, foram todos apresentados e postados no curso do 
desenvolvimento do projeto.
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Resultados

PA 5.3

Resultados

Ação de melhoria – adequação dos prazos para julgamento de processos com urgências 
legais

META

Redução do acervo de conclusos para julgamento em 50% – 441 processos

Quadro de distribuição de meta entre as relatorias da turma

Relatorias Meta

Distribuição da meta – urgências legais – parâmetro: 08/08/2013

4º período 5º período 6º período 7º período 8º período 9º período

28/10 a 
08/11/2013

11/11 a 
22/11/2013

25/11 a 
06/122013

07/01 a 
17/01/2014

20 a 
31/01/2014

03/02 a 
14/2/2014

– – 11% 8% 8% 16% 19% 38%

Relatoria 1 189 Processos 21 15 15 30 36 72

Relatoria 2 103 Processos 11 8 8 16 20 40

Relatoria 3 149 Processos 17 12 12 24 28 56

Total 441 Processos 49 35 35 70 84 168

Quadro repassado aos servidores responsáveis pelo desenvolvimento dos trabalhos (oficiais de gabinetes – 

relatorias).
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Resultados

PA 5.3

Resultados

Quadro e grá0co geral de acompanhamento das etapas 
Períodos: acumulados até o 5º período de monitoramento

Relatorias Meta acumulada Realização Conclusão Saldo (– ou +)

Relatoria 1 36 133 369,44% 97

Relatoria 2 19 80 421,05% 61

Relatoria 3 29 110 379,31% 81

TOTAL 84 323 384,52% 239

Meta/realização/saldo: referem-se a número de processos julgados
Quadro atualizado em 22/11/2013.

RESULTADOS ALCANÇADOS AO ENCERRAMENTO DO 5º PERÍODO  
DE MONITORAMENTO – 22/11/2013
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Resultados

PA 5.3

Resultados

Quadro geral de acompanhamento do PA 5.3

Relatorias Meta do PA 5.3 Realização Conclusão Saldo (– ou +)

Relatoria 1 189 133 70,37% - 56

Relatoria 2 103 80 77,67% - 23

Relatoria 3 149 110 73,83% - 39

TOTAL 441 323 73,24% - 118

Meta/realização/saldo: referem-se a número de processos julgados.
Quadro atualizado em 22/11/2013.
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Resultados

PA 5.3

Quadro geral de acompanhamento das etapas 
Períodos: acumulados até o 6º período de monitoramento

Relatorias
Meta 

Acumulada
Realização Conclusão Saldo (– ou +)

Relatoria 1 51 169 331,37% 118

Relatoria 2 27 81 300,00% 54

Relatoria 3 41 131 319,51% 90

Total 119 381 320,17% 262

Meta/realização/saldo: referem-se a número de processos julgados.

RESULTADOS ALCANÇADOS AO ENCERRAMENTO DO 6º PERÍODO DE 
MONITORAMENTO – 06/12/2013

Quadro atualizado em 06/12/2013
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Resultados

PA 5.3Quadro e grá0co geral de acompanhamento do PA 5.3

Relatorias Meta do PA 5.3 Realização Conclusão Saldo (– ou +)

Relatoria 1 189 169 89,42% - 20

Relatoria 2 103 81 78,64% - 22

Relatoria 3 149 131 87,92% - 18

TOTAL 441 381 86,39% - 60

Meta/realização/saldo: referem-se a número de processos julgados.
Quadro atualizado em 06/12/2013
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Resultados

PA 5.3

Quadro Geral de Acompanhamento das Etapas 
Períodos: acumulados até o 7º período de monitoramento

Relatorias Meta acumulada Realização Conclusão Saldo (– ou +)

Relatoria 1 81 189 233,33% 108

Relatoria 2 43 114 265,12% 71

Relatoria 3 65 132 203,08% 67

TOTAL 189 435 230,16% 246

Meta/realização/saldo: referem-se a número de processos julgados.
Quadro atualizado em 17/01/2014

RESULTADOS ALCANÇADOS AO ENCERRAMENTO DO 7º PERÍODO DE 
MONITORAMENTO – 06/12/2013
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Resultados

PA 5.3
Quadro geral de acompanhamento do PA 5.3 
Períodos: acumulados até o 7º período de monitoramento

Relatorias Meta do PA 5.3 Realização Conclusão Saldo (– ou +)

Relatoria 1 189 189 100,00% 0

Relatoria 2 103 114 110,68% 11

Relatoria 3 149 132 88,59% - 17

Total 441 435 98,64% - 6

Meta/realização/saldo: referem-se a número de processos julgados
Quadro atualizado em 17/01/2014

Grá0co de evolução PA 5.3
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Resultados

PA 5.3RESULTADOS ALCANÇADOS AO ENCERRAMENTO DO 8º PERÍODO DE 
MONITORAMENTO – 31/01/2014

Quadro geral de acompanhamento das etapas 
Períodos: acumulados até o 8º período de monitoramento

Relatorias Meta acumulada Realização Conclusão Saldo (– ou +)

Relatoria 1 117 189 161,54% 72

Relatoria 2 63 114 180,95% 51

Relatoria 3 93 132 141,94% 39

Total 273 435 159,34% 162

Meta/realização/saldo: referem-se a número de processos julgados..
Quadro atualizado em 31/01/2014.

Quadro geral de acompanhamento do PA 5.3

Relatorias Meta do PA 5.3 Realização Conclusão Saldo (– ou +)

Relatoria 1 189 189 100,00% 0

Relatoria 2 103 114 110,68% 11

Relatoria 3 149 132 88,59% - 17

TOTAL 441 435 98,64% - 6

Meta/realização/saldo: referem-se a número de processos julgados.
Quadro atualizado em 31/01/2014.
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Resultados

PA 5.3RESULTADOS ALCANÇADOS AO ENCERRAMENTO DO 9º PERÍODO DE 
MONITORAMENTO – 20/02/2014

Quadro geral de acompanhamento das etapas 
Períodos: acumulados até o 9º período de monitoramento

Relatorias Meta acumulada Realização Conclusão Saldo (– ou +)

Relatoria 1 189 194 102,65% 5

Relatoria 2 103 115 111,65% 12

Relatoria 3 149 132 88,59% - 17

TOTAL 441 441 100,00% 0

Meta/realização/saldo: referem-se a número de processos julgados.
Quadro atualizado em 20/02/2014
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Resultados

PA 5.3
Acervo com preferência legal
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Análise Final

PA 5.3Passados aproximadamente seis meses da implantação do plano de ação de melhoria da Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Federais do Acre, voltado a reduzir em 50% o número de pro-
cessos conclusos para julgamento, na condição de urgências legais – parâmetro: 08/08/2013, 
finalmente chega-se ao seu encerramento com a realização integral da meta prevista. 

De acordo com levantamento preliminar, de 08/08/2013, revisado no início do mês de setembro 
do mesmo ano, foram identificados 883 processos conclusos para julgamento na condição de 
urgências legais. Deste número, lançou-se como proposta de ação de melhoria a redução em 
50% do referido acervo até 28/02/2014, correspondente a 441 processos, o que foi alcançado na 
sessão do dia 20/02/2014.

No tocante à dinâmica de desenvolvimento do plano de ação, não há maiores ocorrências a 
serem relatadas, considerando-se que as atividades caminharam satisfatoriamente, salvo uma 
certa dissonância entre o calendário anual de realização das sessões ordinárias de julgamento 
da turma e os períodos de monitoramento do projeto, que obedeceram à padronização estabe-
lecida pela Cojef, o que exigiu esforços da equipe de trabalho no processo de antecipação de 
metas relacionadas ao plano proposto, no sentido de resguardar o cumprimento das metas em 
períodos de monitoramento nos quais não ocorreram sessões de julgamento.

No entanto, observa-se que tal situação não gerou prejuízos na consecução dos fins propostos, 
uma vez que foi contornado mediante antecipação das metas parciais. Frise-se, tal medida de-
correu do fato de não ter como ajustar as datas dos eventos, considerando-se que o calendário 
das sessões é elaborado para vigorar pelo período de um ano, e qualquer alteração nele impli-
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Análise Final

PA 5.3caria alteração na agenda dos magistrados que atuam na turma sem prejuízo de suas funções 
na varas de origem.

Quanto aos resultados alcançados, cumpre destacar que estes somente foram possíveis graças 
a uma equipe de trabalho responsável e comprometida, que permaneceu praticamente com os 
mesmos membros desde a implantação da ação de melhoria, modificada apenas com o acrés-
cimo da servidora Nadir de Souza Boni ao final do ano de 2013, apoiando as ações do projeto 
no âmbito da 2ª relatoria.

A par da manutenção da equipe de trabalho, saliente-se a boa comunicação e interação entre 
os seus membros, que ocorreram de conformidade com o previsto no fluxograma de trabalho, 
notadamente após cada sessão de julgamento, quando o número de urgências julgadas era 
repassado à equipe, mantendo o grupo informado do cumprimento dos períodos de monitora-
mento, bem como da necessidade de promover, em tempo hábil, eventuais correções com vistas 
a garantir o alcance do planejamento traçado.

Noutro ponto, registra-se que o plano permaneceu sem qualquer alteração no curso de seu de-
senvolvimento e cumpriu a sua finalidade, tendo em vista a redução do acervo, na condição de 
urgências, na medida do que fora proposto.  

Por fim, espera-se que os resultados obtidos pelo projeto, englobando a forma sistematizada de 
seu desenvolvimento e acompanhamento, possam contribuir na elaboração de novos planos de 
ação tanto por esta turma bem como pelas demais unidades que compartilharão da experiência 
aqui vivenciada. 
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PA 5.4Disponibilizar informações relativas ao julgamento de temas e respectivos proces-
sos em tramitação no STJ e no STF com repercussão geral ou recurso repetitivo.

TRF1

EQUIPE

Da esquerda para a direita: servidora 
Sandra Maria Alves Borges 
Costa; desembargadora federal 
e coordenadora dos Juizados 
Especiais   Federais da 1ª Região 
Neuza Alves; e servidora Valéria de 
Lima da Silva.

UNIDADE – COJEF – Seção de Apoio às Turmas Recursal e Regional
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Planejamento

PA 5.4META

Identificar os temas de interesse das Turmas Recursais e respectivos processos em tramitação 
no STJ e no STF com repercussão geral ou recurso repetitivo para fins de acompanhamento e 
divulgação de informação.

PROBLEMA RELACIONADO

Congestionamento de processos sobrestados que poderiam ser analisados após a decisão do 
STJ e do STF.

PASSOS

• Identificar os processos com repercurssão geral e recursos repetitivos cujos temas são de in-
teresse das TRs 1ª Região em tramitação no STJ e no STF.

• Cadastrar o e-mail da TRUJEF no serviço push dos sistemas do STJ e do STF em todos os 
processos com repercussão geral e recursos repetitivos cujos temas são de interesse das TRs 
1ª Região.

• Elaborar lista de distribuição de e-mail dos assessores e magistrados que compõem as TRs 
da 1ª Região.

• Gerar periodicamente os boletins informativos relativamente aos temas em análise no STJ e 
no STF. 

• Disponibilizar as informações coletadas de todas as TRs, magistrados de TR e sua assessoria.
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PA 5.4• Identificar mecanismos para cadastro e relacionamento dos processos em tramitação com os 
respectivos temas em discussão no STJ e no STF.

• Documentar os procedimentos adotados na execução do presente plano de ação.

• Avaliar após a adoção das medidas aplicadas se os objetivos foram alcançados.

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADOS

Neuza Alves

Kássio Marques

Servidores

Valéria de Lima da Silva

Sandra Maria Alves Borges Costa

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02 a 13/09/2013)

Elaboração e ajuste do plano.

2º período (de 16 a 27/09/2013)

Identificação dos recursos repetitivos e dos temas com repercusão geral.
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PA 5.43º período (de 30/09 a 11/10/2013)
Elaborar lista de distribuição de e-mail dos assessores e magistrados que compõem as TRs da 
1ª Região.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)
Cadastrar o e-mail da TRUJEF no serviço push.

5º período (de 11 a 22/11/2013)
Cadastrar o e-mail da TRUJEF no serviço push.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)
Identificar leiaute do modelo do boletim informativo.

7º período (de 70 a 17/01/2014)
Identificar mecanismos para cadastro e relacionamento dos processos em tramitação com os 
respectivos temas em discussão no STJ e no STF.

8º período (de 20 a 31/01/2014)
Propor à área de informática a criação de mecanismo de cadastro de temas e recursos repetiti-
vos.

9º período (de 03 a 14/02/2014)
Gerar o primeiro boletim informativo e divulgá-lo.

10º período (de 17 a 28/02/2014)
Verificação de pendências e documentação do plano.
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Execução

PA 5.41º período (de 02 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Elaborar e ajustar o plano.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Foram feitas algumas alterações no plano de forma a facilitar a sua execução e obter melhores 
resultados.

2º período (de 16 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Identificar os recursos repetitivos e os temas com repercussão geral.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Com base em informações das turmas recursaiss, foi feita uma relação das matérias com reper-
cussão geral e que tenham processos destas matérias. Faltam os dados dos recursos repetitivos.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Elaborar lista de distribuição de e-mail dos assessores e magistrados que compõem as turmas 
recursais da 1ª Região.

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

461

Morosidade no julgamento dos 
recursos nas turmas recursais

Execução

PA 5.4RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Faltam alguns e-mails para compor a lista. Tivemos certa dificuldade de obter o e-mail dos as-
sessores em algumas turmas recursais. 

4º período (de 28/10 a 08/11/2013) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Cadastrar o e-mail da TRU/JEF no Serviço Push.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Com base na lista de assuntos com repercussão geral, foi cadastrado o e-mail da TRU/JEF no 
Serviço Push do STF. 

5º período (de 11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Cadastrar o e-mail da TRU/JEF no Serviço Push.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Não temos dados dos recursos repetitivos do STJ. Estamos trabalhando para obter a relação dos 
recursos que sejam de interesse das turmas recursais para posterior cadastro.

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

462

Morosidade no julgamento dos 
recursos nas turmas recursais

Execução

PA 5.46º período (de 25/11 a 06/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Identificar leiaute do modelo do boletim informativo.

PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA META PROGRAMADA 
Modelo aprovado pela Secretária-Executiva da Cojef

7º período (de 07 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Identificar mecanismos para cadastro e relacionamento dos processos em tramitação com os 
respectivos temas em discussão no STJ e no STF.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

PA 3.546/2009 – concordância da Coger em 17/01. Encaminhada solicitação à Secin.

8º período (de 20/01 a 31/01/2014) 

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Criar mecanismo de cadastro de temas e recursos repetitivos por meio da área de informática.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Identificado mecanismo e sugerida à Coger a implementação. Também ficou determinado que 
não serão disponibilizadas as informações dos recursos repetitivos do STJ, tendo em vista que 
estes temas são concomitantes com os temas com repercussão geral no STF.
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Execução

9º período (de 03/02 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Gerar o primeiro boletim informativo e divulgá-lo.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Gerado e encaminhado, por e-mail, o primeiro boletim informativo.

PA 5.4
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PA 5.4

Resultados

O plano foi concluído sendo divulgado o Primeiro Boletim de Julgados. Permanecemos acompa-
nhando os julgamentos dos temas de interesse no STF para atualização do boletim e posterior 
divulgação. 

Boletim de julgados do STF     Atualizado em: 31/01/2014

Item Assunto/Tema
Número 

dos 
Recursos

Relator Situação Data Extrato decisão Link

1

PREVIDENCIÁRIO
Benefício assistencial 
(LOAS).
Miserabilidade Requisito 
objetivo do salário-mínimo

RE 567.985/
MT

Min. Marco 
Aurélio

Julgado 20/05/2013
O Tribunal, por maioria, 
negou provimento ao 
recurso extraordinário e 
declarou incidenter tantur 
a inconstitucionalidade do 
parágrafo único do art. 34 da 
Lei 10.741/03 (Estatuto do 
idoso)

http://www.stf.jus.br/
portal/jurisprudencia/
listarJurisprudencia.
asp?s1=%28567985.
NUME.+OU+567985.
ACMS.%29&base
Acordaos&url=
http://tinyurl.com/
pqwajdj

Acórdão 
publicado

03/10/2013

2

PREVIDENCIÁRIO
Benefício assistencial 
(LOAS).
Interpretação extensiva do 
art. 34, parágrafo único, da 
Lei  10.741/2003

RE 580.963/
PR

Min. Gilmar 
Mendes

Julgado 18/04/2013
O Tribunal, por maioria, 
negou provimento ao 
recurso extraordinário e 
declarou incidenter tantur 
a inconstitucionaliodade do 
parágrafo único do art. 3
4 da Lei 10.741/03 (Estatuto do 
Idoso)

http://www.stf.jus.br/
portal/jurisprudencia/
listar.Jurisprudencia.
asp?s1=%28580963.
NUME.+OU+580963.
ACMS.%29&base
Acordaos&url=http://
tinyurl.com/m4zxfz7

Acórdão 
publicado

15/11/2013

3

ADMINISTRATIVO. 
Isonomia.
Servidores públicos ativos 
e inativos.
Parcela remuneratória.

RE 631.389/
CE

Min. Marco 
Aurélio

Julgado 25/09/2013

O Tribunal, por maioria e nos 
termos do voto do relator, 
negou provimento ao recurso 
extraordinário.

http://www.stf.jus.
br/portal/processo/
verProcessoAndamento.
asp?incidente=3967945
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PA 5.4

Análise Final

O plano foi concluído. Entretanto, uma vez que o sistema a ser desenvolvido pelo setor de infor-
mática não está finalizado, não temos como demonstrar estatisticamente os resultados obtidos, 
embora algumas turmas recursais tenham afirmado que o projeto é de grande relevância.

Tentamos ao máximo cumprir os prazos estabelecidos. Em alguns períodos, foi mais difícil.

A equipe de trabalho permaneceu a mesma, sendo um elemento facilitador termos trabalhado 
no mesmo local. A principal mudança no plano foi excluir do informativo os processos repetido 
do STJ, uma vez que não trariam grande efeito prático, já que as matérias destes processos são 
concomitantes com as matérias com repercussão geral no STF.
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PA 6.1

Conciliação prévia 

PA 6.1Valorizar a cultura da conciliação prévia, a &m de diminuiro processamento de 
novos feitos previdenciários

Seção Judiciária do Pará – SJPA

EQUIPE

Da esquerda para a direita: juízes federais 
Emanuel José Matias Guerra e Marcelo 
Honorato; servidores Cristiano Inacio 
Gomes e José Arnaldo Pereira Sales.

Também participaram do projeto os 
servidores Jackson Luiz da Silva Azevedo 
e Gislianne de Souza Couto Raff e o 
procurador do INSS Rosemiro Salgado 
Canto Filho.

UNIDADE – Coordenação Seccional do JEF – Cojef, 11ª Vara e Núcleo de Apoio à 
Coordenação – Nucod
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Conciliação prévia 

Planejamento

META

Aumentar em 20% o percentual de novos processos que são encaminhados à conciliação prévia 
até 28 de fevereiro de 2014.

PROBLEMA RELACIONADO

Foi verificado que o serviço de pré-conciliação não possui capacidade para atender à integra-
lidade das novas ações previdenciárias, circunstância que pressiona a pauta de audiências de 
instrução e julgamento.

PASSOS

• Aumentar, com a colaboração do INSS, o número de prepostos disponibilizados para a reali-
zação de audiências de conciliação.

• Adequar as instalações para a realização de um maior número de audiências simultâneas.

• Capacitar os conciliadores.

• Documentar o planejamento, a implementação e a avaliação da ação para compartilhamento 
posterior com os JEFs da 1ª Região.
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PA 6.1

Conciliação prévia 

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADOS

Marcelo Honorato

Emanuel José Matias Guerra

SERVIDORES

Cristiano Inacio Gomes

José Arnaldo Pereira Sales

Jackson Luiz da Silva Azevedo

PROCURADOR DO INSS CONVIDADO

Rosemiro Salgado Canto Filho

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02 a 13/09/2013)

Levantamento do percentual de processos previdenciários nos quais é realizada audiência de 
pré-conciliação. Tratativas com a Procuradoria Federal a fim de garantir maior quantidade de 
prepostos. Adequação do espaço reservado para a realização de audiências de pré-conciliação. 
Treinamento de conciliadores.
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PA 6.1

Conciliação prévia 

2º período (de 16 a 27/09/2013)

Avaliações preliminares no avanço da conciliação prévia e elaboração de metodologia para ga-
rantir a continuidade das metas.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

Aumento de 5% na conciliação prévia.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

Aumento de 8% na conciliação prévia.

5º período (de 11 a 22/11/2013)

Aumento de 10% na conciliação prévia.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

Aumento de 12% na conciliação prévia.

7º período (de 07 a 17/01/2014)

Aumento de 15% na conciliação prévia.

8º período (de 20 a 31/01/2014)

Aumento de 18% na conciliação prévia.
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Conciliação prévia 

9º período (de 03 a 14/02/2014)

Aumento de 20% na conciliação prévia.

10º período (de 17 a 28/02/2014)

Procedimento documentado para compartilhar com os JEFs da 1ª Região.
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PA 6.1

Conciliação prévia 

Execução

1º período (de 02 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Fazer levantamento do percentual de processos previdenciários nos quais é realizada audiên-
cia de pré-conciliação. Realizar tratativas com a Procuradoria Federal a fim de garantir maior 
quantidade de prepostos. Adequar o espaço reservado para a realização de audiências de pré-
-conciliação. Treinar conciliadores.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Foi criada e está em funcionamento mais uma sala para audiências de conciliação prévia. As 
tratativas com o INSS resultaram na adesão de um Procurador Federal à equipe do plano de 
ação, responsável pela escala de prepostos, que foi aumentada para atender à nova demanda. 
Por fim, foram treinados conciliadores para suprir toda a escala semanal.

Para fins de comparação com os resultados que serão obtidos no presente plano de ação, foram 
identificados 456 processos encaminhados à pré-conciliação no período de setembro de 2012 a 
fevereiro de 2013.

2º período (de 16 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Realizar avaliações preliminares no avanço da conciliação prévia e elaborar metodologia para 
garantir a continuidade das metas.
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PA 6.1

Conciliação prévia 

Execução

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Ao final do 2º período de monitoramento, mais uma vez foi alcançada a totalidade da meta para 
o interregno.

Já é perceptível o aumento do número de audiências de conciliação prévia, com a consequente 
repercussão nas pautas de audiências de instrução e julgamento.

A fim de incrementar o potencial de alcance das próximas metas e diminuir a pauta de instrução 
e julgamento, os processos que tratam da concessão de benefícios por incapacidade a segurado 
especial passarão a também ser encaminhados à conciliação prévia, para análise da qualidade 
de segurado. Sendo reconhecida tal qualidade pelo preposto, será dispensada a audiência de 
instrumento e julgamento, sendo realizada tão somente perícia; a partir daí, eventual proposta 
de acordo será feita por petição, quando da intimação acerca do laudo pericial.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Aumentar em 5% a conciliação prévia.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Ao fim do 3º período de monitoramento, observamos aumento de quase 20% no número de 
audiências de pré-conciliação realizadas em relação ao mês que antecedeu o início do projeto.

Tal número representa não só o alcance da meta para o período, como também do resultado 
final pretendido.
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Conciliação prévia 

Execução

Consideramos cedo para ajustes nas metas, por ora observaremos se este número inicial de fato 
será consolidado nos próximos períodos.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Aumentar em 8% a conciliação prévia.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

O número de audiências de pré-conciliação permanece estável em relação ao período anterior, 
ou seja, o acréscimo observado com a implantação do Plano se mostra consistente, permane-
cendo acima da meta esperada até o momento.

5º período (de 11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Aumentar em 10% a conciliação prévia.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
No interregno entre o último monitoramento e a data atual, houve uma pequena queda no nú-
mero de audiências de pré-conciliação realizadas, permanecendo, no entanto, acima da meta.

Tal fato ocorreu em razão de ausências dos prepostos e já foi objeto de uma reunião com a Pro-
curadoria do INSS.
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Conciliação prévia 

Execução

Foi justificado que decorreu de férias dos prepostos no período, sendo firmado compromisso em 
observar tais eventos quando da formação da escala a fim de evitar que tal situação se repita.

Temos, portanto, por superada a dificuldade — até mesmo dado seu caráter excepcional — e 
esperamos voltar a um ritmo crescente nos próximos períodos.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Aumentar em 12% a conciliação prévia.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Informo que, ainda desta vez, houve  piora em nossas estatísticas. 

Estamos fazendo um levantamento mais amplo, abrangendo desde o início do projeto, que será 
divulgado no próximo monitoramento.

De toda sorte, não desanimaremos e já agendamos reunião com o INSS para discutir opções 
para manter o êxito do plano de ação.

7º período (de 07 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 

Aumentar em 15% a conciliação prévia.
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PA 6.1

Conciliação prévia 

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Diante da queda no número de audiências de pré-conciliação que ocorre desde os últimos perí-
odos de monitoramento, realizamos reunião com a presença da chefia da Procuradoria do INSS 
no Pará, a fim de buscar meios para garantir o alcance das metas propostas em nosso plano de 
ação.

Como resultado, foi estendido o horário de realização das audiências de conciliação para 14h, 
até então concentradas no turno da manhã.

Assim, acreditamos que será possível aumentar o número diário de audiências, uma vez que 
será abrangida uma quantidade maior de pessoas.

No mais, os representantes do INSS externaram compromisso em envidar esforços para evitar 
a ausência de prepostos que foi notada em períodos pretéritos. 

Aproximando-se da data final do monitoramento, estamos em um esforço conjunto para lá che-
gar com sucesso.

8º período (de 20 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Aumentar em 18% a conciliação prévia.

Execução
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9º período (de 03 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Aumento de 20% na conciliação prévia.

Quanto aos 8º e 9º períodos de acompanhamento, foram atingidas com folga as metas propos-
tas. Assim, a meta final de nosso plano de ação foi alcançada, resultando no sucesso da ação.

Execução
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Conciliação prévia 

Resultados

A tabela e o gráfico a seguir demonstram as audiências de pré-conciliação realizadas durante 
o Projeto MELHORAção

Dados set/2013 out/2013 nov/2013 dez/2013 jan/2014 fev/2014

Audiências 
realizadas

262 85 98 88 112 326

262

85

98

88

112

326
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fev/14

PROCESSOS ENCAMINHADOS À PRÉ-
CONCILIAÇÃO 

COM AUDIÊNCIAS REALIZADAS

O total de processos encaminhados à pré-
-conciliação, com audiências realizadas du-
rante o MELHORAção (set./2013 a fev./2014) 
foi 971. No período de set./2012 a fev./2103, 
foram encaminhados 456 processos.
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Conciliação prévia 

Análise Final

O resultado não só foi alcançado, como superado, já que houve um percentual de aumento no 
número de audiências superior ao previsto na meta inicial. 

Verifica-se, portanto, que houve um aumento de 113% no total de processos encaminhados à 
pré-conciliação, resultado bem superior à meta de 20%, inicialmente proposta.

Não houve desvios entre os prazos realizados e os programados. Durante toda a execução do 
projeto foram observados os prazos programados. 

Foi mantida a equipe inicial, posteriormente houve a entrada de mais uma servidora. 

Ocorreram alguns eventos externos inesperados, como férias dos prepostos do INSS responsá-
veis pela conciliação, que causaram queda momentânea na quantidade de audiências realiza-
das, mas que foram contornados, sem causar prejuízo ao sucesso do plano de ação. 

A realização de reuniões para tratar do projeto foi uma constante durante a execução do plano. 
A inclusão de um procurador do INSS na equipe facilitou sobremaneira a comunicação entre a 
Justiça Federal e o INSS.

O plano de ação inicial foi mantido integralmente, não havendo necessidade de alterações no 
decorrer da implementação do projeto.

Para projetos futuros, fica a lição aprendida de como a fixação de metas, a dedicação de uma 
equipe formada para a sua execução, além da colaboração dos órgãos externos, com destaque 
para a Procuradoria do INSS, são aspectos que geram eficiente estratégia para implantar mu-
danças que produzam melhoria das atividades do JEF.
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PA 6.1

Conciliação prévia 

Pela experiência em realizar o Plano de Ação, ficou patente que é possível superar as dificul-
dades do JEF e alcançar metas voltadas a melhorar a entrega da prestação jurisdicional, com 
método, dedicação e planejamento.

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

480

Conciliação prévia 

PA 6.2Realizar conciliação prévia como meta na solução de con]ito

Seção Judiciária do Tocantins – SJTO

EQUIPE

Da esquerda para a direita: servidores 
Carlos André Jesus dos Santos, 
Wandelmir

Rodrigues de Oliveira; juiz federal 
substituto Rafael Branquinho; servidores 
Edson Dias

de Araújo e Kennedy Fagundes Bastos.

UNIDADE – Coordenação Seccional do JEF – Cojef, 3ª Vara, Turma Recursal e Núcleo de Apoio 
à Coordenação – Nucod

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

481

Conciliação prévia 

Planejamento

PA 6.2META

Reduzir em 50% o número de audiências de instrução e julgamento. Reduzir para 300 dias o 
prazo médio de tramitação dos processos em que há acordo (ajuizamento/arquivamento).

PROBLEMA RELACIONADO

Insegurança dos prepostos, resistência da Procuradoria Federal (acordo com percentual pre-
-estipulado), indisponibilidade de procuradores.

PASSOS

• Sensibilizar a Procuradoria Federal das vantagens da conciliação prévia como forma de solu-
ção dos litígios, buscando uma análise prévia dos casos como forma de otimizar o tempo de 
trabalho. Adequar as instalações para a realização de um maior número de audiências simul-
tâneas.

• Ampliar os entes envolvidos (União e CEF). Documentar o planejamento, a implementação e 
a avaliação da ação para compartilhamento posterior com os JEFs da 1ª Região.

• Adequar as instalações, disponibilizar equipamentos para consulta aos sistemas da Procura-
doria (Sicau e outros).

• Capacitar conciliadores.

• Elaborar estatísticas dos resultados obtidos para feedback dos parceiros.

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Planejamento

Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

482

Conciliação prévia 

PA 6.2PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADO

Rafael de Sousa Branquinho e Assis

SERVIDORES

Edson Dias de Araújo

Wandelmir Rodrigues de Oliveira

Kennedy Fagundes Bastos

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02 a 27/09/2013)

Levantamento do quantitativo de processos com audiência designada e a designar. Contato com 
a Procuradoria e demais entes para definição de datas das audiências e critérios na seleção dos 
processos. Treinamento dos conciliadores.

2º período (de 30/09 a 08/11/2013)

Elaboração das pautas e intimação das partes.

3º período (de 11 a 29/11/2013)

Realização de consultas ao CNIS/Plenus – auxílio à Procuradoria na instrução processual.
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Conciliação prévia 

PA 6.24º período (de 02/12 a 18/12/2013)

Elaboração das fichas/Resumo do processo – pontos controversos, provas existentes.

5º período (de 13/1 a 17/02/14)

Realização das audiências.

6º período (de 17 a 21/02/2014)

Avaliação dos resultados obtidos.

7º período (de 14 a 28/02/2014)

Compilação dos resultados obtidos, compartilhamento com a Cojef e os JEFs da 1ª Região.
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Conciliação prévia 

PA 6.2

Execução

1º período (de 02 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar levantamento do quantitativo de processos com audiência designada e a designar. 
Contatar a Procuradoria e demais entes para definição de datas das audiências e critérios na 
seleção dos processos. Treinar os conciliadores.

RESUMO DE PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Total de processos com audiência designadas: 380.

Total de processos com audiências a designar: 423.

Contato realizado com a Procuradoria Federal e a CAIXA.

2º período (de 30/09 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Elaborar as pautas e intimação das partes.

RESUMO DE PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Levantamento dos processos por advogado, pautas em elaboração. 50% concluída.

3º período (de 11 a 29/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar consultas ao CNIS/Plenus – auxílio à Procuradoria na instrução processual.
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Conciliação prévia 

PA 6.2

Execução

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Realização de consulta a vínculos/remunerações dos autores/cônjuges/companheiros(as), in-
formações de benefícios concedidos aos autores/cônjuges/companheiros(as). 30% concluída.

4º período (de 02/12 a 18/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Elaborar as fichas/resumo do processo: pontos controversos, provas existentes.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Elaboração de resumo do processo: objeto da ação, dados do requerimento administrativo, mo-
tivo do indeferimento, provas existentes.

5º período (de 13/01 a 17/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar audiências.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Serão realizadas 30 audiências por dia, conciliação prévia e, em seguida, instrução e julgamen-
to, se for o caso.
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Conciliação prévia 

PA 6.2

Execução

6º período (de 17 a 21/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Avaliar os resultados obtidos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Elaboração da estatística do resultado, conciliações obtidas, processos julgados, gerados valo-
res em RPVs, etc.

7º período (de 14 a 28/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Compila os resultados obtidos e compartilhar com a Cojef e os JEFs da 1ª Região.
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PA 6.2

Resultados

Os resultados alcançados estão demonstrados nas tabelas e gráficos a seguir

Audiências – janeiro/2014 Quantitativo

Procedentes 2

Improcedentes 1

Despachos conclusos para sentença 39

Despachos conclusos para decisão 1

Despachos convertidos em diligência 4

Despachos audiências redesignadas 1

Extintivas 18

Retirados de pauta 9

Acordos 145

Total de audiências designadas 220
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PA 6.2

Resultados
2 1

39
1

4
1

18

9

145

Resultado Audiências realizadas nos dias 13, 14, 15, 16 e 31 

de Janeiro/2014

Procedentes Improcedentes

Despachos concluso para sentença Despachos concluso para decisão

Despachos convertido em diligência Despachos audiências redesignadas

Extintivas Retirados de pauta

Acordos
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PA 6.2

Resultados

Audiências – fevereiro/2014 Quantitativo

Procedentes –

Improcedentes –

Despachos conclusos para sentença 64

Despachos conclusos para decisão –

Despachos convertidos em diligência 2

Despachos audiências redesignadas 2

Extintivas 15

Retirados de pauta 3

Acordos 115

Total de audiências designadas 201

Porcentagem de acordos nas audiências realizadas

Mês Percentual

Jan/2014 75,12%

Fev/2014 63,18%
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PA 6.2

Resultados
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Porcentagem de acordos nas audiências realizadas
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Conciliação prévia 

PA 6.2

Análise final

O Projeto MELHORAção desenvolvido nesta unidade definiu como ação de melhoria  “a concilia-
ção prévia como meta de solução de conflito e não como simples redução de pauta de instrução”.  
O projeto foi realizado no período de 02/09/2013 a 13/02/2014.

Para melhor adequação das atividades ao resultado pretendido, houve alteração da equipe de 
trabalho inicialmente prevista com o acréscimo de mais um servidor.

Visando atingir maior número de realização de audiências em um menor espaço de tempo, bem 
como readequar o cronograma sugerido pela Cojef, houve alteração do projeto inicial de 30 
audiências/dia para 50 audiência/dia, durante oito dias, sendo quatro dias no mês de janeiro e 
quatro dias no mês de fevereiro para as audiências envolvendo matéria previdenciária.  Audiên-
cias envolvendo a Caixa foram realizadas em um único dia (20 audiências) em razão do número 
reduzido.

No que tange aos prazos programados, embora não tenham sido rigorosamente cumpridos, não 
ocorreu nada que pudesse prejudicar o resultado final pretendido. Porém, em atividades futuras, 
é prudente que sejam planejadas com mais antecedência.

Os resultados obtidos superaram as expectativas, pois o percentual de acordos obtidos foi de 
69,15% (gráfico em anexo), bem superior à média ordinariamente atingida no dia a dia da vara.

Desse modo, constatou-se que a sistemática utilizada foi satisfatória para a obtenção do resul-
tado pretendido, ou seja, a conciliação prévia como meta de solução de conflito e não como 
simples redução de pauta de instrução, porquanto o acordo é a melhor forma de solução para o 
conflito, tanto para o demandante como para o demandado.
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PA 6.1

Conciliação prévia 

PA 6.2

Análise final

DOCUMENTOS GERADOS:

• Relatório Boas Práticas – NOCOD

• Anexo I – Aposentadoria por idade do segurado

• Anexo II – Aposentadoria por idade, urbana

• Anexo III – Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez, segurado especial

• Anexo IV – Auxílio-reclusão urbano

• Anexo V – Pensão por morte, segurado especial

• Anexo VI – Pensão por morte, segurado urbano

• Anexo VII – Salário-maternidade, segurada especial
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PA 7.1

Solução para gargalos

PA 7.1 Zerar o montante de processos “Sem Movimentação” até 60 dias da 3ª Vara/JEF/RR, 
tanto para os processos físicos como para os virtuais, excluídos os autos “Remeti-
dos à Contadoria” e “Processos Suspensos”.

Seção Judiciária de Roraima – SJRR

UNIDADE – Núcleo de Apoio à Coordenação – Nucod e 3ª Vara Federal.

EQUIPE

Da esquerda para direita: 
Ronaldo Marcilio Santos (Diretor 
NUCOD), Dra. Luzia Farias da 
Silva Mendonça (Juíza Federal 
Substituta da 3ª Vara) e Luiza 
Cristina Firmino de Freitas 
(Diretora de Secretaria – 3ª Vara/
JEF RR).
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PA 7.1

Solução para gargalos

Planejamento

META

Até 31/10/2013 os Boletins Estatísticos Gerenciais (processos físicos e virtuais) deverão estar 
com o campo “Sem Movimentação” ZERADO.

PROBLEMA RELACIONADO

Foi verificado alto percentual de processos sem movimentação há mais de 60 dias na 3ª Vara. 
Não obstante a melhora considerável verificada nos últimos 12 meses, conforme dados abaixo, 
um trabalho direcionado e supervisionado pelo diretor de Secretaria poderá reduzir os percen-
tuais de atraso. O objetivo principal não seria tão somente atingir a meta até 31/10/2013, mas, a 
partir daí, MANTER sempre zeradas as ocorrências da espécie.

Posição em 31/12/2011 – 2.678 processos virtuais e 142 processos físicos com atrasos superio-
res a 60 dias.

Posição em 31/12/2012 – 612 processos virtuais e 64 processos físicos com atrasos superiores 
a 60 dias.

Posição em 1º/08/2013 – 282 processos virtuais e 4 processos físicos com atrasos superiores a 
60 dias.
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PA 7.1

Solução para gargalos

Planejamento

PASSOS

• Até o dia 10 de cada mês, o diretor do Nucod fornecerá ao diretor de Secretaria relatório indi-
cativo das caixas de tramitação e respectivos servidores responsáveis, com o montante dos 
processos sem movimentação há mais de 60 dias.                                                                                                                                     

• O diretor de Secretaria procederá a uma redistribuição/reavaliação de todas as caixas de tra-
mitação do JEF, procurando eliminar os gargalos porventura existentes.

• Em todas as caixas de tramitação que envolvam prazos regulamentares — “Aguardando Pra-
zo Parte Autora” , “Aguardando Prazo Parte Ré” e “Aguardando Prazo de Contestação” —, no 
campo “Observação da Tramitação” deverá constar os seguintes dizeres: “Vence em MM/DD/
AAAA”, pois, ao visualizarmos as aludidas caixas ordenando os processos por “Observação da 
Tramitação”, teremos a posição atualizada dos vencimentos das obrigações. 

• O diretor de Secretaria, após receber até o dia 10 o relatório mencionado no “item 1”, repassa-
rá as informações aos servidores responsáveis pelas caixas de tramitação objeto dos atrasos 
verificados. Estes servidores terão até o dia 20 de cada mês para tomarem as providências 
cabíveis e eliminarem os atrasos verificados.

• Até o dia 10 de cada mês, a Secva listará os processos (sem movimentação há mais de 60 
dias) “Conclusos” e “Remetidos à Contadoria” e encaminhará as listas para os gabinetes e a 
Contadoria Judicial, respectivamente.
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PA 7.1

Solução para gargalos

Planejamento

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADOS

Marcos Silva Rosa 
Luzia Farias da Silva Mendonça

SERVIDORES

Ronaldo Marcilio Santos 
Luiza Cristina Firmino de Freitas

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02 a 13/09/2013)

Em 13/09/2013, verificar a posição dos processos sem movimentação “Entre 60 e 180 dias” e 
“Há mais de 180 dias” constantes do Boletim Estatístico Gerencial Tipo 4, posição naquela data.

2º período (de 16 a 27/09/2013)

Idem para a data de 27/09/2013.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

Idem para a data de 11/10/2013.
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PA 7.1

Solução para gargalos

Planejamento

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

A data-limite para “ZERAR” o montante de processos sem movimentação há mais de 60 dias é 
31/10/2013. Extrair boletim estatístico com data de 31/10/2013 para aferição dos resultados.

5º período (de 11 a 22/11/2013)

Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.

7º período (de 07 a 17/01/2014)

Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.

8º período (de 20 a 31/01/2014)

Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.

9º período (de 03 a 14/02/2014)

Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.
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PA 7.1

Solução para gargalos

Planejamento

10º período (de 17 a 28/02/2014)

Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.
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PA 7.1

Solução para gargalos

Execução

1º período (de 02 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Verificar, em 13/09/2013, a posição dos processos sem movimentação “Entre 60 e 180 dias” e 
“Há mais de 180 dias” constantes do Boletim Estatístico Gerencial Tipo 4, posição naquela data.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

23 processos atrasados do total de 3.542 processos em tramitação). Conforme Boletins Estatís-
ticos “Tipo 4”, de 13/09/2013, constavam somente 23 processos com mais de 60 dias sem movi-
mentação, sendo 18 virtuais e 5 físicos.

2º período (de 16 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Verificar a posição dos processos sem movimentação “Entre 60 e 180 dias” e “Há mais de 180 
dias” constantes do Boletim Estatístico Gerencial Tipo 4, posição naquela data.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
22 processos atrasados do total de 3.539 processos em tramitação. Conforme Boletins Estatís-
ticos “Tipo 4”, de 27/09/2013, constavam somente 22 processos com mais de 60 dias sem movi-
mentação, sendo 19 virtuais e 3 físicos.
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PA 7.1

Solução para gargalos

Execução

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Verificar, em 11/10/2013, a posição dos processos sem movimentação “Entre 60 e 180 dias” e 
“Há mais de 180 dias” constantes do Boletim Estatístico Gerencial Tipo 4, posição naquela data.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
8 processos atrasados do total de 3.683 processos em tramitação. Conforme Boletins Estatís-
ticos “Tipo 4”, de 11/10/2013, constavam somente 8 processos com mais de 60 dias sem movi-
mentação, sendo 2 virtuais e 6 físicos. Destes 8 processos, 7 estão conclusos.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Extrair Boletim Estatístico com data de 31/10/2013 para aferição dos resultados, tendo em vista 
a data limite para “ZERAR” o montante de processos sem movimentação há mais de 60 dias: 
31/10/2013. 

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Processos atrasados do total de 3.838 processos em tramitação. Conforme Boletins Estatísticos 
“Tipo 4”, de 08/11/2013,  constavam 85 processos com mais de 60 dias sem movimentação, sen-
do 82 virtuais e 3 físicos. Destes processos, 67 estão conclusos.
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PA 7.1

Solução para gargalos

Execução

5º período (de 11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.

RESULTADO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
140 processos atrasados do total de 3.982 processos em tramitação. Conforme Boletins Estatís-
ticos “Tipo 4”, de 22/11/2013, constavam 140 processos com mais de 60 dias sem movimentação, 
sendo 136 virtuais e 4 físicos.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

32 processos do total de 3.825 em tramitação. Conforme Boletins Estatísticos “Tipo 4”, de 
06/12/2013, constavam 32 processos com mais de 60 dias sem movimentação, sendo 26 virtu-
ais e 6 físicos.
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PA 7.1

Solução para gargalos

Execução

7º período (de 07 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO: 
Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Conforme Boletins Estatísticos “Tipo 4”, de 17/01/2014, constavam 86 processos com mais de 60 
dias sem movimentação, sendo 76 virtuais e 10 físicos.

8º período (de 20 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Conforme Boletins Estatísticos “Tipo 4”, de 31/01/2014, constavam 21 processos com mais de 60 
dias sem movimentação, sendo todos processos físicos.

9º período (de 03 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.
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PA 7.1

Solução para gargalos

Execução

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Conforme Boletins Estatísticos “Tipo 4”, de 14/02/2014, constavam 66 processos com mais de 60 
dias sem movimentação, sendo 60 virtuais e 6 físicos.

10º período (de 17 a 28/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Verificar se a meta de “ZERO” processos sem movimentação há mais de 60 dias vem sendo 
mantida no mês.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Conforme Boletins Estatísticos “Tipo 4”, de 28/02/2014, NÃO CONSTAM processos com mais de  
60 dias sem movimentação.
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PA 7.1

Solução para gargalos

Resultados

O resultado final foi alcançado plenamente conforme meta estabelecida. Nos Boletins Estatís-
ticos Gerenciais “Tipo 4” de 28/02/2014 não consta NENHUM processo sem movimentação há 
mais de 60 dias, tanto os processos físicos como os virtuais. Nossa Vara tem atualmente 3.551 
processos tramitando e todos com prazos de movimentação inferiores a 60 dias;

A tabela e o gráfico a seguir mostram o monitoramento dos processos durante o período de im-
plementação do Plano de Ação.

Data
Percentual de processos 
com tramitação em dia

Total de processos 
em tramitação

Total de 
atrasados

Atrasados 
virtuais

Atrasados 
físicos

13/09/2013 99,35% 3.542 23 18 5

27/09/2013 99,38% 3.539 22 19 3

11/10/2013 99,78% 3.683 8 2 6

08/11/2013 97,79% 3.838 85 82 3

22/11/2013 96,48% 3.982 140 136 4

06/12/2013 99,16% 3.825 32 26 6

17/01/2014 97,77% 3.851 86 76 10

31/01/2014 99,46% 3.891 21 0 21

14/02/2014 98,30% 3.884 66 60 6

28/02/2014 100,00% 3.551 0 0 0
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PA 7.1

Solução para gargalos

Resultados

13/09/2013

27/09/2013

11/10/2013

25/10/2013

08/11
/2013

22/11
/2013

06/12/2013

20/12/2013

17/01
/2014

03/01
/2014

31/01
/2014

14/02/2014

28/02/2014

99,35%

99,38%

99,78%

97,79%

96,48%
97,77%

99,46%99,16%

98,30%

100%

Percentual de processos com tramitação inferior a 60 dias
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PA 7.1

Solução para gargalos

Análise final

Durante o período monitorado (de 02/09/2013 a 28/02/2014), não ocorreram desvios entre os 
prazos programados e realizados.

A equipe de trabalho inicial era composta dos magistrados Marcos Silva Rosa (juiz titular) e Lu-
zia Farias da Silva Mendonça (juíza substituta) e dos servidores Luiza Cristina Firmino de Freitas 
(diretora de Secretaria/JEF) e Ronaldo Marcilio Santos (diretor Nucod). Ao final do período, na 
equipe constavam os magistrados Wagner Mota Alves de Souza (juiz titular) e Luzia Farias da 
Silva Mendonça (juíza substituta) e os servidores Ciro Augusto Rodrigues Silva (diretor de Se-
cretaria /JEF) e Ronaldo Marcilio Santos (diretor Nucod);

Durante todo o período do plano de ação, não ocorreram eventos inesperados, mudanças em 
seus objetivos/metas e quaisquer problemas de comunicação.

É pensamento dos magistrados a elaboração de novo plano de ação, desta feita para controlar e 
reduzir o tempo em que os processos ficam “parados” nas diversas caixas de tramitação do JEF 
Virtual, objetivando uma redução no período temporal, desde a autuação até o arquivamento, e 
reduzindo de 60 dias para 30 dias o período máximo sem movimentação. Oportunamente, co-
municaremos a Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região sobre a elaboração 
e implementação do aludido plano.
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Solução para gargalos

PA 7.3 Reduzir o acervo em tramitação com idade superior a 3 anos.

Subseção Judiciária de Divinópolis/MG

UNIDADE – 2ª Vara Federal.

Da esquerda para a direita: servidor 
Valber Guimarães Machado; juiz 
federal Fabiano Verli; servidoras 
Decimília de Castro Belo Vaz e 
Daniela Yuri Takake de Resende; juiz 
federal Mauro Henrique Vieira.

Também participaram do projeto os 
servidores Eduardo Vital Moreira Lara 
e Rubens Francalanci Filho(equipe 
inicial).

EQUIPE
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Solução para gargalos

PA 7.3

Planejamento

META

Reduzir em 6% o acervo em tramitação com idade superior a 3 anos.  Para fins de parâmetro, 
será adotado o mês estatístico de julho/2013 (período de 1º a 31/07/2013).

PROBLEMA RELACIONADO

A longa tramitação resulta em acúmulo de acervo e aumento exponencial do tempo de paralisa-
ção de cada processo em secretaria para ser novamente movimentado, tal como gera desmoti-
vação dos servidores.

PASSOS

• Proceder ao levantamento das informações estatísticas do acervo existente e total de proces-
sos por ano de distribuição. Registrar os dados, gerando planilhas e gráficos.

• Identificar atos que podem ser simplificados ou extintos, os fatores causadores de “gargalos” 
da tramitação e dificultadores das atividades dos servidores, bem como os fatores que ense-
jam a longa duração dos autos.

• Proceder à implementação e ao monitoramento de medidas que  simplifiquem as atividades e 
rotinas diárias, tornando-as mais céleres, bem como adotar medidas de gerenciamento moti-
vacional e coaching para a equipe.
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Solução para gargalos

Planejamento

PA 7.3PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADOS

Fabiano Verli 
Mauro Henrique Vieira

SERVIDORES

Eduardo Vital Moreira Lara 
Rubens Francalanci Filho 
Valber Guimarães Machado

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02 a 13/09/2013)

Levantamento das estatísticas do acervo, quanto ao volume em tramitação e tramitação ajus-
tada, volume de processos por ano de distribuição, classes com maior período de tramitação e 
fatores que representam “gargalos” na tramitação.

2º período (de 16 a 27/09/2013)

Elaboração de metodologia para otimizar os procedimentos internos e aumentar a celeridade e 
a eficiência na prestação jurisdicional.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

Debates com a equipe sobre a implementação da metodologia elaborada, delineação de priori-
dades e a implementação efetiva.
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PA 7.3

Planejamento

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

Redução de 1% do acervo com idade superior a 3 anos.

5º período (de 11 a 22/11/2013)

Redução de 2% do acervo com idade superior a 3 anos.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

Redução de 3% do acervo com idade superior a 3 anos.

7º período (de 07 a 17/01/2014)

Redução de 4% do acervo com idade superior a 3 anos.

8º período (de 20 a 31/01/2014)

Redução de 5% do acervo com idade superior a 3 anos.

9º período (de 03 a 14/02/2014)

Redução de 6% do acervo com idade superior a 3 anos.

10º período (de 17 a 28/02/2014)

Finalização das estatísticas e documentação do resultado do projeto para compartilhamento 
com os JEFs da 1ª Região.
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Solução para gargalos

PA 7.3

Execução

1º período (de 02 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Fazer levantamento das estatísticas do acervo, quanto ao volume em tramitação e tramitação 
ajustada, volume de processos por ano de distribuição, classes com maior período de tramita-
ção e fatores que representam “gargalos” na tramitação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Levantamento realizado, elaboradas as planilhas e os gráficos de acompanhamento do acervo.

2º período (de 16 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Elaborar metodologia para otimizar os procedimentos internos e aumentar a celeridade e a efi-
ciência na prestação jurisdicional.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Foram expedidas diversas portarias pelo juiz federal titular da vara, regulamentando novas me-
todologias de trabalho e determinando procedimentos a serem adotados, no intuito de imprimir 
maior celeridade aos processos.
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Solução para gargalos

PA 7.3

Execução

Solução para gargalos

3º ao 9º períodos

Os resultados dos períodos são os constantes das tabelas a seguir.

Acervo com idade superior a 3 anos

Ano jul/2013 4º período 5º período 6º período 7º período 8º período 9º período

2006 13 11 11 7 7 7 6

2007 106 78 76 45 48 48 45

2008 232 163 157 129 130 129 119

2009 252 164 158 137 136 135 126

2010 384 281 264 238 227 225 217

TOTAL 987 697 666 556 548 544 513

Percentual de redução por idade

Ano 4º período 5º período 6º período 7º período 8º período 9º período

2006 15,38% 0,00% 36,36% 0,00% 0,00% 14,29%

2007 26,42% 2,56% 40,79% -6,67% 0,00% 6,25%

2008 29,74% 3,68% 17,83% -0,78% 0,77% 7,75%

2009 34,92% 3,66% 13,29% 0,73% 0,74% 6,67%

2010 26,82% 6,05% 9,85% 4,62% 0,88% 3,56%
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PA 7.1

Solução para gargalos

Percentual de redução total

4º período 5º período 6º período 7º período 8º período 9º período

Redução do período 29,38% 4,45% 16,52% 1,44% 0,73% 5,70%

Redução acumulada 29,38% 32,52% 43,67% 44,48% 44,88% 48,02%

  Os resultados globais são os indicados na tabela e no gráfico a seguir.

Ano
Acervo de processos no início 
do Plano de Ação (julho/2013)

Acervo de processos 
em fevereiro de 2014

Percentual de 
redução

Percentual 
remanescente

2006 13 6 46% 54%

2007 106 45 42% 58%

2008 232 119 51% 49%

2009 252 126 50% 50%

2010 384 217 57% 43%

Acervo total 987 513 52% 48%

Execução

Sumário
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Solução para gargalos

Resultados

PA 7.3
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Redução de processos com mais de 3 anos
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987

513

Início do Plano 

julho/13

Situação em

fevereiro /2014

Redução de processos com 

mais de 3 anos em tramitação

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

515

Solução para gargalos

Resultados

PA 7.3Comparativo entre o percentual de redução programado e o obtido em cada período

Período Redução programada Redução obtida

4º período (de 28/10 a 08/11/2013) 1% 29,38%

5º período (de 11 a 22/11/2013) 2% 32,52%

6º período (de 25/11 a 06/12/2013) 3% 43,67%

7º período (de 7 a 17/01/2014) 4% 44,48%

8º período (de 20 a 31/1/2014) 5% 44,88%

9º período (de 3 a 14/2/2014) 6% 48,02%
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Solução para gargalos

Análise Final

PA 7.3O resultado final alcançou patamar bastante superior à meta prevista. A proposta inicial era a 
redução de 6% do acervo em tramitação com idade superior a 3 anos, tomando-se como parâ-
metro o mês estatístico de julho/2013, mês imediatamente anterior ao período em que a o plano 
de ação foi elaborado.

Ao final do plano, foi obtida uma redução de 48,02% do acervo em tramitação com idade supe-
rior a 3 anos, o que representa um total realizado 800% maior que a meta buscada.

Durante o prazo de aplicação do plano de ação, evitou-se qualquer desvio relativo aos prazos 
estabelecidos, cumprindo-se os cronogramas e períodos de apuração de metas parciais estipu-
lados, para que realmente pudesse ser retratada a realidade cotidiana, inclusive para se visuali-
zar a necessidade de adequação deste ponto para próximos planos de ação.

A equipe de trabalho foi alterada durante o período do plano de ação, representando este ponto 
a maior dificuldade enfrentada para a continuação do projeto. O JEF contava com uma equipe 
de três servidores e o apoio do diretor de Secretaria para execução de seus trabalhos.

Após a elaboração do plano e antes mesmo de seu início, um servidor foi exonerado por apro-
vação em outro concurso, não havendo a reposição do cargo. Pouco mais de um mês após 
iniciados os trabalhos, outro servidor foi removido, também sem a reposição do cargo, ficando 
somente um servidor incumbido de todo o trabalho do JEF.

Neste período não foi possível reforçar a equipe, pois sofremos baixas em outros setores tam-
bém.
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Solução para gargalos

PA 7.3

Análise Final

Por fim, no início de dezembro de 2013, o último servidor foi removido, sendo o cargo devolvido 
quase um mês após. 

O JEF foi reestruturado com a alocação de duas servidoras e aguarda o recebimento do terceiro 
servidor, cuja chegada estava prevista para meados de maio/2014.

Dadas tais ocorrências, o treinamento da nova equipe e o trabalho relativo ao plano de metas 
demandaram maior acompanhamento do diretor de Secretaria, contudo foi possível permanecer 
com o plano em atividade.

No sétimo e oitavo período, recebemos vários processos que estavam na turma recursal, en-
grossando o número dos feitos com idade superior a 3 anos, diminuindo o percentual de redução 
quando comparados aos demais períodos.

O plano de ação foi readequado, logo após as primeiras orientações da Cojef, que ocorreram até 
o primeiro encontro presencial, tornando-se mais objetivo e com critérios mais bem delineados.

Não se constatou nenhum problema de comunicação entre a equipe, uma vez que foram reali-
zadas reuniões com exposição das ideias e discussão entre os participantes. Da mesma forma, 
não se verificou a necessidade de mudança do plano após o início da execução, seguindo da 
forma como fixado no encontro presencial realizado pela Cojef.

O plano foi executado com sucesso, podendo servir de modelo para realização de outros pro-
jetos futuros, carecendo certamente de adequações que o compatibilizem com a meta a ser 
proposta.
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Solução para gargalos

PA 7.3                 

Análise Final

A ideia de um “ataque” aos processos mais antigos veio ao encontro de várias necessidades, 
quais sejam: reduzir o prazo de tramitação processual; imprimir mais celeridade; dar resposta ao 
jurisdicionado que aguarda a finalização de processo que caminhou por anos; reduzir o acervo 
processual em trâmite; eliminar processos em Meta 2 e tantos outros fatores.

Fica para a equipe o aprendizado do uso desta valiosa ferramenta, que, aliada a uma gestão 
estratégica e eficaz, foi capaz de trazer um resultado positivo e bem acima do inicialmente es-
perado.
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Solução para gargalos

PA 7.4Julgar os processos ajuizados até 31/12/2010, ainda pendentes de julgamento de 
mérito (Meta CNJ).

Seção Judiciária do Piauí

EQUIPE

Da esquerda para a direita: 
servidores Juliane Lopes da Silva 
Vieira, João da Cruz Silva, Ana 
Maria de Sousa Oliveira Altino, Jesse 
James Oliveira Sousa e Saulus 
Oliveira de Araújo.

Também participaram do projeto o 
juiz federal Sandro Helano Soares 
Santiago e o juiz federal da equipe 
inicial Alessandro Rafael Bertollo de 
Alexandre.

UNIDADE – 6ª Vara Federal
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Solução para gargalos

PA 7.4

Planejamento

META

Julgar 80% do acervo ajuizado até 31/12/2010, correspondente, em 31/08/2013 (data do I En-
contro dos JEFs da 1ª Região), a 1.427 processos.

PROBLEMA RELACIONADO

Existência de processos ajuizados até 31/12/2010, ainda pendentes de julgamento de mérito, 
em detrimento de ações mais modernas que têm sido julgadas.

PASSOS

• Identificar e separar os autos físicos e virtuais nessa situação (ajuizados até 31/12/2010, e 
pendentes de julgamento de mérito).

• Priorizar o julgamento, em gabinete, dos processos que versem exclusivamente sobre matéria 
de direito e/ou que não demandem instrução probatória em audiência.

• Preparar para inclusão em pauta dos processos que necessitem desse tipo de instrução.

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADOS

Sandro Helano Soares Santiago

Alessandro Rafael Bertollo de Alexandre
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Solução para gargalos

PA 7.4

Planejamento

SERVIDORES

Saulus Oliveira de Araújo

Ana Maria de Sousa Oliveira Altino

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02 a 13/09/2013)

Julgar 05% do acervo-alvo (ajuizados até 31/12/2010)

2º período (de 16 a 27/09/2013)

Julgar 15% do acervo-alvo

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

Julgar 30% do acervo-alvo

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

Julgar 35% do acervo-alvo

5º período (de 11 a 22/11/2013)

Julgar 45% do acervo-alvo

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

Julgar 60% do acervo-alvo
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Planejamento

PA 7.47º período (de 07 a 17/01/2014)

Julgar 65% do acervo-alvo

8º período (de 20 a 31/01/2014)

Julgar 70% do acervo-alvo

9º período (de 03 a 14/02/2014)

Julgar 75% do acervo-alvo

10º período (de 17 a 28/02/2014)

Concluir o julgamento de 80% dos processos ajuizados até 31/12/2010.
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Solução para gargalos

Execução

PA 7.41º período (de 02 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Julgar 5% do acervo-alvo (ajuizados até 31/12/2010).

RESUMO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Foram julgados 102 processos, excedendo a meta, que era de 89 julgamentos.

2º período (de 16 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Julgar 15% do acervo-alvo.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Da meta de julgamento de 267 processos, foram julgados 182.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Julgar 30% do acervo-alvo.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Da meta de julgamento de 535 processos, foram julgados 211.
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Solução para gargalos

Execução

PA 7.44º período (de 28/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO:
Julgar 35% do acervo-alvo.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Da meta de julgamento de 624 processos, foram julgados 371.

5º período (de 11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Julgar 45% do acervo-alvo.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Da meta de julgamento de 802 processos, foram julgados 406.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Julgar 60% do acervo-alvo.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Da meta de julgamento de 1.070 processos, foram julgados 444.
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Solução para gargalos

ExecuçãoExecução

PA 7.47º período (de 07 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Julgar 65% do acervo-alvo.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Da meta de julgamento de 1.159 processos, foram julgados 559.

8º período (de 20 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Julgar 70% do acervo-alvo.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Da meta de julgamento de 1.248 processos, foram julgados 637.

9º período (de 03 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Julgar 75% do acervo-alvo.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Da meta de julgamento de 1.338 processos, foram julgados 676.
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Resultado

PA 7.1

Solução para gargalos

10º período (de 17 a 28/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Concluir o julgamento de 80% dos processos, ajuizados até 31/2010.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Da meta de julgamento de 1.427 processos, foram julgados 744.

Execução

PA 7.4
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Resultados

PA 7.4Os resultados alcançados durante a implementação do plano de ação estão demonstrados 
na tabela e no gráfico a seguir.

Acompanhamento de julgamento dos processos nos períodos de monitoramento do plano de ação

Início do 
período

Fim doperíodo
Meta de 

julgamento
Processos 
julgados

Acumulados 
julgados

Percentual de 
processos julgados

02/09/2013 13/09/2013 89 102 102 7%

16/09/2013 27/09/2013 267 80 182 13%

30/09/2013 11/10/2013 535 29 211 15%

28/10/2013 08/11/2013 624 160 371 26%

11/11/2013 22/11/2013 802 35 406 28%

25/11/2013 06/12/2013 1070 38 444 31%

07/01/2014 17/01/2014 1159 115 559 39%

20/01/2014 31/01/2014 1248 78 637 45%

03/02/2014 14/02/2014 1338 39 676 47%

17/02/2014 28/02/2014 1427 68 744 52%
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Resultados

PA 7.4

7%

52%
Julgamento de processos distribuídos até 

dez/2010
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Solução para gargalos

Análise final

PA 7.4A proposição da metodologia do Projeto MELHORAÇão foi de extrema importância para a 6ª 
Vara Federal/PI.

Com efeito, não obstante tenhamos atingido a meta apenas parcialmente (52%), detectamos 
extraordinária repercussão prática das atitudes adotadas visando ao atendimento desse alvo, 
sem que se comprometesse o trabalho geral da unidade. Em outras palavras, maximizaram-se 
recursos disponíveis, como expressão inclusive de princípio constitucional da eficiência. Nem 
mesmo a saída de um relevante membro da equipe (juiz federal que assumiu cargo semelhante 
em outro TRF) foi o suficiente para atingir/atrapalhar o resultado obtido, tal era a interação e a 
comunicação Cojef/TRF <-> Equipe e dentro da própria Equipe.

Dentre os aprendizados hauridos com a iniciativa, destacamos positivamente a possibilidade 
de planejamento e o foco maior na solução de problema do jurisdicionado — e não apenas na 
correção de deficiência(s) da vara federal envolvida.

Haveremos, contudo, de mudar em pelo menos dois pontos fundamentais.

O primeiro deles, para nós o principal, inclusive, será mensurar melhor a variável externa(de ter-
ceiros) na influência do resultado esperado, de modo a tentar refletir mais fielmente o esforço da 
unidade na consecução do objetivo. Do modo como está posto esse primeiro plano de ação, por 
exemplo, o percentual alcançado não traduz o empenho da 6ª Vara Federal/PI em atingir a meta.

Com efeito, a dependência de iniciativas de parte estranha a meta, para consecução do objetivo, 
não foi avaliada como deveria. No caso concreto, a imensa maioria das ações da meta — não por 
acaso as que remanesceram sem conclusão — se referiam à cobrança de correção monetária 
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Solução para gargalos

Análise final

PA 7.4(expurgos inflacionários) de junho/1987, janeiro e fevereiro/1989 e abril/1990, incidente sobre o 
saldo das cadernetas de poupança. O julgamento destes processos depende umbilicalmente do 
fornecimento de documentos contemporâneos, de difícil obtenção tanto pelo autor quanto pelo 
réu.

O segundo item a ser corrigido por nós será a especificação do percentual de cumprimento nas 
medições parciais, as quais poderiam ter sido melhor dimensionadas. 

A conclusão geral, entretanto, é bastante positiva, e entendemos de fundamental importância a 
continuidade do projeto, como meio de manter o foco na avaliação, elaboração e acompanha-
mento de projetos e metas relevantes para a unidade e para os jurisdicionados beneficiados pela 
melhoria. Manter acesa a cultura de medição e alcance de resultados, se bem utilizada, permite 
que, com ferramentas de gestão e análise de relativa simplicidade, é possível se solucionar mais 
rapidamente situações corriqueiras, que podem se tornar crônicas e/ou maiores pelo decurso 
desnecessário de tempo.
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PA 7.5Diminuir o tempo de permanência dos processos aguardando cálculos na Contado-
ria, bem como o número de processos na Contadoria (SECAJ)

Seção Judiciária de Mato Grosso

EQUIPE

Da esquerda para a direita: 
servidoras Cleonice Rosângela de 
Moraes e Sonia Maria Laturner; juiz 
federal substituto Marcel Queiroz 
Linhares; servidores Mônica 
Oliveira Castro Pimenta e Gustavo 
Massaharu Taketomi. Também 
participaram do projeto a juíza 
federal Cláudia Aparecida Salge e os 
servidores Jailson Antonio Barbosa, 
Iomilson de Paula Silveira e Bráulio 
Junior da Silva.

UNIDADE – NUCJU / SECAJ
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Solução para gargalos

PA 7.5

Planejamento

META

Reduzir em 75% o número de processos aguardando cálculos até 28 de fevereiro de 2014, to-
mando como parâmetro o mês de agosto de 2013 e reduzir em 100% os processos aguardando 
cálculos há mais de 90 dias.

PROBLEMA RELACIONADO

Há um excesso de processos remetidos à Contadoria pelo JEF; muitos processos sem os pa-
râmetros para cálculos e faltando documentação necessária para análise; encaminhamento de 
cálculos muito complexos; retorno muito grande para atualizações, cálculos de RRA, PSS e 
manifestações.

PASSOS

• Mutirão – esforço concentrado dos servidores da Contadoria e com auxílio das SEPJUs do 
interior, para diminuir o acervo de processos na SECAJ.

• Utilização das planilhas elaboradas pela Dra. Claudia Salge, que conseguiram diminuir os pro-
cessos na Contadoria de Uberaba e ajudam em Eunápolis, fixando parâmetros e analisando 
os documentos da inicial antes do encaminhamento ao Contador.

• Sugerir à AGU que efetue os cálculos referentes aos servidores públicos.

• Triagem nos gabinetes para fixar parâmetros de cálculos.
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Solução para gargalos

Planejamento

PA 7.5PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADOS

Cláudia Aparecida Salge 

Marcel Queiroz Linhares

SERVIDORES

Bráulio Junior da Silva

Cleonice Rosângela de Moraes

Gustavo Massaharu Taketomi

Iomilson de Paula Silveira

Jailson Antonio Barbosa

Mônica Oliveira Castro Pimenta

Sonia Maria Laturner

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02 a 13/09/2013)

Identificação do número de processos aguardando cálculos.

Solicitação via e-mail à magistrada colaboradora para envio de planilhas utilizadas por ela para 
que sejam adaptadas em MT.
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Solução para gargalos

PA 7.5

Planejamento

2º período (de 16 a 27/09/2013)

Reunião com o magistrado e servidores dos gabinetes para explicação do uso das planilhas e 
da melhoria dos parâmetros para encaminhamento de processos à Contadoria.

Solicitação ao diretor do Foro para vinda dos supervisores do interior para ajuda nos cálculos e, 
ao mesmo tempo, em que são treinados.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

Esforço concentrado dos servidores da Contadoria e do interior, a fim de diminuir o acervo dos 
processos aguardando cálculos há mais de 90 dias, no total de 934 processos.

4º período (de 28/10 a 8/11/2013)

Diminuir em 30% o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias – para 654 
processos.

5º período (de 11 a 22/11/2013)

Diminuir para 458 o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

Diminuir para 320 o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias.

7º período (de 07 a 17/01/2014)

Diminuir para 224 o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias.
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Solução para gargalos

Planejamento

PA 7.58º período (de 20 a 31/01/2014)

Diminuir para 120 o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias.

9º período (de 3 a 14/02/2014)

Diminuir para 30 o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias.

10º período (de 17 a 28/02/2014)

Chegar a zero o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias e ter no acervo 
375 processos.
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Solução para gargalos

Execução

PA 7.51º período (de 02 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Identificar o número de processos aguardando cálculos.  Solicitar, via e-mail, à magistrada cola-
boradora para envio de planilhas utilizadas por ela para que sejam adaptadas em MT.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Total de processos aguardando cálculos = 1.494.

Total de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias = 934.

100% finalizado – levantamento dos processos e planejamento do gabinete para utilizar parâme-
tros em todos os processos.

2º período (de 16 a 27/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar reunião com o magistrado e servidores dos gabinetes para explicação do uso das pla-
nilhas e da melhoria dos parâmetros para encaminhamento de processos à Contadoria. Solicitar 
ao diretor do foro a vinda dos supervisores do interior para ajudar nos cálculos, ao mesmo tempo 
em que são treinados.

RESUMO DE PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Foi feita planilha e ocorrerá a vinda dos servidores do interior, e o pagamento de horas extras foi 
solicitado e ainda não autorizado.
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Solução para gargalos

Execução

PA 7.53º período (de 30/09 a 11/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Realizar esforço concentrado dos servidores da Contadoria da capital e do interior, a fim de dimi-
nuir o acervo dos processos aguardando cálculos há mais de 90 dias, no total de 934 processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Os servidores fizeram esforço concentrado (capital e interior) e conseguiram diminuir o acervo 
no prazo previsto. As horas extras não foram utilizadas, pois os servidores não quiseram, porque 
teriam que ficar mais de 10 horas na Justiça Federal. O total de processos aguardando cálcu-
los, no começo do 1º período (05/09/2013), era de 1.606, sendo que 934 processos estavam 
aguardando cálculos há mais de 90 dias. Ao final do 3º período (11/10/2013), baixamos para 793 
processos aguardando cálculos há mais de 90 dias. Portanto, houve um bom avanço na meta.

4º período (de 28/10 a 08/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Diminuir em 30% o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias, restando 654 
processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Não foi possível fazer a reunião marcada no 2º período, pois o magistrado responsável ficou de 
licença médica por 21 dias, e as duas coordenadoras estiveram de férias, ficando prejudicado 
o andamento dos processos. Somente no dia 11/11, foi que pudemos nos reunir, juiz, gabinete 
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Solução para gargalos

Execução

PA 7.5e Contadoria, para a explicação do uso das planilhas encaminhadas pela juíza federal Claudia 
Salge e da melhoria dos parâmetros de cálculos, tendo a supervisora da Secaj elaborado no-
vas planilhas no Excel, mais abrangentes, ficando de conversar com a informática para verificar 
como implantá-las no sistema do JEF Virtual (memória de reunião em anexo). Assim, o acervo 
ainda não diminuiu, mas conseguimos avançar nas conversações entre vara e Contadoria.

Com os coordenadores de férias e com as novas entradas e saídas durante o mês, no dia 
11/11/2013, estávamos com 662 processos aguardando cálculos há mais de 90 dias, muito perto 
da meta de 654 processos. Assim, consideramos que não diminuíram tanto, quando se compara 
ao mês anterior.

5º período (de 11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Diminuir para 458 o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias. 

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Conseguimos chegar a 517 processos.

6º período (de 25/11 a 06/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Diminuir para 320 o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Alcançamos 423 processos conclusos há mais de 90 dias, num total de 655 processos.
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Solução para gargalos

Execução

PA 7.5
7º período (de 07 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Diminuir para 224 o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Após o período de recesso, a Seção trabalhou normalmente;  porém o acervo ainda está muito 
grande por causa dos 17 dias paralisados durante o recesso, o que aumentou o número de pro-
cessos na lista de mais de 90 dias parados sem cálculos.
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Solução para gargalos

Execução

PA 7.5PROCESSOS SECOT 17/01/2014

CLASSE TIPO MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN TOTAL

1000 Ordinárias       2 5  2 1 10

2000 Mand. seg.                0

3000 Ex. 0scais                2  2

4000 Execuções   5 1 2 8 8 5 4 6 7 46

5000 Outros          1     4 5

6000 Carta prec.                       0

7000 ACP                       0

9000 Cautelares                1 1

10000 Imp. valor causa                       0

11000 Embargos   1 1  2 2 5 6 4 3 24

12000 Trab.                       0

13000 Criminais                 2 2

51100 Trib. JEF                      0

51200 Prev. JEF      1 1             2

51201 Prev. JEF conc.       1         1 2

51202 Prev. JEF revisão                      0

51209 Prev. JEF outros                       0

51300 Serv. Públ. JEF                       0

51600 FGTS JEF                   0   0

51700 SFH                       0

51900 JEF outros                       0

71200 Recurso                       0

Virtuais JEF virtual 3 3 22 9 19 87 42 69 16 62 115 447

TOTAL Soma 3 3 28 12 23 97 54 85 26 76 134 541
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Execução

PA 7.5JEF Virtual

CAIXAS MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN TOTAL

CONTADORIA   7 7 18 38 14 10 3 53 86 236

PREV.INCAPAC.   1   4 1 24 3 5   38

PREV. 
REVISÕES

                   0

URGENTE   1              1

SERVIDOR 
PUBL.

  1 2  44 27 33 7 4   118

MUTIRÃO 
SECAJ

          1 1

MANIFESTAÇÃO 1 3 5   1 1          11

SECAJ 
MUTIRÃO

2               1     3

TURMA 
RECURSAL

    7         2 2     11

CONFERÊNCIA              28 28

TOTAL 3 3 22 9 19 87 42 69 16 62 115 447
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Solução para gargalos

Execução

PA 7.58º período (de 20 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Diminuir para 120 o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Não houve hora extra ou mutirão na Contadoria;  o horário foi normal e a servidora Mônica Cas-
tro, pessoa que trabalha há mais tempo com o JEF virtual, esteve de férias no período. 

RESULTADO ALCANÇADO

171 processos aguardando cálculos há mais 90 dias.

9º período (de 03 a 14/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Diminuir para 30 o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
No período, foi feito um mutirão para a conferência dos cálculos dos estagiários, e foi dada pre-
ferência para os feitos expropriatórios da 1ª Vara Agrária, por solicitação do magistrado, o que 
acarretou certa paralisação nos trabalhos.

RESULTADO ALCANÇADO

93 processos aguardando cálculos há mais 90 dias.
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Solução para gargalos

PA 7.5

Execução

10º período (de 17 a 28/02/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Chegar a zero o número de processos aguardando cálculos há mais de 90 dias e ter no acervo 
375 processos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Na primeira parte da meta, não foi possível zerar os processos, pois ficaram aqueles de cálculos 
mais complexos por fazer.  Houve também licença médica da supervisora por três dias. Cumpri-
mos totalmente a segunda parte da meta, pois o acervo foi para 64 processos (60 virtuais e 4 
físicos), quando o esperado seria 375.  Portanto, resultado alcançado.

RESULTADO ALCANÇADO

19 processos aguardando cálculos há mais de 90 dias.  Total de processos do JEF na Seção de 
Cálculos Judiciais – Secaj = 64 processos.
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Resultado

PA 7.1

Solução para gargalos

Execução

CLASSE TIPO MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV TOTAL

1000 Ordinárias     1 4  1 1 3 10

2000 Mand. seg.      0

3000 Ex. 0scais     0

4000 Execuções   2 3 4 4 4 11 16 44

5000 Outros      2 2

6000 Carta prec. 0

7000 ACP 0

9000 Cautelares      0

10000 Imp. valor causa 1 1

11000 Embargos  2  1 1 5 4 3 3 6 25

12000 Trab. 0

13000 Criminais       0

51100 Trib. JEF  0

51200 Prev. JEF 1 1 2

51201 Prev. JEF conc. 1    1

51202 Prev. JEF revisão  0

51209 Prev. JEF outros 0

51300 Serv. Públ. JEF 0

51600 FGTS JEF  0

51700 SFH 1 1

51900 JEF outros 0 0

71200 Recurso 0

virtuais JEF Virtual 0 0 0 4 2 5 5 7 12 25 60

TOTAL soma 0 2 2 7 7 18 13 15 27 55 146

PA 7.5
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Resultado

PA 7.1

Solução para gargalos

PA 7.5

Execução

CAIXAS MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV TOTAL

CONTADORIA    3 1 2  1 3 6 16

PREV.INCAPAC.     1 1   1 3

PREV. 
REVISÕES

   1  1

URGENTE      5 5

SERVIDOR 
PUBL.

   1   3 5 8 8 25

MUTIRÃO 
SECAJ

          0

MANIFESTAÇÃO      0

SECAJ 
MUTIRÃO

 0

TURMA 
RECURSAL

 2 2 1 5

CONFERÊNCIA         5 5

SOMA 0 0 0 4 2 5 5 7 12 25 60
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Solução para gargalos

Resultados

PA 7.5

Os resultados alcançados estão demonstrados na tabela e no gráficos a seguir.

934

93

Redução de processos há mais de 90 dias
acumulados na contadoria 

set/2013 fev/2014

Data
Quantidade de processos 

aguardando há mais de 90 dias

Setembro de 2013 934

11 de outubro de 2013 793

8 de Novembro de 2013 662

22 de novembro de 2013 517

6 de dezembro de 2013 423

17 de janeiro de 2014  193

31 de janeiro de 2014 171

14 de fevereiro de 2014 93
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Solução para gargalos

Análise Final

PA 7.5A primeira meta foi alcançada parcialmente.  O objetivo era chegar a zero o número de proces-
sos aguardando cálculos há mais de 90 dias. Chegamos muito próximos desta meta, porém não 
foi possível realizar os cálculos em todos os processos.  A outra meta foi alcançada, que era 
baixar para 375 os processos aguardando cálculos.  Foram baixados para menos de 200 pro-
cessos ao final.

Houve desvios entre os prazos realizados e os programados. Os desvios foram de ordem fi-
nanceira e problemas de saúde, tanto de servidores quanto do magistrado, situações que não 
poderiam ser evitadas, somente contornadas com mais trabalho. Outros problemas, como férias 
e recesso, já eram esperados, mas impactaram ao final.

Quanto à equipe de trabalho, não houve mudança durante a implementação do projeto. A comu-
nicação entre os membros da equipe foi muito boa, e o juiz coordenador colaborou muito, incen-
tivando sua equipe a nos ajudar na tarefa de diminuição e de análise mais efetiva dos processos 
antes de encaminhar ao contador.

Houve mudança no plano de ação depois do início da execução. Recebemos a planilha de 
cálculos utilizada pela juíza colaboradora Cláudia, e foram feitas adaptações, por serem os 
processos virtuais.  Algumas dessas adaptações ainda não foram finalizadas pela Informática, 
necessitando de ajustes em tabela do Excel.

Como no projeto atual, em projetos futuros realizaremos reuniões com todos os agentes que 
cuidam da tramitação (gabinete-juiz-Secaj) para um melhor entendimento de quais são as atri-
buições de um e de outro, para melhorar a prestação jurisdicional como um todo.
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Solução para gargalos

PA 7.5

Análise Final

Um aspecto que deve ser alterado em projetos futuros é o de não contar com a colaboração dos 
servidores no sentido de propor horas extras ou maior carga de serviços, pois a carga já estava 
imensa, não conseguimos colaboração imediata.

Hoje sabemos que se o juiz da vara e a sua assessoria forem sensibilizados e compreenderem 
os gargalos e necessidades dos outros setores, não haverá tantos problemas.  Sempre o diálogo 
e o conhecimento do que cada um necessita para trabalhar melhor e de forma mais efetiva fa-
zem com que não haja retrabalho, retorno de autos várias vezes para a mesma finalidade.  Tam-
bém a colaboração do diretor do foro, com conhecimento de gestão e administração, melhora a 
integração entre os setores e traz melhorias para todos.

Por fim, ressalto que é importante investir na maior integração e divulgação efetiva das melho-
rias entre todos.
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Solução para gargalos

PA 7.6Semana de Perícia e Conciliação

Seção Judiciária de Minas Gerais

EQUIPE

Da esquerda para a direita: 
servidoras Cleonice Rosângela de 
Moraes e Sonia Maria Laturner; juiz 
federal substituto Marcel Queiroz 
Linhares; servidores Mônica 
Oliveira Castro Pimenta e Gustavo 
Massaharu Taketomi. Também 
participaram do projeto a juíza 
federal Cláudia Aparecida Salge e os 
servidores Jailson Antonio Barbosa, 
Iomilson de Paula Silveira e Bráulio 
Junior da Silva.

UNIDADE – NUCOD / MG
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Solução para gargalos

PA 7.6

Planejamento

META

Realização de perícias médicas em até 10 subseções e realização de audiências de conciliação 
em até 10 subseções.

PROBLEMA RELACIONADO

Alto número de processos dos JEFs pendentes de perícia médica e passíveis de conciliação.

PASSOS

• Divulgar o plano de ação na SJMG e nas subseções, determinando, na oportunidade, a data 
limite para adesão.

• Identificar os processos participantes do plano de ação (beneficiários previdenciários urbanos 
e beneficiários previdenciários rurais, desde que já instruídos para sentença).

• Contatar o INSS para apresentação do plano de ação e definição de parâmetros de concilia-
ção.

• Agendar as perícias para a 1ª semana de dezembro/2013. Parte das perícias será realizada, 
conforme disponibilidade, com auxílio dos médicos do projeto Perícia Itinerante, nas subse-
ções onde não existe CPJEF. 

• Realizar os atos processuais pertinentes à marcação das perícias médicas e às audiências 
de conciliação.
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Solução para gargalos

PA 7.6

Planejamento

PESSOAL ENVOLVIDO (primeiros proponentes)

MAGISTRADOS

Murilo Fernandes de Almeida

Lélis Gonçalves de Souza

SERVIDORES

Veridiane Santos Muzzi

Elcimar Divino de Morais

Carlos Henrique Teixeira de Morais

Vânia Parma Loyola

METAS PROGRAMADAS PARA OS PERÍODOS

1º período (de 02 a 13/09/2013)

Finalização do Plano de Ação

2º período (de 16 a 27/09/2013)

RESULTADO PROGRAMADO

Identificação dos processos participantes do plano de ação, com remessa às CPJEF dos núme-
ros de perícias necessárias e as especialidades médicas.

Divulgação do Plano de Ação. Circular NUCOD/MG.
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Solução para gargalos

PA 7.6

Planejamento

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

Adesão das varas e subseções. 

Indicação dos responsáveis pela execução das demais etapas do cronograma.

Contato com as varas e subseções que aderiram ao plano de ação, bem como identificação dos 
servidores responsáveis em cada localidade.

4º período (de 14 a 25/10/2013)

Identificação dos processos participantes do plano de ação, com remessa à CPJEF/BH dos nú-
meros de perícias necessárias e as especialidades médicas, ou do número de processos para 
realização somente de audiências de conciliação.

5º período (de 28/10 a 08/11/2013)

Contato com os entes públicos envolvidos.

6º período (de 11/11 a 22/11/2013)

Agendamento das perícias e indicação dos médicos peritos para atenderem as subseções. 

Realização dos atos processuais pertinentes às perícias médicas e audiências de conciliação.
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Solução para gargalos

PA 7.6

Planejamento

7º período (de 25/11 a 13/12/2013)

Orientação das varas participantes acerca da sistemática das audiências de conciliação, conso-
ante o decidido com o INSS.

Realização das perícias médicas e audiências.

Expedição das solicitações de pagamento dos honorários periciais no AJG e dos RPVs.

8º período (de 07 a 17/01/2014)

Verificação de pendências.

Arquivamento dos processos.

9º período (de 20 a 31/01/2014)

Documentação do Plano.

10º período (de 03 a 28/02/2014)

Documentação do Plano.

Entrega de relatório final e estatísticas do Plano.
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Solução para gargalos

PA 7.6

Exeução

1º período (de 02 a 13/09/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO 
Finalizar o Plano de Ação

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Ajuste de data no cronograma para atender à especificidade do plano de ação.

2º período (de 16 a 27/09/2013)

METAS PROGRAMADA PARA O PERÍODO

• Identificar os processos participantes do plano de ação, com remessa às CPJEF dos números 
de perícias necessárias e as especialidades médicas. 

• Divulgar do Plano de Ação. Circular NUCOD/MG.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Divulgação realizada.

3º período (de 30/09 a 11/10/2013)

METAS PROGRAMADA PARA O PERÍODO

• Receber adesão das varas e subseções. 

• Indicar os responsáveis pela execução das demais etapas do cronograma.

• Contatar as varas e subseções que aderiram ao plano de ação, bem como identificar os servi-
dores responsáveis em cada localidade.
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Solução para gargalos

PA 7.6

Exeução

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

 Apesar de amplamente divulgado em todas as varas JEF do estado de Minas Gerais, somente 
as Subseções de Manhuaçu e Montes Claros aderiram ao plano de ação. Informo também que 
as varas solicitaram apenas os serviços de perícia itinerante, não aderindo às audiências de 
conciliação.

Na Subseção de Manhuaçu, o servidor responsável é Cristiano César Rodrigues Braga.

Na Subseção de Montes Claros, o servidor responsável é Max Valmir Ferreira.

4º período (de 24 a 25/10/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

Identificar os processos participantes do plano de ação, com remessa à CPJEF/BH dos nú-
meros de perícias necessárias e as especialidades médicas, ou do número de processos para 
realização somente de audiências de conciliação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Informo que, em face da adesão das varas somente às perícias itinerantes, entendeu-se por bem 
não concentrar todas as perícias na mesma época, atendendo assim a demanda da CPJEF/BH 
e das subseções até a data limite para conclusão do plano de ação. 

Foram realizadas na Subseção de Manhuaçu/MG 90 perícias, nas datas de 14 a 16/01/2014.

Foram realizadas na Subseção de Montes Claros/MG 80 perícias, nas datas de 05 e 06/12/2013 
e 12 e 13/12/2013.
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Solução para gargalos

PA 7.6

Exeução

5º período (de 28/10 a 8/11/2013)

RESULTADO PROGRAMADO

Realizar contato com os entes públicos envolvidos.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Considerando que as perícias se realizarão nas salas de perícias das próprias subseções, não 
há providências a serem tomadas em outros órgãos.

6º período (de 11 a 22/11/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

• Agendar as perícias e indicar os médicos peritos para atenderem as subseções. 

• Realizar os atos processuais pertinentes às perícias médicas e audiências de conciliação.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Não houve ação nesse período, pois já estava tudo pronto desde a determinação das datas das 
perícias.

Todos os processos estão aguardando a data de realização das perícias, já com as fases pro-
cessuais lançadas.
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Solução para gargalos

Exeução

PA 7.67º período (de 25/11 a 13/12/2013)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

• Orientar as varas participantes acerca da sistemática das audiências de conciliação, de acor-
do com o decidido junto ao INSS.

• Realizar as perícias médicas e audiências.

• Expedir as solicitações de pagamento dos honorários periciais no AJG e dos RPVs.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Foram realizadas as perícias anteriormente agendadas para os dias 5 e 6 e 12 e 13/12/2013, 
na Subseção Judiciária de Montes Claros/MG, com os respectivos lançamentos processuais. 
Aguardamos agora a apresentação dos laudos pelos peritos médicos. Informo que os peritos 
têm até 30 dias para apresentação dos laudos periciais.

Quanto a Subseção de Manhuaçu, as perícias ocorrerão no mês de janeiro de 2014.

8º período (de 7 a 17/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO

• Verificar pendências.

• Arquivar os processos.
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Solução para gargalos

PA 7.6

Exeução

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Foram realizadas as perícias anteriormente agendadas para os dias 14 a 16/01/2014, na Sub-
seção Judiciária de Manhuaçu/MG, com os respectivos lançamentos processuais. Aguardamos 
agora a apresentação dos laudos pelos peritos médicos.

Quanto aos processos da Subseção Judiciária de Montes Claros, 50% (cinquenta por cento) dos 
laudos periciais já foram encaminhados pelos peritos.

9º período (de 20 a 31/01/2014)

META PROGRAMADA PARA O PERÍODO: 
Documentar o plano.

RESUMO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Foram apresentados 75% dos laudos médicos relativos às perícias realizadas nas duas 
subseções judiciárias. Foram expedidos 20 % das solicitações de pagamento dos peritos 
médicos, em ambas as subseções judiciárias.
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Solução para gargalos

Resultados

PA 7.6DETALHAMENTO DOS DADOS

Subseções participantes: Manhuaçu e Montes Claros

• Adesão às audiências de conciliação: não

• Adesão à perícia itinerante: sim

Número de perícias designadas: Manhuaçu – 90/Montes Claros – 80

Número de perícias realizadas: Manhuaçu – 78/Montes Claros – 58

Número de faltas: Manhuaçu – 12/Montes Claros – 22

Número de solicitações de pagamento de peritos emitidas: Manhuaçu – 78 /Montes Claros – 58
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Solução para gargalos

Análise Final

PA 7.6Considerando que a meta inicial era de realização concomitante de perícias e audiências de 
conciliação, a meta foi cumprida em 50%. No entanto, com relação à realização das perícias, 
estas foram realizadas com êxito em sua totalidade (100%). Os intervalos na realização das 
perícias em divergência com as metas preestabelecidas no plano de ação não atrapalharam a 
conclusão do plano no tempo hábil. A mudança da equipe de trabalho, tendo em vista a falta de 
adesão de alguns membros proponentes do plano de ação, também não atrapalhou sua realiza-
ção. Por meio  do plano de ação, confirmamos a eficiência da logística aplicada e da crescente 
demanda pelo Projeto Perícia Itinerante.

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Espaços e fluxos

561

Perícia na ordem do dia

Reduzir o tempo de realização de perícias médicas em ações previdenciárias e 
assistenciais.
Ampliar e facilitar o acesso à Justiça.
Reduzir os custos de acesso à Justiça.
Desburocratizar os procedimentos administrativos.
Tornar célere o trâmite processual, a partir da racionalização dos procedimentos.
Reduzir, no mínimo, um ano no trâmite dos processos judiciais de concessão ou 
restabelecimento de benefícios previdenciários ou assistenciais (tempo que tarda-
va entre a data de ajuizamento da ação e a data de realização da perícia).
Melhorar o trâmite processual, por meio do mapeamento e redesenho dos proces-
sos de trabalho, a &m de eliminar retrabalho e oferecer ao jurisdicionado prestação 
de serviços rápida e efetiva.

Seção Judiciária do Acre

UNIDADE – 4ª Vara/Juizado Especial Federal – JEF e Núcleo de Apoio à Coordenação 
Seccional do JEF.

2007
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PESSOAL ENVOLVIDO

Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto, juiz federal idealizador;

Náiber Pontes de Almeida, atual juiz federal da 4ª Vara;

Hérley da Luz Brasil, juiz federal substituto;

Hennyo Silva de Albuquerque, diretor de secretaria;

Juízes e servidores que foram ou estão lotados na 4ª Vara/JEF desde 2007 (implementação do 
projeto), tendo em vista a continuidade da prática.

BENEFICIÁRIOS

Jurisdicionados que demandam ações previdenciárias no Juizado Especial Federal da Seção 
Judiciária do Acre, tais como: concessão ou restabelecimento de auxílio-doença, aposentadoria 
por invalidez, auxílio-acidente, pensão por morte e benefício assistencial para pessoa portadora 
de de0ciência.

PROBLEMA RELACIONADO

Durante os cinco primeiros anos de funcionamento do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária 
do Acre (2002 a 2006), as perícias médicas designadas nos processos judiciais relativos à 
concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários (auxílio-doença, aposentadoria por 
invalidez, auxílio-acidente, pensão por morte) e de benefícios assistenciais (amparo social para 
pessoa portadora de de0ciência e pensão mensal vitalícia para 0lhos inválidos dependentes de 
seringueiros) eram realizadas em consultórios médicos credenciados ou em hospitais públicos.

2007
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Em virtude da realização de vários atos processuais entre o agendamento da perícia e a intimação 
do autor, veri0cou-se que o autor era submetido ao exame pericial, em média, um ano após o 
ajuizamento da ação. A partir daí, surgiu a necessidade de adoção de medidas para otimizar a 
designação e realização dos exames periciais.

DESCRIÇÃO RESUMIDA

Constatado o problema, a primeira medida adotada consistiu na criação de banco de dados para 
o cadastro de médicos que teriam interesse em realizar a perícia em uma sala localizada nas 
dependências do edifício-sede da Seção Judiciária do Acre, em horários preestabelecidos pela 
Secretaria da vara.

Foram estipuladas, mediante ajuste prévio, datas e horários para cada médico perito cadastrado, 
os quais se responsabilizaram a fazer a perícia independentemente de intimação, sendo 
elaborada escala de revezamento de segunda a sexta-feira.

Além disso, as perícias médicas passaram a ser designadas no momento em que a parte-autora 
apresentava seu pedido (oral ou escrito). Ou seja, o jurisdicionado, ao apresentar seu pedido de 
concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário ou assistencial, já 0cava intimado da 
data de realização de sua perícia médica.

As perícias médicas, que demoravam em torno de um ano para ser realizadas, começaram a 
ser feitas no mesmo dia ou, no máximo, em quinze dias após a data de ajuizamento da ação.

2007
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Dessa forma, um único ato processual (designação de perícia no momento do ajuizamento da 
ação) — independentemente de despacho do juiz — extinguiu, no mínimo, outros cinco: 1) o 
despacho de nomeação do perito; 2) o mandado de intimação do perito solicitando data e hora 
para a realização do exame; 3) a petição do médico informando o dia disponível para a perícia; 
4) o mandado de intimação para a parte-autora informando a data da perícia e 5) o mandado de 
intimação ao INSS informando a data da perícia.

PALAVRAS-CHAVE

Benefício previdenciário ou assistencial. Perícia médica. Médico perito. Banco de dados.

PROBLEMA RELACIONADO

Durante os cinco primeiros anos de funcionamento do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária 
do Acre (2002 a 2006), as perícias médicas designadas nos processos judiciais relativos à 
concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários (auxílio-doença, aposentadoria por 
invalidez, auxílio-acidente, pensão por morte) e de benefícios assistenciais (amparo social para 
pessoa portadora de de0ciência e pensão mensal vitalícia para 0lhos inválidos dependentes de 
seringueiros) eram realizadas em consultórios médicos credenciados ou em hospitais públicos.

Em virtude da realização de vários atos processuais entre o agendamento da perícia e a intimação 
do autor, veri0cou-se que o autor era submetido ao exame pericial, em média, um ano após o 
ajuizamento da ação. A partir daí, surgiu a necessidade de adoção de medidas para otimizar a 
designação e realização dos exames periciais.
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Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Espaços e fluxos

565

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: despesas com equipamentos e mobiliário 
para as salas de perícia.

• Recursos humanos: servidores do setor previdenciário, do Núcleo de Apoio à Coordenação do 
JEF e Setor de Atermação.

• Recursos materiais: sala/consultório(s) com local de espera e equipamentos e mobiliários 
necessários para realização das perícias e acomodação dos jurisdicionados.

• Parcerias: INSS.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A adoção da prática cartorária de designação de perícias sem maiores formalidades trouxe uma 
série de benefícios ao trâmite processual dos feitos do Juizado Especial Federal:

• Ampliação do acesso à Justiça, diminuição do custo do acesso à Justiça e facilitação do 
acesso à Justiça.

Em virtude do fato de a grande maioria dos cidadãos que buscam a prestação jurisdicional do 
Juizado Especial Federal ser domiciliada na zona rural ou em municípios ou comunidades 
distantes da Seção Judiciária do Acre, a execução do projeto "Perícia na ordem do dia" 
possibilitou ao jurisdicionado realizar todos os atos processuais necessários ao impulso 
de sua demanda em único dia — apresentação do pedido oral ou escrito, realização de 
perícia médica e ciência da data da audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

2007
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Sem dúvida, a prática implementada ampliou o acesso à Justiça, reduzindo seu custo e 
tornando mais fácil tal acesso, e aproximou o cidadão dos serviços jurisdicionais prestados 
pelo Juizado Especial Federal.

• Simpli0cação do acesso à Justiça

Uma vez que vários atos processuais foram eliminados para a designação de perícia 
médica, a prática desburocratizou, de modo geral, o acesso à Justiça.

• Celeridade processual

Com a implementação do projeto, os processos de concessão ou restabelecimento de 
benefícios previdenciários ou assistenciais tiveram redução de pelo menos um ano em 
seu trâmite (tempo que tardava entre a data de ajuizamento da ação e a data de realização 
da perícia).

Nos casos de processos que dependem de produção de prova oral em audiência, o prazo 
total de duração do processo, considerando-se o período entre a data do ajuizamento e a 
data de trânsito em julgado, girava em torno de dois anos, e, nos casos de processo que 
não dependiam de prova audiência, um ano.

Com a implementação do projeto "Perícia na ordem do dia", os processos com audiência 
passaram a ter duração média de seis meses e os que não têm audiência, três meses, 
salvo em caso de eventual recurso interposto pelas partes.

Por amostragem, listam-se alguns processos relativos ao período anterior e posterior à 
implementação do projeto:

2007
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Autos 2004.30.00.900472-8

Objeto da ação: concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para 
segurado empregado.

Ajuizamento: 08/10/2004.

Perícia médica: 07/06/2005.

Trânsito em julgado: 07/07/2006.

Autos 2005.30.00.911950-8

Objeto da ação: restabelecimento de auxílio-doença para segurado empregado.

Ajuizamento: 25/11/2005.

Perícia médica: 19/09/2006.

Trânsito em julgado: 25/01/2007.

Autos 2006.30.00.900050-5

Objeto da ação: restabelecimento de auxílio-doença para segurado empregado.

Ajuizamento: 09/12/2005.

Perícia médica: 11/12/2006.

Trânsito em julgado: 29/03/2007.

2007
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Autos 2007.30.00.906019-5 (após a implementação do projeto "Perícia na ordem do dia")

Objeto da ação: concessão de auxílio-doença para segurado empregado.

Ajuizamento: 26/09/2007.

Perícia médica: 27/09/2007.

Trânsito em julgado: 13/12/2007.

Autos 2008.30.00.900670-9 (após a implementação do projeto "Perícia na ordem do dia")

Objeto da ação: restabelecimento ou concessão de auxílio-doença para segurado 
empregado.

Ajuizamento: 22/02/2008.

Perícia médica: 22/02/2008.

Trânsito em julgado: 28/04/2008.

Autos 2009.30.00.900905-7 (após a implementação do projeto "Perícia na ordem do dia")

Objeto da ação: concessão de amparo social para pessoa portadora de de0ciência.

Ajuizamento: 08/01/2009.

Perícia médica: 09/01/2009.

Trânsito em julgado: 14/05/2009.
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PRÊMIOS

Menção Honrosa – categoria Juiz Individual, premiado pela comissão julgadora do V 
Prêmio Innovare (2008).

O projeto Perícia na ordem do dia foi aceito e cadastrado no Banco de Soluções de 
Qualidade do Poder Judiciário – JusQualitas do Conselho da Justiça Federal – CJF.

1º lugar – Prêmio Guarany da Qualidade – IX Mostra dos Trabalhos da Qualidade do 
Judiciário.  A IX Mostra foi realizada no período de 4 a 6 de novembro de 2009, na cidade 
de Cuiabá/MT, e organizada pelo TRT de Mato Grosso, com o apoio do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e do Conselho Superior Tribunal de Justiça (STJ).
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ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

O Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Acre, preocupado em — além de possibilitar 
o acesso à Justiça — prestar a jurisdição do modo mais quali0cado e célere possível, adotou, a 
partir de maio de 2007, o projeto "Perícia na ordem do dia" como um dos principais instrumentos 
de melhoria e controle da qualidade dos serviços oferecidos ao cidadão, o qual se mostrou 
uma prática inovadora, com resultados excelentes, em se tratando de celeridade na tramitação 
processual.

Sem dúvida, a maior contribuição alcançada pelo projeto "Perícia na ordem do dia" consistiu 
em proporcionar ao jurisdicionado a prática de todos os atos processuais necessários ao início 
de sua ação em um único dia (apresentação do pedido oral, realização de perícia médica, 
agendamento de audiências).

O maior mérito do projeto — além de ampliar e facilitar o acesso à Justiça, reduzir os custos de 
acesso à Justiça, desburocratizar os procedimentos administrativos, tornar mais célere o trâmite 
processual — foi reduzir em, no mínimo, um ano o trâmite dos processos judiciais de concessão 
ou restabelecimento de benefícios previdenciários ou assistenciais (tempo que tardava entre a 
data de ajuizamento da ação e a data de realização da perícia).
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Sala de perícias

Adaptar o espaço físico do prédio da Subseção Judiciária de Itabuna para nele 
funcionar sala de perícia.

Seção Judiciária da Bahia 
Subseção Judiciária de Itabuna

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto.

PESSOAL ENVOLVIDO

Maízia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal, (73) 3613-9753, maizia.pamponet@trf1.jus.br;

Márcio Martins Menezes, analista judiciário, diretor de secretaria, (71) 3616-4627, 
marcio.menezes@trf1.jus.br;

Wildson Antonio Marques Lavrador, supervisor da Seção de Suporte Administrativo e Operacional 
(Sesap), (73) 3616-1913; wildson.lavrador@trf1.jus.br;

Adervan Brandão Neves, supervisor da Seção de Administração Financeira e Patrimonial (Sea0), 
(73) 3616-1913; adervan.neves@trf1.jus.br;

Fernando Gomes de Oliveira, então prefeito de Itabuna.

2007

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Espaços e fluxos

572

BENEFICIÁRIOS

Jurisdicionados.

DESCRIÇÃO RESUMIDA

Adaptação de espaço já existente na subseção, equipado com o apoio do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região e da Prefeitura Municipal de Itabuna, que também cedeu pro0ssional 
médico para a realização das perícias.

PALAVRAS-CHAVE

Espaço físico. Perícia médica judicial. Celeridade processual.

PROBLEMA RELACIONADO

A realização das perícias médicas judiciais em consultórios particulares envolvia intimação 
prévia dos peritos para disponibilizar data para o exame. Somente após esse ato era possível a 
intimação das partes para comparecimento, resultando, muitas vezes, num curto lapso temporal, 
que terminava por frustrar a realização da perícia.

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil 
reais).

• Recursos humanos: servidores lotados no setor administrativo e no JEF adjunto, médico cedido 
pela Prefeitura, sob orientação da magistrada titular, Maízia Pamponet.
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• Recursos materiais: pintura, adaptação de estrutura, melhoria na iluminação, colocação de 
janela, ar-condicionado e pia; empréstimo de maca, cedida pelo INSS; utilização de  computador 
já existente no JEF.

• Software: Microsoft Word.

• Parcerias: INSS e Prefeitura Municipal de Itabuna.

EXECUÇÃO

Diante da necessidade de criação da sala de perícias, foram estabelecidas parcerias com o 
INSS e com a Prefeitura Municipal de Itabuna, sem as quais a realização do projeto teria sido 
impossível.

De0nidos os recursos materiais e humanos necessários, foram realizadas pequenas obras 
estruturais, a 0m de dotar a sala destinada às perícias de instrumental básico para a realização 
dos exames médicos.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Após a inauguração da sala de perícia, o procedimento para realização dos exames médicos 
necessários 0cou muito mais célere e próximo do Juizado, e a comunicação com os peritos 
tornou-se mais efetiva.
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ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

Apesar das di0culdades encontradas para a realização da pequena obra necessária à instalação 
da sala de perícia e, apesar de, ainda hoje, os médicos que ali atuam reclamarem da falta 
de instrumentos (tais como luvas, máscaras, material de curativo, que não são fornecidos 
regularmente pelo TRF 1ª Região e tampouco podem ser comprados com suprimento de 
fundos) e equipamentos (a exemplo de negatoscópio, aparelho utilizado para ver radiogra0as), a 
utilização da sala tem sido favorável à realização das perícias, que podem ser agendadas com 
mais brevidade e com menos atos processuais. Com a instalação da sala de perícia, 0caram 
evidentes os benefícios dos resultados alcançados (descritos no tópico anterior).
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Atendimento Processual

Reduzir o atendimento de balcão e potencializar as intimações, por meio telefônico,   
de autores sem advogado.

Seção Judiciária do Pará 
Subseção Judiciária de Castanhal

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto.

PESSOAL ENVOLVIDO

Sarah Helena Fernandes Coelho, analista judiciária, ramal 6614;

André Peres Guerreiro, técnico judiciário, ramal 6602;

Adriana Pinheiro, PA45ps, terceirizada, ramal 6600;

Helen Ruth de Moraes, PA641ps, terceirizada, ramal 6600.

BENEFICIÁRIOS

Secretaria do Juizado e jurisdicionado sem assistência de advogado.
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DESCRIÇÃO

Por meio de uma senha de acesso para consulta ao sistema processual, duas pro0ssionais 
terceirizadas, devidamente treinadas, prestam, na própria recepção, informações processuais 
gerais; solicitam o comparecimento para intimação em balcão, quando necessário; fornecem 
requerimentos genéricos, auxiliando em seu preenchimento, quanto a informações como 
descumprimento de sentença e mudança de endereço, e realizam atendimento por telefone em 
horário 0xo, prestando os esclarecimentos solicitados.

O autor somente é encaminhado ao balcão quando necessária sua intimação de atos decisórios 
ou propostas de acordo. O mesmo ocorre com as ligações telefônicas.

PALAVRAS-CHAVE

Atendimento. Triagem. Intimação. Informação.

PROBLEMA

Servidores sobrecarregados com o serviço de atendimento de balcão, muitas vezes sem utilidade 
prática para o andamento processual, e jurisdicionado insatisfeito com o tempo de espera.
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RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: sem custos.

• Recursos humanos: dois pro0ssionais terceirizados previamente treinados.

• Recursos materiais: linha telefônica, um computador, uma impressora e papel.

• Software: sistema processual.

• Parcerias: sem parcerias. 

EXECUÇÃO

As novas atribuições foram gradativamente assimiladas pelas pro0ssionais terceirizadas, 
as quais, por meio de contato direto e cotidiano com o andamento processual, se tornaram 
quali0cadas para o atendimento ao público e para a orientação sobre procedimentos.

Logo nos primeiros meses, foi observado o potencial da nova medida, que substitui os demais 
mecanismos de intimação de autores sem advogado, utilizando os mesmos recursos humanos 
para solicitar, por meio telefônico, o comparecimento de autores quando necessária sua intimação.
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RESULTADOS ALCANÇADOS

• Redução de 70% do atendimento de balcão.

• Extinção das “0las” e dos con`itos delas decorrentes.

• Redução de 45% do `uxo diário presencial de jurisdicionado no prédio da subseção.

• Redução de 90% do tempo entre o ato decisório e a intimação do autor sem advogado.

• Melhoria do ambiente, em termos de espaço e salubridade. 

ANÁLISE FINAL

A ação de melhoria teve por base a observação do potencial das pro0ssionais terceirizadas e a 
disposição dos demais servidores para repassar conhecimento.

A medida, simples e econômica, apresentou resultados fantásticos em curto período de tempo, 
re`etindo, inclusive, na imagem do Juizado, uma vez que o jurisdicionado passou a receber 
informações de forma rápida e clara.
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Manual de procedimentos (passo a passo)

Criar manual de procedimentos do Juizado Especial Federal adjunto.

Seção Judiciária da Bahia 
Subseção Judiciária de Itabuna

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto.

PESSOAL ENVOLVIDO

Maízia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal, (73) 3613-9753, maizia.pamponet@trf1.jus.br. 
Caroline Angélica Rabêlo de Souza, técnico judiciário, cedida do TJDFT, (71) 3616-4683, 
caroline.souza@trf1.jus.br. 
Lucas Matos Lima, técnico judiciário, o0cial de gabinete, (73) 3616-1913, 
lucas.matos@trf1.jus.br.

BENEFICIÁRIOS

Servidores do JEF, especialmente os recém-chegados e magistrados.
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DESCRIÇÃO RESUMIDA

Compilação das rotinas de trabalho, com criação de passo a passo de todos os atos praticados 
pela Secretaria. Elaboração de `uxogramas dos tipos de ação que tramitam no Juizado.

PALAVRAS-CHAVE

Rotina de trabalho. Padronização. Manual de procedimentos.

PROBLEMA RELACIONADO

Antes da elaboração do manual de procedimentos, a cada chegada de novos servidores, as 
rotinas de trabalho precisavam ser repassadas minuciosamente pela supervisão. Além disso, 
nas trocas de supervisores do setor, foram registrados problemas de continuidade no padrão 
anteriormente estabelecido.

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: zero.

• Recursos humanos: servidores lotados no JEF adjunto, Caroline Souza e Lucas Lima, sob 
orientação da magistrada titular, Maízia Pamponet.

• Recursos materiais: foram utilizados os computadores já existentes no JEF para a elaboração 
do manual.

• Software: Microsoft Word.

• Parcerias: nenhuma.
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EXECUÇÃO

A principal di0culdade encontrada foi o estabelecimento de um padrão simples e direto, de 
fácil visualização e fácil compreensão. Para solucionar o problema, o pessoal envolvido buscou 
modelos de manuais já existentes.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Após a elaboração do manual, os erros de procedimento diminuíram sensivelmente e a gestão 
dos processos e de pessoal foi facilitada.

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

A prática se baseou em manuais existentes na própria Justiça Federal e, com o chamado do 
Projeto MELHORAção, foi disponibilizada no ambiente virtual para todos os participantes.

Com o uso do manual, 0caram evidentes os benefícios dos resultados alcançados (descritos no 
tópico anterior).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Manual elaborado: BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Seção Judiciária da Bahia. 
Subseção Judiciária de Itabuna. Procedimentos cartorários. Itabuna, BA, 2012. 14 p.
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Central de conciliação e audiências do JEF

Promover a conciliação no âmbito do Juizado Especial Federal da Seção Judiciá-
ria de Minas Gerais por meio de conciliadores voluntários e com uso de técnicas 
autocompositivas, contribuindo, assim, para disseminar a cultura de paci&cação, 
desestimular a litigiosidade excessiva, incentivar a modi&cação de hábitos e pres-
tar tutela jurisdicional de forma mais célere e efetiva.

Seção Judiciária de Minas Gerais

UNIDADE – Núcleo de Apoio à Coordenação do Juizado Especial Federal – Nucod.

PESSOAL ENVOLVIDO

Servidores do Nucod. E-mail: cojef.mg@trf1.jus.br.

BENEFICIÁRIOS

Todos os autores de ações que tramitam nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 
de Minas Gerais – JEF/SJMG e que sejam passíveis de conciliação.
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DESCRIÇÃO RESUMIDA

O presente projeto pretendeu atender às atuais mudanças de paradigma do Poder Judiciário, 
estimulando a utilização de métodos consensuais adequados de solução de con`itos de forma 
técnica, simples, de0nitiva, constante, democrática e com baixo custo e, entre outros ganhos, 
contribuir para a celeridade na prestação jurisdicional e efetividade do princípio de acesso do 
jurisdicionado a uma ordem jurídica justa.

PALAVRAS-CHAVE

Uni0cação de procedimento. Celeridade processual. Conciliação.
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PROBLEMA RELACIONADO

A compreensão da responsabilidade primordial do Poder Judiciário de restaurar a paz social, 
abalada pelos con`itos existentes na sociedade, difunde-se de forma mais intensa na atualidade. 
Aliada a tal compreensão, torna-se cada dia mais nítido que essa restauração da paz social 
exige que o con`ito seja tratado de forma integral, por meio de uma visão interdisciplinar, que 
extrapole as questões estritamente jurídicas e considere também as dimensões social, cultural, 
econômica, política, ambiental, ética, entre outras.

A abordagem do con`ito de forma integral permite ao Poder Judiciário tornar mais e0caz a busca 
pela paci0cação social ao possibilitar diferentes maneiras de resolver esse con`ito, adequando 
a forma de resolução à natureza da disputa.

Paralelamente a essa mudança de paradigma do tratamento dos con`itos, o contexto do Poder 
Judiciário brasileiro denota a necessidade de mudança. O alto custo do processo judicial, a 
sobrecarga de processos e a taxa de congestionamento dos tribunais são alguns dos fatores 
que demonstram a necessidade do incremento das formas de resolução de con`itos.

Conforme se pode concluir da análise do grá0co do quadro a seguir, a estabilidade nos números e 
o desnível entre a quantidade de processos distribuídos e julgados e a quantidade de processos 
em tramitação demonstram que a taxa de congestionamento não tem previsão de melhora, ou 
seja, não há tendência de redução de demanda sem alguma mudança de paradigma.
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Movimentação Processual dos Juizados Especiais Federais 

Período: 2003 a 2011 – Justiça Federal de 1º Grau – 1ª Região

   Fonte: CJF (www.cjf.jus.br).

Entre as possibilidades de melhoria desse quadro, sem dúvida, a de maior impacto e menor 
custo é a prática da conciliação por meio de conciliadores voluntários.
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RECURSOS ENVOLVIDOS

• Recursos humanos: dois servidores e três estagiários.

• Recursos materiais: computadores, mesas, cadeiras.

• Software: Oracle e JEF Virtual.

• Parceria: Caixa Econômica Federal.

EXECUÇÃO

Caberá ao Núcleo de Apoio à Coordenação do JEF/MG:

• manter e administrar os dados relativos à adesão aos serviços da CCA pelos juízes do JEF/
MG; aos conciliadores, às orientações do juiz coordenador quanto à organização dos trabalhos;

• orientar e supervisionar a atividade dos conciliadores;

• organizar as pautas de audiência e intimar as partes;

• receber os processos das varas e tramitá-los após a realização das audiências;

• transmitir informações e dados aos juízes do JEF e demais órgãos pertinentes;

• realizar todas as ações necessárias à implantação e funcionamento da Central de Conciliação 
e Audiências, buscando assegurar a prestação do serviço com qualidade.
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RESULTADOS ALCANÇADOS

Dados estatísticos referentes às audiências de conciliação realizadas na CCA entre os dias 
16/04/2012 a 28/06/2013.

Audiências marcadas 1.342 100%

Audiências realizadas 1.020 76%

Acordos realizados 576 56%
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ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

Ao contrário de várias competências exclusivas dos juízes, sentenciar a condução da audiência 
de conciliação pode ser feita por pessoas que não pertencem à magistratura. Desse modo, o 
magistrado 0caria liberado para realizar outras atividades jurisdicionais.

Além disso, a conciliação nos termos aqui propostos não exige aumento de gastos orçamentários 
ou 0nanceiros com estrutura física decorrentes de instalações, equipamentos, materiais nem 
tampouco humana. Também não demanda alteração na legislação. Assim, diminui custos, 
simpli0ca e amplia o acesso do cidadão à Justiça, em especial ao Juizado Especial Federal.

Diante do sucesso constatado em poucos meses de funcionamento da Central de Conciliação e 
Audiências – CCA e da implantação do Núcleo de Conciliação das Varas Cíveis com instalações 
físicas próprias, optou-se pela fusão dos dois serviços, de modo a atender a toda a Seção 
Judiciária de Minas Gerais, com a implantação do Centro Judiciário de Solução de Con`itos e 
Cidadania da Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.
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Mutirão ambiental e agroprevidenciário da  
Subseção Judiciária de Diamantino/MT – Agrojef

Promover o atendimento às populações rurais em projetos de assentamento rural e 
em comunidades rurais longínquas, em questões agrárias, previdenciárias, ambien-
tais e outras de competência da Justiça Federal, mediante o encaminhamento ad-
ministrativo de demandas e ajuizamento, conforme o caso, de demandas onde não 
for possível a transação ou solução na esfera administrativa, buscando sempre, no 
primeiro momento, a conciliação extrajudicial, prévia ao ajuizamento de demandas.

Promover a divulgação institucional da recém-criada Justiça Federal de Diamantino, 
suas competências, jurisdição e atribuições, em favor do maior acesso do jurisdi-
cionado residente na zona rural ao Judiciário Federal, promovendo maior inclusão 
social.

Seção Judiciária de Mato Grosso 
Subseção Judiciária de Diamantino/MT

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto.
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PESSOAL ENVOLVIDO 

Juíza federal Vanessa Curti Perenha Gasques, antes diretora da Subseção Judiciária 
de Diamantino, atualmente juíza titular da 2ª Vara/MT. Telefone: (65) 3614-5724. E-mail: 
vanessa.gasques@trf1.jus.br.

Servidora Ana Luiza Vieira Müller, técnica judiciária, supervisora do Serviço de Atividades 
Destacadas da Subseção Judiciária de Diamantino, hoje lotada na Secad/SAD/MT. Telefone: 
(65) 3614-5893. E-mail: ana.muller@trf1.jus.br.

BENEFICIÁRIOS DA AÇÃO

Indígenas, incluindo os residentes em áreas distantes das sedes da Justiça Federal, e população 
rural, principalmente em regiões ermas e de difícil acesso.

DESCRIÇÃO RESUMIDA

O projeto Agrojef busca formular parcerias com as instituições, autarquias e fundações públicas, 
envolvidas com a prestação do atendimento previdenciário, reforma agrária, gestão e preservação 
ambiental, além de outros mecanismos ligados à produção rural em regime de economia 
familiar, integrando-as ao Judiciário Federal e, no caso do Projeto Piloto, também com o Exército 
Brasileiro, a 0m de buscar a estrutura necessária para prover um atendimento amplo, imediato e 
irrestrito às populações rurais residentes em áreas de difícil acesso e às populações indígenas.

O projeto buscou cooperações com as prefeituras municipais das cidades atendidas e formulou 
ampla rede de atendimento, trazendo para o local onde vivem as populações rurais técnicos 
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e procuradores do Incra, Ibama e INSS, além do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União.

PALAVRAS-CHAVE

Mutirão. Agrário. Previdenciário. Ambiental. Cooperação institucional. Atendimento a populações 
rurais distantes. Inclusão social. Prestação jurisdicional efetiva.

PROBLEMA RELACIONADO

O projeto Agrojef buscou equacionar as di0culdades imanentes à reforma agrária no Brasil e a 
falta de atendimento das instituições públicas federais responsáveis pelo processo de reforma 
agrária e o atendimento global efetivo às populações rurais situadas em áreas de difícil acesso, 
que não conseguem acesso aos grandes centros para usufruir de serviços públicos essenciais.

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: indeterminado.

• Recursos humanos: equipe multidisciplinar, composta por magistrados e servidores da Justiça 
Federal, procuradores e servidores do Incra, do INSS e do Ibama, defensores públicos, 
procuradores da República, Exército brasileiro, prefeituras municipais, secretarias de ação 
social, Empaer, entre outros.

• Parcerias: Prefeituras municipais, faculdades de Direito, Incra, INSS, Ibama, Polícia Federal 
etc.
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EXECUÇÃO

A vasta extensão territorial do estado de Mato Grosso e o difícil acesso às populações rurais 
di0cultaram o atendimento, que somente foi possível mediante a montagem de galpão, no sistema 
de “Acampamento de Paz”, provido pelo Exército brasileiro.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados alcançados foram imediatos. Exemplo disso foram assentamentos rurais nas 
imediações de Ipiranga do Norte e São José do Rio Claro, com cerca de 150 lotes ou mais, que 
estavam quase todos irregulares e foram regularizados a partir da visita do projeto Agrojef à 
região.

As populações das nações indígenas situadas nas imediações de Campo Novo do Parecis 
puderam ser atendidas, foram concedidos benefícios previdenciários e foi proposto atendimento 
médico local.

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

A maior lição que se pode tirar do projeto Agrojef, acreditamos, é a possibilidade e viabilidade 
de cooperação entre os órgãos públicos em benefício dos cidadãos, através da promoção de 
parcerias que propiciem ação global, conjunta, e atendimento integral aos que, de outra forma, 
não teriam acesso aos serviços públicos essenciais. Trata-se da prestação jurisdicional efetiva, 
levada aos mais distantes rincões do país, mediante o deslocamento de magistrados, servidores, 
técnicos e procuradores, visitando localidades ermas e vivenciando os seus problemas, na busca 
de soluções desprovidas da burocracia e do distanciamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No endereço a seguir especi0cado poderão ser obtidas fotos e vídeos do projeto Agrojef, bem 
como impressos os documentos que instruíram o projeto. 

GASQUES, Vanessa Curti Perenha. Projeto de regularização previdenciária e agrária dirigido a 
assentamentos rurais do Incra no âmbito da jurisdição da Subseção Judiciária de Diamantino, 
2012. Disponível em: http://www.jfmt.jus.br/agrojef. Acesso em: 19 fev. 2014.
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Redução do tempo de tramitação processual

Unificação de quesitos para perícia médica

Uni&car os quesitos para a perícia médica em ações relativas a auxílio-doença e 
benefício assistencial.

Seção Judiciária da Bahia 
Subseção Judiciária de Itabuna

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto.

PESSOAL ENVOLVIDO

Maízia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal, (73) 3613-9753, maizia.pamponet@trf1.jus.br; 
Denzil Hudson de Oliveira, procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS 
em Itabuna; 
Josué Brandão Neto, procurador federal em Itabuna.

BENEFICIÁRIOS

Jurisdicionados.
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DESCRIÇÃO RESUMIDA

Elaboração de portaria conjunta com o INSS, estabelecendo a quesitação única em processos 
nos quais se discute incapacidade laboral.

PALAVRAS-CHAVE

Rotina de trabalho. Perícia. Quesitos.

PROBLEMA RELACIONADO

O procedimento seguido originalmente implicava a intimação do INSS após a determinação da 
perícia judicial, para apresentar quesitos, que, muitas vezes, repetiam os do juízo e eram sempre 
padronizados. Além disso, abria-se prazo para impugnação do perito nomeado.

O que se observava era um aumento no tempo de tramitação, bem como erros dos peritos dada 
a variedade dos quesitos apresentados.

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: zero.

• Recursos humanos: servidores lotados no JEF adjunto, sob orientação da magistrada titular, 
Maízia Pamponet e Procuradoria do INSS.

• Recursos materiais: foram utilizados os computadores já existentes no JEF para a elaboração 
do manual.
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• Software: Microsoft Word.

• Parcerias: Procuradoria Federal Especializada (INSS).

EXECUÇÃO

Estabelecidas as estratégias para viabilizar o procedimento, foi editada a Portaria Conjunta 
1/2010, que 0xou o procedimento.

Na nova sistemática, a perícia é realizada antes da citação.

Quando da intimação do autor para comparecer à perícia, este é logo advertido da existência 
da quesitação conjunta, cabendo-lhe apenas complementar com quesitos não abarcados na 
portaria.

Após a entrega do laudo, as partes são intimadas, momento em que, concomitantemente, o 
INSS é citado para responder à ação.

Documento gerado: Portaria 23/2010.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Após a implementação do novo procedimento, houve redução no tempo de tramitação entre a 
distribuição do feito, bem como nos equívocos dos peritos a serviço do juízo.

Possibilitou-se ainda ao INSS oferecer de pronto proposta de conciliação, que, atualmente, é 
encaminhada para audiências de conciliação.
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ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

A utilização de quesitos uni0cados e previamente de0nidos por ato normativo (Portaria Conjunta 
1/2010) tem se mostrado bastante e0caz em processos que envolvem a discussão acerca da (in)
capacidade laboral.

Com a execução dessa prática cartorária, 0caram evidentes os benefícios dos resultados 
alcançados (descritos no tópico anterior).
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Marcação de perícia na distribuição

Marcar perícias no ato da distribuição.

Seção Judiciária da Bahia 
Subseção Judiciária de Itabuna

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto.

PESSOAL ENVOLVIDO

Maízia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal, (73) 3613-9753, maizia.pamponet@trf1.jus.br.

BENEFICIÁRIOS

Jurisdicionados.

DESCRIÇÃO RESUMIDA 

Criação de rotinas e mecanismos para possibilitar a marcação de perícias médicas no ato da 
distribuição, com consequente intimação da parte-autora e intimação do INSS antes da citação, 
possibilitando maior celeridade na tramitação do feito e apresentação de proposta de acordo.

PALAVRAS-CHAVE

Rotina de trabalho. Perícia. Distribuição. Intimação simpli0cada. Conciliação prévia.
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PROBLEMA RELACIONADO

O procedimento seguido originalmente implicava o recebimento do feito, citação do INSS e, só 
então, marcação de perícia, demandando intimação pessoal dos autores, o que nem sempre 
era cumprido a tempo, dadas as di0culdades para localização de pessoas em zonas rurais ou 
urbanas de difícil acesso. Ademais, depois de apresentada a contestação, havia poucos acordos 
entre as partes.

O que se observava, 0nalmente, era um tempo de tramitação de aproximadamente 120 dias 
entre a distribuição, a realização da perícia e a apresentação de proposta de acordo.

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: zero.

• Recursos humanos: servidores lotados na Distribuição e no JEF adjunto, sob orientação da 
magistrada titular, Maízia Pamponet.

• Recursos materiais: foram utilizados os computadores já existentes no JEF para a elaboração 
do manual.

• Software: Microsoft Word.

• Parcerias: nenhuma.
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EXECUÇÃO

Estabelecidas as estratégias para viabilizar o procedimento, foi editada a Portaria 23/2010, que 
0xou o procedimento.

Documentos gerados

• Portaria 23/2010.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Após a implementação do novo procedimento, o tempo de tramitação entre a distribuição do 
feito, a realização da perícia e a apresentação de proposta de acordo caiu para 50 dias.

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

A prática se baseou no projeto "Perícia na ordem do dia" da 4ª Vara Federal do Acre. A portaria 
23/2010 encontra-se disponível no sítio eletrônico da Subseção Judiciária de Itabuna, desde a 
sua edição.

Com a execução dessa prática cartorária, 0caram evidentes os benefícios dos resultados 
alcançados (descritos no tópico anterior).
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RPV Expressa

Conferir benefício imediato à parte-autora que realiza acordo em audiência, qual 
seja: receber, ao &nal da audiência, a cópia da RPV assinada digitalmente, referente 
ao pagamento do valor acordado.

Seção Judiciária do Distrito Federal

Unidade – 23ª Vara.

PESSOAL ENVOLVIDO

Juiz titular Alexandre Jorge Fontes Laranjeira;

Servidora Emmanuelle Batista Peixe (diretora de Secretaria);

Servidor Deodato Moura da Silva (supervisor de Secretaria);

Servidor Raimundo Nonato Sousa Sales (supervisor de Secretaria).

BENEFICIÁRIOS

A parte-autora, que realiza acordo, e a Secretaria da Vara, pela dispensa das últimas intimações 
no processo e remessa imediata dos autos ao arquivo.
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DESCRIÇÃO RESUMIDA

Em audiência designada pelo juiz, há possibilidade de as partes realizarem acordo. É essencial 
que o representante do ente público tenha autonomia para fazer proposta de acordo e transigir. 
Por outro lado, é indispensável que a parte-autora tenha inclinação para analisar e aceitar essa 
proposta, sabendo visualizar os benefícios que a solução rápida de um litígio acarreta. A 0m de 
induzir a parte-autora a conciliar, o juiz titular da 23ª Vara resolveu entregar ao interessado, ao 
0nal da audiência, a RPV assinada digitalmente. Isso signi0ca que o valor do acordo homologado 
estará disponível para saque no máximo em 60 dias. Essa ação positiva facilita a transação, 
confere transparência ao procedimento e credibilidade ao acordo entre as partes.

PALAVRAS-CHAVE

Audiência. Acordo homologado. Expedição expressa de RPV.

PROBLEMA RELACIONADO

Anteriormente, a parte-autora aceitava a proposta de acordo da parte-ré, sem, no entanto, 
ter de0nição da data do recebimento do valor, o qual dependia da confecção, conferência e 
assinatura da requisição.

Diante do quadro delineado, buscou-se com a RPV Expressa que a parte-autora se inclinasse 
a realizar acordo, devido à redução do prazo entre a audiência e o recebimento do numerário.

Na nova ação, o juiz titular e os servidores da 23ª Vara empreendem esforços para, ao 0nal da 
audiência, juntar aos autos a sentença homologatória de acordo, entregar cópia dessa sentença 
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ao setor de confecção da RPV, conferir os dados lançados na RPV confeccionada e, por 0m, 
devolver ao juiz para assiná-la digitalmente. Desta forma, a parte-autora recebe cópia da RPV 
assinada, certa de que receberá aquele valor em, no máximo, dois meses.

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: nenhum.

• Recursos humanos: juiz e servidores da 23ª Vara.

• Recursos materiais: papel.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O resultado alcançado traduz-se em um número maior de acordos realizados na 23ª Vara.

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

Ainda não temos conhecimento da disseminação dessa prática.

Constatou-se que a parte-autora tem mais inclinação para realizar acordo se visualiza a entrega 
imediata da requisição com prazo certo para recebimento do valor devido. O fato de levar a 
cópia da RPV dá à parte-autora mais segurança e serenidade, por ter optado pela composição 
amigável do litígio.
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Perícias conciliatórias

Promover a celeridade no reconhecimento de direito levado a juízo com a realização 
do agendamento de perícias médicas judiciais e referentes intimações, bem como 
a implantação dos benefícios previdenciários e pagamento dos valores atrasados, 
em processos compreendidos no âmbito do Juizado Especial Federal da Seção 
Judiciária de Minas Gerais – JEF/SJMG.

Seção Judiciária de Minas Gerais

UNIDADE – Núcleo de Apoio à Coordenação do Juizado Especial Federal – Nucod.

Pessoal envolvido

servidores do Nucod. E-mail – cojef.mg@trf1.jus.br.

BENEFICIÁRIOS

Autores de ações que tramitam nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas 
Gerais e que necessitam de perícia médica.
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DESCRIÇÃO RESUMIDA

Ampliação do serviço prestado na Central de Perícias médicas em funcionamento em Belo 
Horizonte, onde, não tendo ainda ocorrido a citação, antecipando-se para esse momento a 
perícia em juízo, abre-se a oportunidade para se rever a decisão administrativa que deu causa ao 
descontentamento do autor, em razão da necessária participação do médico perito da autarquia, 
na condição de assistente técnico, em consenso com o perito designado pelo juiz para avaliar 
a alegada incapacidade.

Havendo consenso dos peritos quanto à existência da incapacidade laboral do autor e atendidos 
os demais requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, passa-se à imediata 
concessão administrativa sem a necessidade de se aguardar pelo desfecho do processo judicial 
— ao qual resta caminhar para a extinção sem resolução do mérito, em vista da reversão da 
decisão administrativa pelo próprio INSS, sem que se faça necessária sequer a citação do órgão 
de representação judicial da autarquia.

Uma vez implantado o benefício, como o pagamento de eventuais parcelas vencidas, também 
ocorrerá, no âmbito administrativo, a possibilidade de subsistência de controvérsia. Com o 
prosseguimento normal do processo, se restringirá ao tipo de benefício concedido e/ou à data 
de seu início, além, logicamente, quando não houver consenso dos médicos quanto à conclusão 
da perícia.

PALAVRAS-CHAVE

Celeridade processual.
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PROBLEMA RELACIONADO

É sabido que a maioria dos processos em tramitação no JEF/SJMG tem como objeto a concessão 
de benefícios previdenciários por incapacidade, aliado à característica comum da grande maioria 
das respectivas partes-autoras, como idade avançada, debilidade física e reduzidos recursos 
0nanceiros.

Dessa forma, percebeu-se a necessidade de ajuste no gerenciamento ligado às perícias médicas 
judiciais na Central de Perícias do JEF – CPJEF. Assim, para contribuir com a solução dessas 
questões, surgiu a ideia das perícias conciliatórias.

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Recursos humanos: dois servidores.

• Recursos materiais: computadores, macas, mesas, aparelhos médicos para exame nas 
subseções e comarcas.

• Software: JEF Virtual.

• Parcerias: INSS.
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EXECUÇÃO

I. Caberá ao juiz interessado pelo serviço:

• aderir ao projeto;

• adotar os procedimentos da Central de Perícias, inclusive quanto ao questionário-padrão 
de quesitos.

II. Caberá ao Núcleo de Apoio da Coordenação do JEF/MG:

• realizar os trabalhos de agendamento de perícia médica judicial e respectiva intimação 
das partes;

• realizar os cadastros dos médicos peritos e controlar as agendas próprias;

• supervisionar as entregas dos laudos periciais;

• realizar as movimentações e tramitações processuais referentes aos trabalhos executados;

• certi0car os atos realizados;

• emitir ofício de pagamento dos honorários periciais;

• devolver os processos à vara de origem, após a comprovação de implantação do benefício 
e pagamento dos valores atrasados.
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Documentos gerados:

• Portaria Conjunta 1/PFE/2010/INSS/Cojef/MG.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Desde a criação e instalação das perícias conciliatórias na Central de Perícias, em 01/07/2013, 
foram realizadas perícias em todas as especialidades disponíveis, como cardiologia, clínica ge-
ral, medicina do trabalho, neurologia, ortopedia e psiquiatria. No mês de julho de 2013, a esta-
tística das perícias conciliatórias apresentou os dados abaixo detalhados:

Período 07 a 11/2013

Perícias realizadas 844

Perícias não realizadas 50*

Conciliação pela capacidade 524

Conciliação pela incapacidade 285

Perícias divergentes 2

Perícias aguardando laudo 33

* Perícias não realizadas por falta da parte-autora, remarcação de perícia, comparecimento da parte-autora sem documento de identidade etc.

2013

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



609

Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Redução do tempo de tramitação processual

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

A contribuição do projeto para desafogar os Juizados Especiais Federais, nos quais tramitam 
a maior parte dos processos sobre benefícios por incapacidade, é evidente, uma vez que seu 
funcionamento reduz ao mínimo as etapas processuais para solução da causa e, na melhor das 
hipóteses, dispensa o Judiciário, já bastante sobrecarregado, de cumprir com seu encargo mais 
trabalhoso, a saber, a análise do mérito da ação. Bem entendido, o que temos aqui é uma forma 
quali0cada de priorizar e viabilizar a conciliação entre as partes.
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Morosidade no julgamento dos 

recursos nas turmas recursais

Inserção automatizada de votos no TRF1Doc 
e geração facilitada de sinopses

Reduzir o tempo de inserção dos votos dos processos físicos no TRF1Doc.

Seção Judiciária de Minas Gerais

UNIDADE – Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais.

PESSOAL ENVOLVIDO

Lucas Otaviano da Mata, analista judiciário, lucas.mata@trf1.jus.br, 3501-1820;

Marcos Bastos D’eça, técnico judiciário, marcos.bastos@trf1.jus.br, 3501-1768;

Ronaldo Henrique de Oliveira Lemos, analista judiciário, ronaldo.henrique@trf1.jus.br, 3501-1751.

BENEFICIÁRIOS

Assessorias dos juízes federais relatores das turmas recursais.

2013
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Morosidade no julgamento dos 

recursos nas turmas recursais

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO DE MELHORIA

A macro criada automatiza as ações do usuário que insere votos no TRF1Doc. Os votos devem 
ser inseridos, individualmente, no TRF1Doc, para assinatura eletrônica pelos juízes, possibili-
tando a disponibilização do acórdão na internet e o registro no e-CVD. Gasta-se, em média, um 
minuto para cada voto, uma vez que a tarefa abrange a inclusão no sistema, a cópia do arquivo 
digital e a colagem do texto. A macro substitui o servidor, praticando as ações em seu lugar, 
liberando-o para outras atividades.

Outra melhoria foi a geração da sinopse das sessões de julgamento. Uma vez cadastrados os 
processos e indicado onde os arquivos digitais estão, o sistema gera um arquivo único, com to-
dos os votos, agrupando-os pelo tipo de provimento do recurso e pela matéria da lide.

PALAVRAS-CHAVE

TRF1Doc. Inserção automatizada de votos. Macro. Sinopse. Geração.

PROBLEMA RELACIONADO

Buscou-se reduzir o elevado tempo gasto com a geração de sinopses e inserção dos votos no 
TRF1Doc.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Morosidade no julgamento dos 

recursos nas turmas recursais

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: zero.

• Recursos humanos: três.

• Recursos materiais: o computador disponível.

• Software: Microsoft Excel.

• Parcerias: com os demais assessores, para aprendizado da rotina.

EXECUÇÃO

A principal di0culdade enfrentada foi a elaboração da rotina, uma vez que se exige conhecimen-
to básico de linguagem de programação. O pouco tempo disponível exigia solução rápida.

Para solucionar as di0culdades, contou-se com o apoio de servidores. Entre os envolvidos, cada 
um apresentava soluções diversas para os problemas que iam surgindo.

Foi anexado o arquivo que contém a macro. Para se informar de seu funcionamento, acessar o 
fórum do JEFVirtual, disponível em http://ead.trf1.gov.br/mod/forum/discuss.php?d=6923 e ler 
as instruções do tópico, bem como do arquivo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Não há dados estatísticos. Apenas uma percepção geral de facilitação do trabalho.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Morosidade no julgamento dos 

recursos nas turmas recursais

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

A prática de inserção dos votos no TRF1Doc somente foi possível porque a rotina de geração 
das sinopses já estava desenvolvida.

A maioria das assessorias das turmas recursais de Minas Gerais tem adotado a macro. As de-
mais unidades do Tribunal não adaptaram a prática, em razão de sua especi0cidade.

Nota-se haver di0culdade no funcionamento da macro, em razão de problemas frequentes ocor-
ridos no TRF1Doc. Os problemas passam por lentidão do sistema e frequentes quedas. Explica-
-se: macro é uma automatização de ações (cliques e pressionamentos de teclas). Nessa práti-
ca, em vez de uma pessoa clicar e apertar teclas, o sistema faz isso. Porém, entre cada ação 
estipulou-se um tempo razoável de espera (segundos ou milissegundos). Se o sistema não 
responde no tempo estipulado, a macro não consegue saber e prossegue, como se a resposta 
tivesse chegado, o que acaba por travar e gerar erros. Isso tem ocorrido, com certa frequência, 
em razão da instabilidade do TRF1Doc.

Os possíveis erros foram tratados, mas geraram incômodo ao usuário, que tem de retomar a 
ação de onde parou.

Concluindo: houve melhoria e facilitação do trabalho, que poderia ser maior, não fossem os pro-
blemas técnicos descritos acima.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Conciliação prévia 

Programa permanente de capacitação

Capacitar servidores e estagiários para atuar na conciliação e atermação.

Seção Judiciária da Bahia 
Subseção Judiciária de Itabuna

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto.

PESSOAL ENVOLVIDO

Maízia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal, (73) 3613-9753, maizia.pamponet@trf1.jus.br;

Tiago Sardeiro Castro, analista judiciário, (73) 3616-1913, tiago.castro@trf1.jus.br;

Lucas Matos Lima, técnico judiciário, (73) 3616-1913, lucas.matos@trf1.jus.br; 

Caroline Angélica Rabelo de Souza, técnico judiciário, (71) 3616-4683; 
caroline.souza@trf1.jus.br.

BENEFICIÁRIOS

Servidores, estagiários e jurisdicionados.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Conciliação prévia 

DESCRIÇÃO RESUMIDA

Realização periódica de cursos para a capacitação em técnicas de conciliação e atermação.

PALAVRAS-CHAVE

Capacitação. Conciliação prévia. Atermação. Qualidade da prestação jurisdicional.

PROBLEMA RELACIONADO

Constatou-se a necessidade de pessoas capacitadas para realizar as audiências de conciliação, 
bem como para atermar os pedidos dirigidos ao JEF. Tudo com vistas a prestar um serviço 
célere e de qualidade, valorizando a cultura da conciliação, o que se estimulou buscar desde a 
etapa inicial (atermação).

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: zero.

• Recursos humanos: servidores lotados no JEF adjunto e gabinete, sob orientação da magistrada 
Maízia Pamponet.

• Recursos materiais: foi utilizada a estrutura já existente na Subseção Judiciária.

• Software: Microsoft Word.

• Parcerias: nenhuma.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Conciliação prévia 

OBSERVAÇÃO

Diante da informação da Seder/Nucre sobre a indisponibilidade de recursos para o pagamento 
dos ministrantes dos cursos, bem como para a aquisição de material de apoio, a Subseção utilizou 
trabalho voluntário e material de uso cotidiano. No entanto, a estrutura poderia ser melhorada 
com apoio institucional.

EXECUÇÃO

A prática consiste na realização de cursos periódicos para a capacitação de servidores e 
estagiários lotados na Subseção. Houve adesão em massa aos treinamentos, inclusive de 
o0ciais de justiça.

No curso Teoria e Prática de Conciliação, os inscritos serviram de conciliadores na semana de 
audiências concentradas, como parte integrante do curso, de modo que se agregou à capacitação 
oferecida um benefício para o Juizado.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Ao longo dos anos em que se realizaram os cursos oferecidos pelo Programa Permanente de 
Pesquisa e Capacitação, mais de 40 pessoas receberam treinamento para atuar em audiências 
de conciliação e atermação.

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

Apesar das di0culdades operacionais encontradas, principalmente devido à falta de recursos, a 
prática descrita melhorou a qualidade do serviço oferecido pelo JEF adjunto de Itabuna.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Conciliação prévia 

Audiências concentradas

Concentrar as audiências em apenas uma semana do mês, com abertura de mesas 
de conciliação e subsequente instrução, caso necessária.

Seção Judiciária da Bahia 
Subseção Judiciária de Itabuna

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto.

PESSOAL ENVOLVIDO

Maízia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal, (73) 3613-9753, maizia.pamponet@trf1.jus.br;

Igor Matos Araújo, juiz federal, igor.araujo@trf1.jus.br.

Gislianne de Souza Couto Raffaelle, analista judiciário, gislianne.raffaelle@trf1.jus.br;

Caroline Angélica Rabelo de Souza, técnico judiciário, (71) 3616-4683; caroline.souza@trf1.jus.br.

BENEFICIÁRIOS

Jurisdicionados.

2011
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Conciliação prévia 

DESCRIÇÃO RESUMIDA

Realização de todas as audiências dos processos do JEF em uma única semana do mês, com 
abertura de mesas de conciliação.

PALAVRAS-CHAVE

Conciliação prévia. Audiência. Instrução. Celeridade processual.

PROBLEMA RELACIONADO

A realização de audiências semanalmente implicava constante movimentação da estrutura física 
e humana, além de prazos diferenciados, o que di0cultava a tramitação processual.

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: aproximadamente R$ 300,00 (trezentos 
reais) mensais.

• Recursos humanos: servidores lotados no setor administrativo e no JEF adjunto, sob orientação 
dos magistrados Maízia Pamponet e Igor Matos Araújo.

• Recursos materiais: aluguel de cadeiras para acomodar os jurisdicionados; mesas, cadeiras, 
computadores e estrutura física já existentes no JEF.

• Software: Microsoft Word.

• Parcerias: Procuradoria Federal Especializada (INSS).
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Conciliação prévia 

EXECUÇÃO

A prática consiste na realização de audiências concentradas em apenas uma semana por 
mês. Para isso, a pauta é uni0cada e os magistrados realizam instruções nos feitos conforme 
a demanda, independentemente de serem os originais condutores das ações, como se fossem 
pequenos mutirões.

Além do mais, concentradas as instruções, abre-se sempre a possibilidade de conciliação prévia, 
realizada no dia da audiência por conciliadores e com a presença de propostos dos requeridos.

Ao mesmo tempo, funcionam mesas de conciliação e audiências de instrução naquelas demandas 
em que a conciliação não foi obtida, com sentenças proferidas em mesa e subsequente e imediata 
expedição de RPV quando obtida a conciliação.

O modelo adotado teve matriz em experiência similar implantada pelo juiz Igor Matos Araújo em 
Barreiras, sendo sugerido pelo magistrado quando atuou na Subseção Judiciária de Itabuna.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Evita-se que a pauta seja alongada para frente. Evita-se a necessidade de mutirões programados 
pela Cojef na vara. O tempo de tramitação processual foi reduzido após a adoção dessa prática. 
Além disso, o trabalho da Secretaria foi simpli0cado, uma vez uni0cados os prazos e atos 
processuais.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Conciliação prévia 

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

Apesar das di0culdades encontradas para a montagem da estrutura a cada mês, a prática 
descrita otimiza a tramitação processual e simpli0ca os procedimentos cartorários.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Solução para gargalos

Convênio com a Prefeitura Municipal para 
disponibilização de profissional médico

Disponibilizar médico para a Subseção Judiciária de Itabuna, a &m de viabilizar a 
realização das perícias mais rapidamente e sem custo para a Justiça Federal. 

Seção Judiciária da Bahia 
Subseção Judiciária de Itabuna

UNIDADE – Juizado Especial Federal adjunto.

PESSOAL ENVOLVIDO

Maízia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal, (73) 3613-9753, maizia.pamponet@trf1.jus.br;

Márcio Martins Menezes, analista judiciário, então diretor de secretaria, (71) 3616-4627, 
marcio.menezes@trf1.jus.br;

Fernando Gomes de Oliveira, então prefeito de Itabuna.

BENEFICIÁRIOS

Jurisdicionados.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Solução para gargalos

DESCRIÇÃO

Firmado convênio entre a Subseção Judiciária e a Prefeitura Municipal, passou-se a contar com 
pro0ssional médico por 20 horas semanais, a 0m de realizar perícias judiciais.

PALAVRAS-CHAVE

Perícia. Convênio. Economia.

PROBLEMA

O valor máximo de R$ 176,10 (cento e setenta e seis reais e dez centavos) pago pelas perícias 
médicas conforme Tabela de Custas da Justiça Federal aliado ao fato de Itabuna ser uma 
cidade de porte médio, na qual o acesso das partes aos médicos nomeados é relativamente 
fácil, afastam muitos pro0ssionais que se sentem desmotivados e pressionados quando de sua 
nomeação como peritos judiciais.

RECURSOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: para a Justiça Federal: zero; para a Prefeitura 
Municipal: o salário do médico.

• Recursos humanos: servidores lotados no JEF adjunto, sob orientação da magistrada titular, 
Maízia Pamponet, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itabuna.

• Recursos materiais: foi disponibilizado para o médico um computador já existente no JEF.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Solução para gargalos

• Software: Microsoft Word.

• Parcerias: Prefeitura Municipal de Itabuna.

EXECUÇÃO

Procurada, a Prefeitura Municipal se dispôs prontamente a ceder um médico de seus quadros 
para a Justiça Federal e foi 0rmado o convênio com relativa facilidade.

Durante a execução do convênio, observou-se certa di0culdade no cumprimento do prazo relativo 
à elaboração dos laudos.

RESULTADOS

O convênio possibilitou a realização de 20 perícias por semana, o que supria, na época, a 
necessidade do JEF adjunto e, consequentemente, mantinha a tramitação processual com 
tempo razoável.

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

A existência de pro0ssional médico à disposição do juízo para a realização de perícias mostrou 
ser a medida econômica e e0caz na diminuição do tempo de tramitação, uma vez que não havia 
acúmulo na pauta.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Solução para gargalos

Mutirão

Simpli&car e celerizar os procedimentos referentes à aferição de valores nos pro-
cessos de concessão de benefício previdenciário de um salário-mínimo.

Seção Judiciária do Pará 
Subseção Judiciária de Castanhal

BENEFICIÁRIOS

Jurisdicionados do JEF Previdenciário.

DESCRIÇÃO RESUMIDA

Trata-se de arquivo construído no programa Microsoft Office Excel, composto por planilhas 
sintéticas e analíticas, que demonstram o somatório das parcelas devidas pelo INSS a titular de 
benefício previdenciário de valor base de um salário-mínimo em determinado período de tempo 
de livre lançamento pelo usuário.

PALAVRAS-CHAVE

Planilha Excel. INSS. Benefício previdenciário.

2009/2013
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Solução para gargalos

PROBLEMA RELACIONADO

O procedimento foi implementado buscando dotar a Secretaria do JEF, gabinetes dos juízes, 
conciliadores e servidores encarregados da expedição das RPVs de mecanismo hábil o bastante 
para imediatamente aferir incógnitas e promover a liquidez das decisões e das composições 
entre as partes do processo. Outro objetivo foi conscientizar a clientela do JEF Previdenciário 
acerca dos valores que lhes serão entregues e os que devem ser retidos pelo setor bancário a 
título de antecipação de IRRF Pessoa Física, quando do recebimento por RPV dos valores em 
atraso.

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Custo estimado para implantar a ação de melhoria: zero.

• Recursos materiais: disponibilidade de equipamentos de informática e mecanismos de busca 
e troca de informações.

• Software: prejudicado.

• Parcerias: idêntica àquela em utilização entre SSJ-CAH e Corej.

EXECUÇÃO

Na fase executória, por se tratar de trabalho inédito, ocorreram algumas dúvidas sobre como 
proceder nos lançamentos das datas e quais as peças que deveriam ser impressas para juntada 
aos autos do processo, o que foi resolvido com a edição de um manual de orientação aos 
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Solução para gargalos

usuários das planilhas e, nos casos de persistência de dúvidas, por meio da consulta direta ao 
autor do projeto.

Algumas seções e subseções judiciárias, entre elas SJMG, SJDF, SJRO, SJAM, SJBA, SJPA, 
SSJ/STM, SSJ/PGN, aventaram algumas hipóteses de adequação dos coe0cientes de correção 
monetária e duração do período mensal, à época em desalinho com as práticas do CJF, o que 
foi prontamente corrigido com a interferência da Cojef.

Surgiu, ainda, a necessidade de conferir aos usuários do arquivo maior liberdade em relação 
às datas de início e 0m dos benefícios, objetivando-se solucionar as causas que envolviam 
duração determinada do benefício previdenciário e, igualmente, à liberação de células para a 
identi0cação dos servidores encarregados do preenchimento dos dados para a aferição dos 
valores, o que foi alcançado com algumas melhorias na engenharia de construção das planilhas.

Alguns advogados contataram o autor do projeto para a liberação do arquivo para o público 
externo, o que foi encaminhado para a Cojef.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A ação vem sendo aperfeiçoada desde a instalação da SSJ-CAH. Solucionou de0nitivamente 
alguns gargalos observados no cotidiano da atuação do JEF. Os relatórios de inspeção ordinária 
e correição extraordinária são instrumentos mais que su0cientes para certi0car o valor prático 
da ação.

2009/2013
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Solução para gargalos

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

A prática é inédita. Os arquivos são inéditos e inacabados; lidam tão só com o valor monetário 
de um salário-mínimo, mas poderão futuramente, conhecendo-se o valor da RMI, base para 
o cálculo, abarcar quaisquer valores dos benefícios previdenciários, inclusive com a evolução 
o0cial desses benefícios.

O arquivo está disponível no espaço virtual da Cojef e vem sendo utilizado por outras seções 
judiciárias, entre elas, a SJPA, SJRR, SJRO, SJBA e SJMG, as quais fazem ou já 0zeram contato 
com o autor do projeto.

Não temos notícias se o arquivo foi rejeitado e/ou adaptado em outras unidades.

Finalmente, o procedimento teve marcante desenvolvimento durante a permanência, na SSJ-
CAH, do juiz federal José Valterson de Lima, a quem concedemos a palavra 0nal acerca do 
merecimento do deferimento da inscrição deste trabalho como pretenso aspirante à vinculação 
como boa prática forense.

2009/2013
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Solução para gargalos

Regularização de pagamento dos peritos-médicos vinculados à  
Central de perícias e Perícia itinerante

Centralizar no âmbito do Nucod/MG a responsabilidade pelo recebimento dos lau-
dos médico-periciais e pela expedição de requisição de pagamento dos respectivos 
honorários periciais.

Seção Judiciária de Minas Gerais

UNIDADE – Nucod/MG.

PESSOAL ENVOLVIDO

Servidores do Núcleo de Apoio à Coordenação do JEF. E-mail: cojef.mg@trf1.jus.br.

BENEFICIÁRIOS

Autores de ações que tramitem nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas 
Gerais – JEF/SJMG, subseções judiciárias e comarcas da Justiça estadual, na hipótese de 
processos previdenciários referentes à competência delegada, segundo os termos do art. 109, § 
3º, da Constituição Federal de 1988, que tiveram perícia médica.
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Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Solução para gargalos

DESCRIÇÃO RESUMIDA

Ampliação do serviço prestado na Central de Perícias médicas em funcionamento em Belo 
Horizonte às varas do JEF da seção judiciária, às subseções judiciárias e às comarcas da Justiça 
estadual, nos processos de competência delegada da Justiça Federal, já que a responsabilidade 
pelo adiantamento do pagamento dos honorários periciais, nestes casos, é da própria Justiça 
Federal.

PALAVRAS-CHAVE

Solução para atraso no pagamento dos honorários médicos periciais. Celeridade processual.

PROBLEMA RELACIONADO

Devido ao grande volume de ações nas quais é necessária a realização de prova médico-pericial 
que circulam na Central de Perícias do JEF e no projeto Perícia Itinerante, bem como ao atraso 
no procedimento de pagamento dos honorários periciais, o acúmulo de processos pendentes 
desses pagamentos tornou-se um grande problema.

Veri0cou-se que a irregularidade nos pagamentos era decorrente, em muitos casos, mais pela 
ausência de regramento mínimo uniforme nos procedimentos adotados (nomeação, arbitramento 
dos honorários, comunicação à Diref etc.) do que pela ausência de recursos 0nanceiros.

Tal irregularidade levou, em alguns casos, ao abandono dos peritos, o que vinha causando 
sérios prejuízos aos jurisdicionados mais necessitados, uma vez que, como se sabe, matéria 
previdenciária envolvendo incapacidade possui natureza urgente e alimentar.

2012

Sumário

R
e
s
u
ltados

Planejam
en
to

A
n
á
li
se

  F
inal

Ex
ec

uç
ã
o



630

Saiba um pouco mais sobre as 
boas práticas no JEF

Solução para gargalos

Assim, com o objetivo de interromper o ciclo vicioso que se formou pelo atraso no pagamento dos 
peritos-médicos e de possibilitar à CPJEF e às comarcas a prestação mais e0ciente dos trabalhos 
relativos às perícias médicas judiciais, foi criado o projeto de regularização de pagamento dos 
peritos-médicos vinculados à CPJEF. 

RECURSOS ENVOLVIDOS

• Recursos humanos: três servidores.

• Recursos materiais: computadores, mesas e cadeiras.

• Software: AJG.

• Parcerias: Tribunal de Justiça e suas comarcas.

EXECUÇÃO

I. Caberá ao juiz estadual em sede de competência delegada:

• receber os laudos periciais encaminhados pelo Nucod/MG;

• encaminhar solicitação de pagamento dos honorários periciais à Diref imediatamente 
após o recebimento do laudo.

II. Caberá ao Núcleo de Apoio da Coordenação do JEF/MG:

• providenciar a nomeação dos peritos com lançamento das rotinas em programa próprio;

• gerenciar o recebimento dos laudos periciais;
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Solução para gargalos

• confeccionar e encaminhar as solicitações de pagamento dos honorários periciais à Diref 
imediatamente após o recebimento do laudo;

• praticar todos os atos processuais necessários (certi0cação nos processos, movimentação 
e tramitação processual).

Documentos gerados:

• Resolução 558/2007 do CJF;

• Resolução 541/2007 do CJF;

• Portaria 3/2012 da Cojef/MG;

• Portaria 4/2012 da Cojef/MG.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O projeto em tela iniciou-se em janeiro de 2012, com a utilização do programa Sistema de 
Apoio Processual – Siap originário da Seção Judiciária da Bahia. Em janeiro de 2013, passou-
se a utilizar o programa Assistência Judiciária Gratuita – AJG e, até o momento, já foram pagas 
cerca de 15.035 perícias médicas judiciais realizadas na CPJEF e 8.097 perícias médicas de 
competência delegada, estando-se em dia com os pagamentos dos peritos que se cadastraram 
no AJG.
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Solução para gargalos

ANÁLISE FINAL E CONCLUSÃO

Todas as varas da SJMG e comarcas que aderiram ao projeto utilizam, sem qualquer restrição, os 
serviços do projeto de regularização de pagamento de perícias, circunstância que proporcionou a 
elas o benefício direto de desonerá-las da maior parte das atividades relativas a esses trabalhos. 
Além disso, a designação de um grupo de servidores especialmente para cuidar dessas tarefas 
em tempo integral vem contribuindo para a prestação de um serviço com mais rapidez e de 
maior qualidade. Tal circunstância tem proporcionado celeridade na solução dos processos e 
redução do acervo. 
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O JEF QUE QUEREMOS é um sistema de monitoramento e de melhorias contínuas, instituído pela Portaria 
Cojef 2/2014, que demonstra a situação dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região, com base em resultado 
do instrumento de avaliação respondido por magistrados e servidores que atuam neste segmento (varas JEFs, 
turmas recursais ou JEFs adjuntos).

Parte integrante do Projeto MELHORAção, o instrumento de pesquisa foi elaborado de forma colaborativa 
e resultou na identi0cação dos fatores considerados ideais para o funcionamento dos JEFs, que englobam: 
ambiente físico, serviços oferecidos, condições de trabalho, condições de funcionamento, prioridade de 
julgamento, tempo de tramitação processual e situação do acervo em tramitação.

O referido instrumento foi disponibilizado, no período de 26/02/2014 (0h) a 12/03/2014 (23h59), para ser 
respondido, utilizando-se os dados referentes ao segundo semestre de 2013.

Serão calculados, como resultados da pesquisa, o Índice de Gestão de Vara – JEF (IGV-JEF) e o Índice de 
Gestão de Turma Recursal (IGTR), que permitirão o mapeamento dos JEFs na 1ª Região com indicadores por 
órgão julgador, por estado e na 1ª Região.

A Cojef pretende que O JEF QUE QUEREMOS seja dinâmico, propiciando a troca de experiências e a evolução 
com o tempo. A evolução deve ocorrer à medida que as varas JEFs, os JEFs adjuntos e as turmas recursais 
forem alcançando a nota máxima do indicador nos critérios estabelecidos. Nessa oportunidade, novos desa0os 
devem ser alcançados.

Com esse aplicativo, a Cojef presta um serviço não apenas aos Juizados Especiais Federais, mas também, 
e principalmente, ao jurisdicionado, que poderá exercer um controle social sobre o funcionamento do Juizado 
com maior efetividade.
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Disponível no Portal do TRF 1ª Região, menu Juizados Especiais Federais

Sumário
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Unidades que obtiveram os maiores indicadores no cômputo 
geral do IGV-JEF e IGTR do ano de 2013

IGV-JEF – Índice de Gestão de Vara – JEF

33ª Vara/JEF da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais 0,808

22ª Vara/JEF da Seção Judiciária do Estado da Bahia 0,805

4ª Vara/JEF da Seção Judiciária do Estado de Rondônia 0,802

IGTR – Índice de Gestão de Turma Recursal

Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 0,865

Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Acre 0,778

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Amazonas 0,728

RESULTADO GLOBAL
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Indicadores que avaliam a adequação das condições físicas  
para atendimento ao jurisdicionado

MAIORES INDICADORES

JEF adjunto de Tabatinga/AM  Pontuação: 0,874

Turma Recursal do Distrito Federal  Pontuação: 0,978

ASPECTOS ANALISADOS

Estrutura física de atendimento ao jurisdicionado 

Indicador para avaliar a estrutura física existente na localidade para atendimento ao jurisdicionado.

1 Há sala de espera?

1.1  O espaço é su0ciente? 

1.2  Os móveis são adequados? 

1.3  O ambiente está adaptado para pessoas com de0ciência de locomoção? 

1.4  O ambiente é adaptado para pessoas com de0ciência visual? 

1.5  Há organizadores de 0la? 

2 Existem banheiros individualizados, de uso exclusivo para o público externo masculino e feminino? 

3 O ambiente físico é avaliado pelo público externo (livro de ocorrência e caixa de sugestão)? 

AMBIENTE FÍSICO
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Espaços físicos reservados para a prestação jurisdicional 

Indicador para avaliar os espaços reservados à prestação de serviços de atendimento ao jurisdicionado no 
espaço destinado ao JEF/TR.

1 Há espaço próprio para atermação?

1.1  O espaço é adequado (tamanho e boas condições físicas)? 

2  Há sala para perícias? 

2.1  O espaço é adequado (tamanho e boas condições físicas)? 

3 Há espaço próprio para assistência jurídica (Núcleos de prática Jurídicas e DPU)? 

3.1  O espaço é adequado (tamanho e boas condições físicas)? 

4  Há espaço próprio para conciliação?

4.1  O espaço é adequado (tamanho e boas condições físicas)? 

5  Há central uni0cada de todos os JEFs da localidade para a prestação de informações ao jurisdicionado? 

5.1  O espaço da central de informações é adequado (tamanho e boas condições físicas)? 

6  A quantidade de salas de audiências é su0ciente para atendimento da demanda? 

6.1  O espaço é adequado (tamanho e boas condições físicas) ? 

7 Há sala de sessão de julgamento para a turma recursal?

7.1 O espaço é adequado (tamanho e boas condições físicas) ?

8 A quantidade de salas de sessão de julgamento para a turma recursal é su0ciente para atendimento 
da demanda?
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Indicadores que avaliam a adequação dos serviços oferecidos  
ao jurisdicionado

MAIORES INDICADORES

22ª Vara/JEF de Salvador/BA  Pontuação: 0,911

Turma Recursal de Mato Grosso   Pontuação: 0,833

ASPECTOS ANALISADOS

Serviços auxiliares à prestação jurisdicional

Indicador para avaliar os serviços auxiliares à prestação jurisdicional.

1 Há atendimento regular, por telefone, para prestação de informações?

2 É oferecido serviço de atermação nas dependências dos juizados?

2.1  É oferecido serviço de atermação fora das dependências do juizado?

3 O serviço de atermação é su0ciente para atender à demanda?

4 Há núcleos de práticas jurídicas em atuação no JEF/TR?

5 São realizadas ações de conciliação prévias?

SERVIÇOS OFERECIDOS
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6 Há terminais de consulta processual para autos físicos ou virtuais?

6.1 Os terminais de consulta permitem a impressão do andamento processual?

7  Há equipamentos de informática disponíveis para peticionamento eletrônico?

8  São realizadas perícias nas dependências da Justiça Federal?

9  O serviço prestado é avaliado (livro de ocorrência e caixa de sugestão)?

Realização de audiências/sessões de julgamento 

Indicador para avaliar questões relacionadas às audiências.

1  Há atuação de conciliadores?

2  A realização de audiência inicial ocorre, em sua maioria, dentro do prazo de 3 meses da distribuição 
do processo?

3  A realização de sessão de julgamento ocorre, em sua maioria, dentro do prazo de 1 ano do recebimento 
do processo na turma recursal?

4  O agendamento de audiência ocorre no ato da atermação/protocolização do processo?

5  O agendamento da perícia ocorre no ato da atermação/protocolização do processo?

6  É frequente o reagendamento de audiências?

7  É utilizado o sistema DRS de gravação de audiências?

Sumário



O JEF QUE QUEREMOS 
O que é?

641

8  É utilizado o sistema de gravação nas sessões de julgamentos da turma recursal?

9  O sistema de gravação de audiências atende às necessidades? 

10 É permitido que o advogado faça a sustentação oral remota?

Publicidade dos atos processuais 

Indicador para avaliar questões relacionadas à publicidade dos atos processuais no tocante às partes e aos 
peritos.

1 A maior parte dos atos processuais ocorre dentro do prazo de 30 dias? 

1.1  A maior parte das intimações dos atos ocorre entre 31 e 60 dias? 

1.2  A maior parte das intimações dos atos processuais ocorre fora do prazo de 60 dias? 

2  Os entes públicos estão cadastrados no Sistema de Citação e Intimação Eletrônica – e-Cint? 

3  A publicação das decisões da turma recursal ocorre no prazo de 30 dias após o julgamento?

4  Há utilização dos serviços de intimação por telefone?
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Indicadores que possibilitam a veri&cação da estrutura física do JEF/TR,  
do quadro de pessoal e do canal de comunicação interno

MAIORES INDICADORES

JEF adjunto de Bom Jesus da Lapa/BA   Pontuação: 0,871

Turma Recursal do Piauí     Pontuação: 0,742

ASPECTOS ANALISADOS

Estrutura física básica para o quadro de pessoal da Justiça Federal 

Indicador para análise da estrutura física de trabalho.

1  Há banheiro de uso exclusivo do pessoal interno? 

2  Há refeitório? 

3  Há restaurante? 

4  Há sala de convivência? 

5  O local de trabalho é adequado em termos de temperatura e iluminação? 

6  Há instalações adequadas para servidores com de0ciência? 

7  O mobiliário (mesa, cadeira etc.) é ergonomicamente adequado? 

8  Existe estacionamento que comporte a demanda do corpo funcional? 

CONDIÇÕES 
DE TRABALHO
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Quadro de pessoal

Indicador para análise do quadro da força de trabalho disponível.

1  O quadro de servidores está completo? 

2  Há atuação de estagiários? 

3  Há atuação de prestadores de serviço? 

3.1  O quadro de prestadores de serviço é su0ciente para atender à demanda? 

4  Os servidores/estagiários possuem capacitação necessária ao desempenho de suas atividades? 

5  Existe manual de rotina de trabalho que atenda à necessidade de novos servidores? 

Compartilhamento de informações 

Indicador para veri0car o compartilhamento de experiências e de conhecimentos entre os magistrados, órgãos 
dirigentes e servidores.

1  Há troca de conhecimento/experiências entre juízes (titular, substituto) ou entre relatores de turma? 

2  Existe troca de conhecimento/experiências entre os juízes da localidade, no caso de existir mais de 
um órgão jurisdicional? 

3  Há troca de conhecimento/experiências entre os juízes de outras localidades? 

4  Há troca de conhecimento/experiências do juiz do JEF com os juízes da turma recursal? 
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5  Há troca de conhecimento/experiências entre o juiz e o diretor do foro? 

6  Há troca de conhecimento/experiências com o coordenador do JEF local?

7  Há troca de conhecimento/experiências com o coordenador do JEF seccional?

8  Há troca de conhecimento/experiências com o coordenador do JEF regional?

9  Há troca de conhecimento/experiências entre o juiz e os servidores de gabinete?

10  Há troca de conhecimento/experiências entre o juiz e os servidores da secretaria?

11  Há troca de conhecimento/experiências entre os servidores de gabinete e os de secretaria?

12  Há publicação/divulgação da jurisprudência da turma recursal?

13  São editados enunciados de jurisprudência da turma recursal?

14  A turma recursal encaminha, com frequência, acórdãos para o Boletim Informativo de jurisprudência 
do Tribunal (Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação – Cojud)?
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Indicadores que possibilitam a veri&cação das condições de funcionamento 
do JEF/TR, inclusive a relacionada à participação dos órgãos auxiliares

MAIORES INDICADORES

33ª Vara e JEF de Belo Horizonte/MG Pontuação: 0,907

Turma Recursal de Mato Grosso  Pontuação: 0,843

ASPECTOS ANALISADOS

Equipamentos de trabalho

Indicador para análise das condições dos equipamentos eletrônicos à disposição.

1  Há microcomputador em número su0ciente que atenda à necessidade de serviço de magistrados e 
servidores?

1.1 Os microcomputadores são adequados ao trabalho?

2  Há acesso às impressoras de forma condizente com as necessidades de trabalho?

3  Há acesso a telefone e fax de forma condizente com as necessidades de trabalho?

4  Há acesso a escâner de forma condizente com as necessidades de trabalho?

5  Há acesso a equipamento de videoconferência?

5.1  O equipamento de videoconferência é condizente com a necessidade?

CONDIÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO
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Processo eletrônico 

Indicador para aferição da composição do acervo processual.

1  Foi implantado o processo eletrônico? 

2  O acervo processual é 100% eletrônico? 

2.1  O acervo processual eletrônico está entre 81% e 99,9%? 

2.2  O acervo processual eletrônico está entre 50% e 80%? 

2.3  O acervo processual eletrônico é menor que 50%? 

3  Há medidas para vedar o recebimento de ações em meio físico? 

4  São adotadas medidas para redução de processos físicos? 

Sistemas informatizados internos – aspectos gerais 

Indicador para análise dos aspectos gerais dos sistemas processuais utilizados para execução do trabalho.

1  O link/velocidade da rede na localidade é su0ciente para atender à demanda?

2  Os sistemas informatizados internos, necessários ao processamento das ações de juizados e turmas 
recursais, são interligados?

2.1  A interligação entre o sistema de tramitação do JEF e da turma recursal é adequada?

3  Há acesso adequado às gravações de audiências?

Sumário



O JEF QUE QUEREMOS 
O que é?

647

4  Há necessidade de incrementar rotinas no sistema AJG?

5  O sistema AJG é adequado relativamente à praticidade, ao funcionamento e à e0ciência?

6  O sistema de catalogação virtual é adequado relativamente à praticidade, ao funcionamento e à 
e0ciência?

Sistemas informatizados internos – autos virtuais 

Indicador para análise das condições dos sistemas processuais — autos virtuais utilizados para execução do 
trabalho.

1  O sistema processual eletrônico é adequado ao atendimento da demanda?

2  O sistema processual eletrônico é adequado ao aspecto da ergonomia (número de cliques, teclas de 
atalho etc.)?

3  Há necessidade de incrementar rotinas no sistema processual eletrônico?

4  Há necessidade de corrigir rotinas no sistema processual eletrônico?

5  É concedido acesso aos autos virtuais aos órgãos externos da Justiça (MPF, AGU, INSS, DPU)?

Sistemas informatizados internos – autos físicos 

Indicador para análise das condições dos sistemas processuais — autos físicos utilizados na execução do 
trabalho.

1  O sistema processual (autos físicos) é adequado ao atendimento da demanda?
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2  O sistema processual (autos físicos) é adequado ao aspecto da ergonomia (número de cliques, teclas 
de atalho etc.)?

3  Há necessidade de incrementar rotinas no sistema processual (autos físicos)?

4  Há necessidade de corrigir rotinas no sistema processual (autos físicos)?

Acesso a informações externas 

Indicador para análise da disponibilização de informações externas que interferem no desenvolvimento e 
dinamização das atividades.

1  Há acesso às informações do INSS (sistemas Plenus e CNIS)?

2  Há acesso à rede de informações do Infojud?

3  Há acesso à rede de informações do Renajud (Detran)?

4  É utilizada a consulta ao CPF/CNPJ disponível no sistema processual (Oracle)?

5  É utilizado o Sistema de Informações Eleitorais (SIEL)?

Órgãos auxiliares da Justiça Federal 

Indicador para avaliar a existência e a atuação dos órgãos auxiliares para a prestação jurisdicional.

1  Existe no município órgão da DPU?

2  A atuação da DPU é adequada ao atendimento da demanda da localidade?
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3  Há no município órgão da PFE/INSS?

4  A atuação da PFE/INSS é adequada ao atendimento da demanda da localidade?

5  Há no município Agência da Previdência Social para Atendimento de Demanda Judicial – APSADJ?

6  A atuação da APSADJ é adequada ao atendimento da demanda da localidade?

7  Há no município órgão da Procuradoria da União (advogados da União)?

8  A atuação dos advogados da União é adequada ao atendimento da demanda da localidade?

9  Há no município órgão da Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN?

10  A atuação da PFN é adequada ao atendimento da demanda da localidade?

11  O MPF tem-se manifestado nas ações do JEF quando requerido?

12  O MPF participa das audiências de JEF quando requerido?

Canal efetivo de comunicação externa 

Indicador para a avaliação do relacionamento com os órgãos auxiliares da Justiça Federal.

1 Há comunicação efetiva com os procuradores e servidores da Procuradoria da União?

2  Há comunicação efetiva com os procuradores da Fazenda Nacional?

3 Há comunicação efetiva com os procuradores prepostos e servidores da Procuradoria Federal 
Especializada – INSS?
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4 Há comunicação efetiva com o gerente e servidores da Agência da Previdência Social de 
Atendimento às Demandas Judiciais?

5 Há comunicação efetiva com o jurídico/advogado da CEF? Indicadores que possibilitam a 
veri0cação da estrutura física do JEF/TR, do quadro de pessoal e do canal de comunicação 
interno.

PRIORIDADE DE 
JULGAMENTO
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Indicadores que mensuram o cumprimento das determinações legais  
relativas à prioridade de julgamento

MAIORES INDICADORES

JEF adjunto de Tabatinga/AM

JEF adjunto de Tefé/AM

JEF adjunto de Bom Jesus da Lapa/BA

JEF adjunto de Juazeiro/BA

21ª Vara/JEF de Salvador/BA

22ª Vara/JEF de Salvador/BA

13ª Vara/JEF de Goiânia/GO

JEF adjunto à 2ª Vara de Divinópolis/MG

JEF adjunto de Ponte Nova/MG

JEF adjunto à 2ª Vara de Pouso Alegre/MG

33ª Vara/JEF de Belo Horizonte/MG

6ª Vara/JEF de Cuiabá/MT

JEF adjunto de Paragominas/PA

JEF adjunto de Guajará-Mirim/RO
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4ª Vara/JEF de Porto Velho/RO  Pontuação: 1

Turma Recursal de Mato Grosso/MT Pontuação: 1

ASPECTOS ANALISADOS

Prioridade de julgamento – Lei 10.741/2003 (partes com mais de 60 anos) 

Indicador para identi0cação do atendimento das prioridades de julgamento dos processos em que as partes 
possuem mais de 60 anos. 

1  São identi0cados no sistema processual (Oracle ou JEF Virtual) os processos com prioridade de 
julgamento estabelecida na Lei 10.741/2003? 

2  O tempo de tramitação destas ações é inferior ao das demais? 

Prioridade de julgamento – benefício por incapacidade 

Indicador para avaliar a prioridade de atendimento nos casos de benefícios decorrentes de incapacidade 
(auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefício assistencial).

1  São identi0cados no sistema os processos com prioridade de julgamento (benefício por incapacidade)? 

2  O tempo de tramitação dessas ações é inferior ao das demais?

TEMPO DE TRAMITAÇÃO 
PROCESSUAL
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Indicador para veri&car a adoção de procedimentos  
relativos à redução do acervo processual.  
Congestionamento entendido onde o ]uxo processual &ca lento,  
onde há maior di&culdade

MAIORES INDICADORES

JEF adjunto de Tefé/AM

JEF adjunto de Teó0lo Otoni/MG   Pontuação: 1,00

Turma Recursal de Mato Grosso   Pontuação: 1,00

ASPECTOS ANALISADOS

Tramitação processual – procedimentos

Indicador de congestionamento processual e medidas adotadas na unidade jurisdicional.

1  Há portaria de atos ordinatórios em utilização na vara/JEF adjunto/TR?

2  Os procedimentos previstos no art. 285-A do CPC são aplicados?

3  Os procedimentos e as rotinas para instrução e julgamento de demandas em massa são padronizados? 

4  Há congestionamento processual na fase de citação?

5  Há congestionamento processual na fase de instrução/produção de prova (perícia/audiência)?
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6  Há congestionamento processual na fase de cumprimento do julgado?

7  Há congestionamento processual na fase de julgamento?

8  Há congestionamento processual na fase recursal?

9  São adotadas medidas de conciliação nos processos em tramitação no JEF?

10  São adotadas medidas de conciliação nos recursos em tramitação na turma recursal?

11  Os julgamentos da turma recursal são precedidos pela análise de sinopse de pauta?

12  Os julgamentos da turma recursal são realizados em bloco, conforme a matéria?

SITUAÇÃO DO ACERVO 
EM TRAMITAÇÃO
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Indicador que avalia a quantidade de processos antigos na unidade 
jurisdicional

MAIORES INDICADORES

JEF adjunto de Tabatinga/AM

6ª Vara /JEF de Manaus/AM

21ª Vara/JEF de Salvador/BA

22ª Vara/JEF de Salvador/BA

26ª Vara/JEF de Brasília/DF

JEF adjunto de Aparecida de Goiânia/GO

13ª Vara/JEF de Goiânia/GO

JEF adjunto de Teó0lo Otoni/MG

JEF adjunto à 2ª Vara de Divinópolis/MG

1ª Vara/JEF de Belo Horizonte/MG

4ª Vara/JEF de Uberlândia/MG

29ª Vara/JEF de Belo Horizonte/MG

31ª Vara/JEF de Belo Horizonte/MG

32ª Vara/JEF de Belo Horizonte/MG
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33ª Vara/JEF de Belo Horizonte/MG

6ª Vara/JEF de Cuiabá/MT

8ª Vara/JEF de Belém/PA

10ª Vara/JEF de Belém/PA

7ª Vara/JEF de Teresina/PI

4ª Vara/JEF de Porto Velho/RO  Pontuação: 1,00

Turma Recursal do Acre

Turma Recursal de Mato Grosso

Turma Recursal do Piauí

Turma Recursal de Rondônia

Turma Recursal de Roraima  Pontuação: 1,00
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ASPECTOS ANALISADOS

Acervo em tramitação 

Indicador para veri0car a antiguidade do acervo em tramitação.

1  Possui acervo em tramitação distribuído no ano de 2006 ou anteriores? 

2  Possui acervo em tramitação distribuído nos anos de 2007, 2008 ou 2009? 

3  Possui acervo em tramitação distribuído no primeiro grau em 2006 ou anteriores? 

4  Possui acervo em tramitação distribuído no 1º grau em 2007, 2008 ou 2009? 

5  Há demanda su0ciente no JEF adjunto que recomende especialização ou criação de vara com 
competência exclusiva em JEF? 
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