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RESUMO 

Por mais que a informatização esteja avançada (interligação por melO da rede internet de 

computadores entre os órgãos e entidades públicas pelo Estado), máquina alguma substituirá os 

dramas do homem contemporâneo, principalmente aqueles que sempre estiveram alijados da 

cidadania. Os problemas do homem, principalmente os hiposuficientes, dentro do caso concreto, 

nem sempre podem ser solucionados por máquinas distantes uma da outra e, o pior, em locais 

distantes, sem permitir o acesso direto ao ser humano que comanda a máquina. Esse cidadão, que 

tem no princípio da dignidade da pessoa humana sua maior proteção e garantia outorgada pelo 

Estado de Direito, tem o direito de ser tratado com dignidade pelo Estado que monopoliza a 

pacificação social através da jurisdição, principalmente quando o réu é o próprio Estado, como é o 

caso do subsistema dos Juizados Especiais Federais (os réus são a União, ou suas entidades 

autárquicas, ou empresas públicas federais). A humanização no atendimento do cidadão, que 

busca e deposita no Estado Judiciário (Federal), no subsistema do Juizado Especial Federal, sua 

última esperança na resposta de seus direitos violados pelo próprio Estado Administração 

(Federal), se materializará por uma nova proposta de prestação de serviço público - a unitariedade 

(concentração de todos os partícipes desse subsistema em um único local - Judiciário e Executivo 

juntos) - de forma permanente e estática, nas cidades de maior demanda social, pela gestão 

associada de prestação de serviço público jurisdicional entre o Judiciário e Executivo (Legislativo 

eventualmente) onde a entrega do bem da vida litigioso ou a pacificação (meios alternativos de 

solução do conflito, como a conciliação) se dê dentro de um ambiente de respeito ao ser humano, 

ou seja, dentro de um prazo razoável, com padrões de atendimento de eficiência compatíveis com 

a contemporaneidade e principalmente de forma efetiva (com efetividade plena). Os Juizados 

Especiais, que foram criados para serem rápidos, ágeis e efetivos, não podem se banalizar e terem 

os mesmos estigmas da morosidade, da não efetividade e do desapego a qualidade no atendimento 

ao usuário. Tal humanização, como proposta na dissertação, desse subsistema judiciário - Juizado 

Especial Federal - com a unitariedade desse serviço público, atende e concretiza os valores e 

princípios constitucionais, sem necessidade de mudança legislativa, além de reforçar a 

legitimidade do Estado e solidificar a cidadania. O que se quer nessa dissertação é retirar o 

Judiciário do isolamento, o que é fundamental sobretudo no plano da efetividade (execução de 

suas decisões e prevenção e postergação de litígios criando uma mecanismos de conciliação 

prévia permanente). A dissertação propõe um novo desenho institucional entre Poderes da 

República para prestação de serviço público jurisdicional buscando contribuir para o 



aperfeiçoamento das atividades judiciárias em sentido amplo, ou seja, atividades administrativas 

ou não jurisdicionais (função atípica do Poder Judiciário). O paradigma proposto, além da 

valorização do consensualismo, implica a efetividade das normas jurídicas e a eficiência do 

sistema. 

Palavras-chave: Justiça. Gestão associada. Consensualidade. Efetividade 



ABSTRACT 

As much as technology is growmg (connecting computers through the internet among 

agencies and public entities by the state), any machine will replace the drama of contemporary 

man, especially those who've been priced out of citizenship. Man's problems can not be 

solved by machines in distant locations without allowing direct access to the human who 

controls the machine. This citizen, who is the principIe of human dignity and ensures their 

protection, is entitled to be treated with dignity by the state that monopolizes the social peace 

through the jurisdiction, especially when the defendant is the State itself. The humanization of 

service to the citizen, who seeks and deposited in the State Judiciary (Federal), the subsystem 

of the Federal Special Court, his last hope in the response of their rights violated by the State 

Administration (Federal), is compounded by a new proposal to provi de public service - the 

unity (concentration of all participants in this subsystem in a single location - Judiciary and 

the Executive together) - a permanent and static in the cities of greater social demand, the 

associated management of public service between the judiciary court and executive branches 

(Legislative eventually) where the delivery of the goods in question or of the peaceful life 

(alternative means of conflict resolution such as conciliation) to give in an environrnent of 

respect for human beings, or within a reasonable time with efficiency standards of care 

consistent with contemporary and mostly effectively (with full effectiveness) . The Special 

Courts, which are designed to be fast, agile and effective, can not be trivialized and have the 

same stigma of slowness, not effectiveness of and disregard for quality in customer service. 

Such humanization, as proposed in the thesis of this sub-judicial - Special Court Federal -

with unity that service, realize the values and constitutional principIes, without the need for 

legislative change. What we want in this study is to remove the judiciary of insulation, which 

is criticaI especially in terms of effectiveness (implementation of decisions and sustainable 

prevention and postponement of disputes by creating a permanent mechanism for conciliation 

prior). The proposed paradigm implies the effectiveness of legal mIes and system efficiency. 

Key words: Justice. Associated management. Consensuality. Effectiveness. 
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1 1  

1 INTRODUÇÃO 

o presente estudo tem por escopo a análise e demonstração da viabilidade jurídica 

da implementação - sem necessidade de mudança constitucional e legislativa - de um 

CENTRO DE CIDADANIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -

PERMANENTE E ESTÁTICO - através da concentração de órgãos públicos dos Poderes 

Judiciário e Executivo federal (assim como outras Instituições, órgãos e pessoas, sejam 

públicas ou privadas), que participam do subsistema dos Juizados Especiais Federais, esse 

último estruturado na Justiça Federal, em uma única estrutura física, nas cidades de maior 

demanda judicial, assim como propor um instrumento jurídico que melhor se compatibilize 

com tal proposta. 

Dentro desse contexto, será enunciado quais os principais princípios jurídicos e 

valores constitucionais que legitimam tal dissertação. 

Diante de tal viabilidade jurídica, dentro desse novo paradigma de gestão 

administrativa, o estudo conduzirá a um novo desenho institucional dessa estrutura física, 

explicitando os órgãos desses Poderes Públicos e outros atores e partícipes que ocupariam tal 

espaço. 

Mesmo não sendo objeto deste estudo será apresentado o novo efeito simbólico 

que se espera desse espaço físico. 

Ressalte-se que nos Juizados Especiais Federais, diferentemente dos Juizados de 

Pequenas Causas da Justiça Estadual, os partícipes são todos órgãos ou entidades públicas de 

um mesmo ente federativo, a UNIÃO, o que facilita em muito a concentração física e a 

predisposição para tal, ou seja, diferente dos maiores réus nos Estados (concessionários, 

permissionários, bancos e grandes empresas privadas), todos particulares (pessoas jurídicas de 

direito privado) sem compromisso com a ordem jurídica (quando deveria ser o contrário até 

por uma questão de GOVERNANÇA CORPORA TIV A). Nos JEF os réus são pessoas 

públicas integrantes da Administração Pública Federal - direta e indireta - devendo dar o 

exemplo de compromisso com o Estado de Direito. 

O objeto da investigação está centrado na dimensão jurídical dessa proposta de 

mudança do desenho institucional dentro desse subsistema judicial (Juizados Especiais 

Federais - JEF), mas a finalidade é aperfeiçoar a qualidade desse "serviço público" em sentido 

I Estão excluídos desta dissertação o estudo e análise substancial dos aspectos políticos, econômicos e sociais do 
novo modelo proposto, embora possam tais aspectos ser motivo de agenda de pesquisa posterior. O viés é o 
estudo da viabilidade jurídica do novo desenho institucional proposto sem necessidade de mudança legislativa. 
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amplo, sob a ótica do usuário e não do prestador. Portanto, o foco é o cidadão - na maioria 

das vezes o hipossuficiente - e não as Instituições com seus interesses e visões autônomas. O 

que se busca principalmente é a facilitação do exercício da cidadania na solução desses 

conflitos de menor complexidade e o que se quer demonstrar é que esse novo paradigma -

gestão associada de serviço público de prestação jurisdicional - unitariedade institucional na 

prestação desse serviço público - de forma permanente e estática - tem, em vários princípios e 

valores constitucionais, legitimidade para ser implementado, além de viabilidade jurídica e 

instrumentação jurídica já prevista no ordenamento jurídico para sua efetivação. 

O que se quer nesta dissertação é propor medidas práticas que possam contribuir 

para retirar o Judiciário do isolamento 2 , o que é fundamental sobretudo no plano da 

efetividade (execução de sus decisões, prevenção e postergação de litígios, em face da 

proposta de criação de conciliação prévia e permanente). O paradigma proposto, além da 

valorização do consensualismo, implica a efetividade das normas jurídicas e a eficiência do 

sistema. 

Todas as atividades exercidas pelo Poder judiciário, independentes de sua 

natureza, são consideradas atividades judiciárias.3 No desempenho da função jurisdicional, 

desenvolvem-se atividades jurisdicionais, praticando-se atos jurisdicionais ou judiciários em 

sentido estrito ou atos judiciais (atos praticados dentro de um processo judicial, como as 

decisões liminares ou antecipatórias, as decisões interlocutórias, as sentenças, os acórdãos, 

atos de mero expediente - função típica) e, no exercício de outras funções, atividades não 

jurisdicionais ou atos judiciários (atividades administrativas, como por exemplo, as cartoriais 

- função atípica). A dissertação enfoca a viabilidade jurídica de um novo desenho de gestão 

administrativa para prestação de serviço público em sentido amplo de prestação jurisdicional, 

de forma unitária, permanente e duradoura, entre 2 Poderes da República (Poder Judiciário e 

Executivo), ou seja, o que se pretende é contribuir sobre as atividades judiciárias não 

2 A ideia de retirar o Judiciário do isolamento significa dizer que, a entrega da prestação jurisdicional não 
depende exclusivamente deste Poder, já que a efetividade das decisões judiciais, pelo menos no subsistema dos 
Juizados Especiais Federais, depende também de comportamento dos órgãos administrativos da Administração 
Pública federal, necessariamente réus. A concentração fisica proposta na dissertação tem como escopo integrar, 
unir, num mesmo espaço fisico os Poderes Judiciário e Executivo e com isso colaborar com a eficiência do 
sistema. 
3 Não se desconhece a divergência doutrinária entre o sentido das expressões atos judiciais e atos judiciários. O 
Professor José Santos Carvalho Filho, em sua obra (Manual de Direito Administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. p. 525), transcreve que a primeira indica os atos jurisdicionais do Juiz (aqueles relativos ao 
exercício de função típica do Juiz). Já os atos judiciários é expressão que tem sido normalmente reservada aos 
atos administrativos de apoio praticados no Judiciário. O Professor Sergio Cavalieri Filho, em sua obra, 
(Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2010. p. 274-279), diferencia atividade 
jurisdicional como retratando ato judicial típico, da atividade judiciária atos do serviço judiciário (função 
atípica). 
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jurisdicionais (atividades administrativas), enfim, o objeto de estudo e análise não busca 

diretamente aperfeiçoar a atividade jurisdicional ou judiciária em sentido estrito via mudança 

legislativa que facilite o andamento do procedimento judicial ou o rito, mas acredita- se que 

caso materializado o objeto proposto (focado nas atividades não jurisdicionais vinculadas ao 

Poder Judiciário) a atividade fim de jurisdição - que muitas vezes requer a participação 

obrigatória de outros partícipes - será melhor desenvolvida com ganhos não só aos Poderes 

Estatais, mas principalmente ao usuário deste serviço o CIDADÃO. 

Ressalte-se que nos últimos anos, a partir da Emenda Constitucional nO 45/2004, 

que tratou da Reforma do Poder Judiciário, foi lançada a ideia de celebração de Pactos 

Republicanos entre os Chefes dos Três Poderes da República, com vistas ao aperfeiçoamento 

do Judiciário Brasileiro. Nesses Pactos, todos os Chefes dos Poderes se comprometeram a 

interagir e integrar-se na busca do aperfeiçoamento do Poder Judiciário, através de mudanças 

legislativas, incluindo emendas constitucionais. Logo, explicitar-se-á a correlação entre tais 

compromissos assumidos com o objeto desta dissertação. 

Nesse contexto, foi criada em 2003, pelo Poder Executivo Federal, a Secretaria de 

Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, com o objetivo de promover, coordenar, 

sistematizar e angariar propostas referentes à reforma do Judiciário. Será demonstrado que o 

estudo ora apresentado também vai ao encontro com os princípios e valores jurídicos que tem 

norteado esse novo órgão público federal quando da seleção de tais propostas. 

A Emenda Constitucional n° 45/2004 também criou o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), integrando-o ao Poder Judiciário, porém sem funções jurisdicionais, na mesma 

estatura do Supremo Tribunal Federal, com competência sobre todo território nacional, 

competindo-lhe, dentre outras atribuições, o controle da atuação administrativa e financeira do 

Poder Judiciário. Dentro desse controle, a Corregedoria Nacional tem expedido várias 

determinações aos Tribunais Regionais Federais a serem implementadas, com vistas a 

melhorar o atendimento e a gestão administrativa dos Juizados Especiais Federais espalhados 

pelo país, o que decorre que o CNJ também vê nos JEF uma prioridade. Dentro desse 

contexto serão detectados quais os principais problemas atuais dos JEF e mais uma vez, 

dentro de um enfoque sistêmico, vislumbrar-se-á que a dissertação apresentada pode ser uma 

das soluções para atenuar tais deficiências. 

Finalizando, sob a ótica da utilidade social deste estudo, será abordado o novo 

simbolismo social que se espera emergir de tal Centro de Cidadania, afastando a dimensão 

social do espaço próprio e atual que se estrutura o Poder Judiciário e o Poder Executivo 

federal (isolamento - litigiosidade ),particularmente por força dos atuais exemplos de projetos 
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já existentes análogos e descritos neste estudo, embora o objeto desta dissertação seja  a 

dimensão jurídica. 

A dissertação será desenvolvida da seguinte forma: 

No Capítulo 2 será examinado o subsistema dos JUIZADOS ESPECIAIS 

FEDERAIS (JEF), como surgiu no ordenamento jurídico brasileiro, suas atribuições e dados 

estatísticos coletados no Conselho da justiça Federal (CJF). Sua interação com os Pactos 

Republicano, a Secretaria de Reforma do Poder Judiciário e Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). À partir de uma a coleta de dados pesquisados no CNJ será descrito os principais 

demandados (órgãos e entidades públicas federais) e respectivos assuntos. Os principais 

problemas, dificuldades e ineficiência encerrarão o capítulo. 

No capítulo 3 será apresentado os projetos análogos a essa dissertação, com realce 

aos desenvolvidos nos JEF (os Mutirões, as Semanas de Conciliação, os Juizados Itinerantes) 

e no Poder Executivo (Poupa Tempo), para deles extrair as vantagens de tomar os mesmos 

permanentes e duradouros. 

No capítulo 4 explicitar-se-á a viabilidade jurídica da desnecessidade de mudança 

legislativa para implementar o objeto desta dissertação identificando os princípios 

constitucionais e legais, doutrinas e conceitos jurídicos que servirão de fundamento jurídico e 

legitimidade para implementar a mesma, assim como será proposto o instrumento jurídico 

mais adequado. 

No capítulo 5 será apresentado uma nova proposta de desenho institucional nesse 

subsistema dos JEF de acordo com a dissertação. Será explicitado o novo simbolismo social 

que se pretende possa emergir de tal Centro, afastando a dimensão social do espaço próprio e 

atual que se estrutura o Poder Judiciário (efeito simbólico - em que a litigiosidade reina de 

forma absoluta). 

Finalmente na conclusão, será resumido o objeto pesquisado. A viabilidade 

jurídica sem necessidade de mudança legislativa será destacada, assim como o instrumento 

jurídico escolhido. A construção de consenso, o reforço para a cidadania e legitimidade do 

Estado serão os últimos aspectos enaltecidos decorrentes do novo simbolismo social que 

emergirá desse Centro, de forma permanente e duradoura. 



2 O SUBSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (JEF) 

2. 1 UM NOVO PARADIGMA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. UM SONHO 

CONCRETIZADO 

1 5  

Antes da análise sobre o subsistema do Poder Judiciário - Juizados Especiais, na 

Justiça Federal, ou de Pequenas Causas, na Justiça Estadual - faz-se uso das palavras do 

Ministro Luiz Fux que, versando sobre a atuação dos Juizados Especiais, assim escrevera: 

( . . .  ) Enfim, os juizados especiais exsurgiram com a missão de realizar º 
sonho de justiça, que, segundo Kelsen, é o sonho mais formoso da 
humanidade. 
Sonhemos, pois, como essa nova feição da bondade humana levada a efeito 
pelos juízes, delegatários desse sacerdócio, edificadores dessa ponte por 
onde passam todas as misérias e aberrações, como afirmou Calamandrei. 
Mas não sonhemos simplesmente. 
Sonhemos com a profundidade de quem crê que os sonhos não inventam, 
passam das noites para os dias porque deles é que devemos viver. 
Sonhemos com a profundidade com que um dia um homem sonhou ser uma 
borboleta e quando despertou não sabia se era uma borboleta que sonhara ser 
um homem ou um homem que sonhara ser uma borboleta . . . .  
Sonhemos, enfim, porque sonhar é a própria vida, concebida como 
momentos de lucidez entre vários infinitos de mistério. (grifo nosso t 

O atual Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão também 

descreve um sonho pertinente com o presente estudo: 

Portanto, dentre as principais funções do Estado moderno ( v.g. administrar e 
legislar) avulta a missão de prestar jurisdição como garantidora dos direitos 
individuais e coletivos, sempre na pretensão de zelar pela convivência 
harmoniosa dos integrantes da sociedade. Nesse passo, já há muito se 
percebeu que nada vale o estabelecimento de direitos e garantias nas 
constituições, leis, decretos e resoluções se não há, não só formalmente, mas 
materialmente, efetivo acesso à Justiça. Acesso à Justiça, e não mero acesso 
ao Poder Judiciário, implica a garantia de acesso ao justo processo, sem 
entraves e delongas, enfim, garantia de acesso a uma máquina apta a 
proporcionar resolução do conflito trazido, com rapidez e segurança. 
O Direito passou a ser visto menos do ponto de vista de quem o produz e, 
mais precipuamente, pelo ângulo de quem o consome. A ciência processual 
evoluiu, mas a estrutura judiciária não acompanhou tal evolução. O Poder 
Judiciário sofre de uma inadequação total para enfrentar os graves problemas 
que lhe são trazidos, com organização defasada, carência de pessoal e 
material, sem informatização, e sem verba orçamentária própria. 

4 FUX, Luiz. Juizados Especiais: um sonho de justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 23, n. 90, p. 151-158, 
abr-jun 1998. 
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É chegada a ocasião para melhor aparelhar os Juizados, fornecendo-lhes 
material e pessoal adequado ao seu funcionamento, divulgando sua 
existência 'população . . . .  É plenamente realizável o sonho da Justiça batendo 
à porta do cidadão para lembrá- lo de seus direitos; para lembrar- lhe que é 
cidadão e que é amparado. Não se pretende, com isso, a solução de tantos e 
de tão graves problemas que afastam o povo do caminho do acesso à Justiça. 
Contudo, decerto um grande e largo passo adiante pode ser dado. Em toda 
solução aflitiva, o óbvio é sempre mais difícil de ser notado. 5 (grifo nosso) 

Portanto, no contexto desse sonho esse subsistema foi criado. Dentro da história 

do Poder Judiciário Brasileiro, a ideia de Juizados de Pequenas Causas - dentre eles os 

Juizados Especiais Federais - encontra-se inserida no movimento de democratização de 

acesso à Justiça. 

Com base nessa premissa de democratização qualificada, pode-se afirmar que um 

passo para a democratização do acesso foi dado com a implementação dos Juizados Especiais. 

Entre as alternativas experimentadas no Judiciário brasileiro para resolver o problema da 

morosidade, desafogar o sistema judicial e atender causas de menor valor que estavam 

excluídas do acesso à Justiça, devido às custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, está a criação dos "juizados de pequenas causas" pela Lei n° 7.244/84, 

transformados, pela Constituição de 1 9886, em Juizados Especiais. 

Em 1 995, a Lei número 9.099 disciplinou os Juizados Especiais no âmbito da 

Justiça Estadual. A Emenda Constitucional nO 22 de 1 8/03/1 998 determinou a criação de 

Juizados Especiais na Justiça Federal7, suprindo a omissão constante da Constituição de1 988, 

que previu a instalação desses juizados apenas na Justiça Estadual. 

De acordo com o Conselho da Justiça Federal (CJF) órgão criado pela 

Constituição Federal de 1 9888 para supervisionar a Justiça Federal, os Juizados Especiais 

Federais (JEF) são responsáveis pela maior atuação da Justiça Federal no que toca à garantia 

5 SALOMÃO, Luis Felipe. Roteiro dos Juizados Especiais Cíveis. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 3-5. 
6 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Art. 98 - A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação 
e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; 
7 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Art. 98, § único: Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nO 22, de 1999), Lei 10259, de 12 de julho de 200 l .  
8 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
n° 45, de 2004) 
11 - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e 
orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes 
correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004) 
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de direitos sociais. Os  números crescentes da  movimentação processual nos JEFs ao longo 

dos seus 1 0  anos de funcionamento demonstram a importância dessa política de acesso 

simplificado à Justiça Federal : em 2002, eram pouco menos de 300 mil ações (28 1 .779). Em 

201 0, foram mais de 1 ,5 milhão de ações ( 1 .577.838) em tramitação.9 

Segundo o setor de estatística do Conselho da Justiça Federal (CJF) 1 0  (ANEXO I) 

em 20 1 0  tramitavam na Justiça Federal como um todo 5 .964.890 quase 6 milhões de 

processos e nos JEFs 1 .577.838 aproximadamente 1 ,5 milhão de ações, ou seja, 

aproximadamente 26% do total de processos que tramitavam nessa Justiça Comum da União 

eram dos JEFs. 

A tendência é que esse percentual aumente e se estabilize em 50% , ou seja, pelos 

dados coletados no supracitado órgão do CJF a serem apresentados adiante, teremos no futuro 

metade do total das ações tramitando nos JEFs em relação ao total da Justiça Federal como 

um todo. Comparando nos últimos três anos 201 0, 2009 e 2008, os dados da Justiça Federal 

como um todo e os dos JEFs, segundo o Conselho da Justiça Federal, o percentual de 

demandas iniciais (petições iniciais) em que os JEFs foram acionados em relação ao total da 

Justiça Federal são os seguintesll: (ANEXO I) 

a) Ano de 2008 

Justiça Federal : 2.263 .073 (dois milhões duzentos e sessenta e três e setenta e três) 

total de petições iniciais 

Juizados Especiais Federais :  1 .2 1 9. 526 (um milhão duzentos e dezonove e 

quinhentos e vinte e seis) total de petições iniciais 

Percentual : os JEFs com 54% do total do total de petições iniciais em relação a 

Justiça Federal como um todo 

b) Ano de 2009 

Justiça Federal : 2.3 1 5 .43 O (dois milhões trezentos e quinze mil e quatrocentos e 

trinta) total de petições iniciais 

Juizados Especiais Federais: 1 .2 1 5 .092 (um milhão duzentos e quinze e noventa e 

dois) total de petições iniciais 

9 PORTAL da Justiça Federal. CJF e Ipea realizam pesquisa sobre os juizados especiais federais. Disponível 
em: <http://www .jf.jus.br/cjfi.noticias-do-cjfi.20 1 1/junho/cjf-e-ipea-realizam-pesquisa-sobre-os-juizados
especiais-federais>. Acesso em 30 jun 20 1 1 .  
10 Dado fornecido pela Chefia da Seção Estatística do CJF (órgão integrado na Corregedoria Geral da Justiça 
Federal) - Servidor Renato de Oliveira Paes - Chefe do Setor - tendo como referência nota de rodapé n. 7. 
li Idem. 
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Percentual : os  JEFs com 52% do total do total de petições iniciais em relação a 

Justiça Federal como um todo 

c) Ano de 201 0  

Justiça Federal: 2.254. 1 97 (dois milhões duzentos e cinquenta e quatro e cento e 

noventa e sete) total de petições iniciais 

Juizados Especiais Federais: 1 .2 1 1 .833 total de petições iniciais 

Percentual: os JEFs com 54% do total do total de petições iniciais em relação a 

Justiça Federal como um todo 

Chega- se a conclusão que é totalmente infundada a ideia de que os processos dos 

JEFs crescem em progressão geométrica, enquanto os demais em progressão aritmética e que 

no futuro esse subsistema da Justiça Federal absorveria quase toda a demanda dessa Justiça da 

União. Essa afirmação com certeza não é verdadeira, pois se considerarmos uma taxa 

geométrica de crescimento para os JEFs, no ano de 20 1 1  o número de processos distribuídos 

nos JEFs aumentaria para 2.400.000 processos aproximadamente. Esse valor não se confirma 

quando analisamos as tendências observadas nos últimos 3 anos. Portanto, esta dissertação 

quer apenas dar uma pequena contribuição para o aperfeiçoamento desse subsistema, sem 

pretender induzir que o desenho institucional proposto é a salvação para solucionar os 

problemas da morosidade e da falta de efetividade da Justiça Federal como um todo. 

Não há dúvida que a partir da CF/88 a Justiça Federal busca uma maIOr 

aproximação com a sociedade e o primeiro passo foi o processo de interiorização, mas a 

criação dos JEFs representou uma revolução no relacionamento dessa Justiça com as classes 

mais desfavorecidas. 

As principais novidades implementadas pelos JEFs são a possibilidade de 

ajuizamento da causa sem que a parte se faça representar por advogado, os prazos processuais 

não tem privilégios em favor da Fazmda Pública, a produção de prova pericial com um 

especialista presente na audiência, a agilidade para o pagamento de dívidas decorrentes de 

decisões judiciais (após o trânsito em julgado quando não couber mais recurso, se a quitação 

não ocorrer em até 60 dias o juiz pode determinar o seqüestro do valor diretamente dos cofres 

públicos, sem a figura do precatório) e no caso de uma parte recorrer, a revisão da decisão só 

poder ser feita por colegiados de juízes da própria primeira instância (as turmas recursais), 

somente cabendo recurso extraordinário dessas decisões ao STF nos casos previstos, ajudando 
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em muito a desafogar também os Tribunais Regionais Federais (TRFs), o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Com a implantação dos juizados especiais efetivamente se permitiu a ampliação 

do acesso à Justiça para a população menos favorecida, bem como se possibilitou que o 

processo chegue ao seu término em tempo satisfatório e razoável, tendo em vista o 

congestionamento pelo qual passava a justiça ordinária. 

2.2 INTERAÇÃO COM O PACTO REPUBLICANO, COM A SECRETARIA DE 

REFORMA DO JUDICIÁRIO E COM O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) 

O chamado Pacto Republicano é um conjunto de medidas legais adotadas por 

consenso no Brasil entre os três Poderes da União - Executivo, Legislativo e Judiciário - com 

vistas à aprovação rápida, no Parlamento, de mudanças na legislação, inclusive quanto à 

forma de atuar da Justiça e das polícias. 

Desde 2004, o Supremo Tribunal Federal, a Chefia do Poder Executivo e o 

Congresso Nacional firmaram uma parceria para melhorar instituições do país por meio do 

Pacto Republicano. A parceria entre os Três Poderes da República contribui para uma 

democracia sólida, e consiste em um significativo esforço conjunto em prol da modernização 

do Judiciário. 

A edição do I Pacto Republicano foi celebrada após a promulgação da Emenda 

Constitucional 45, no ano de 2004, e teve como objetivo principal a criação de um Judiciário 

mais rápido e republicano. 

O I Pacto Republicano produziu mudanças importantes, a exemplo da aprovação 

de institutos importantíssimos para a celeridade processual, quais sejam a Repercussão Geral 

e a Súmula Vinculante. 

Entre outras ações aprovadas no I Pacto Republicano estão a estruturação da 

Defensoria Pública da União; a criação de um cadastro centralizado de crianças e adolescentes 

desaparecidos; a tipificação de crime de sequestro; a revisão da legislação sobre crimes 

sexuais e a regulamentação do mandado de segurança coletivo. 

A edição do 11 Pacto Republicano foi assinada pelos representantes dos Três 

Poderes em 1 3  abril de 2009 e representou a união por um sistema de Justiça mais acessível, 

ágil e efetivo. 

Devido à efetividade, o 11 Pacto Republicano busca reafirmar os compromissos 

para ampliar e fortalecer a proteção aos direitos humanos, a efetividade da prestação 
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jurisdicional, o acesso universal à Justiça e também o aperfeiçoamento do Estado 

Democrático de Direito e das instituições do Sistema de Justiça. 

Entre os objetivos práticos, o segundo pacto foi firmado para estabelecer acesso 

universal à Justiça, especialmente dos mais necessitados; aprimoramento da prestação 

jurisdicional com base no princípio constitucional da razoável duração do processo e pela 

prevenção de conflitos; melhoria do sistema penal e combate à violência e criminalidade, por 

meio de políticas de segurança pública combinadas com ações sociais e proteção à dignidade 

da pessoa humana. 

Com efeito a atuação conjunta das Instituições é o grande diferencial do H Pacto 

Republicano. "Integrada, a Justiça avança a olhos vistos em busca do grau de excelência, sob 

o firme propósito de se tomar mais eficiente e acessível a todos os cidadãos" .
1 2  

Neste ano de 20 1 1 ,  o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro 

Cezar Peluso, propôs aos recém eleitos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados a assinatura do IH Pacto Republicano. 

O Ministro Peluso ressaltou a importância dos Pactos Republicanos firmados 

entre os chefes dos Três Poderes. Por conta dos pactos já realizados, frisou o Ministro: 

. . .  a Justiça brasileira experimenta autêntica, mas pouco reconhecida, 
revolução silenciosa. 
Não devemos temer o desafio de, no interesse da cidadania, aprofundar e 
solidificar o processo de modernização do Judiciário e de aperfeiçoamento 
da ordem jurídica. Tenho a certeza de que o diálogo permanente e a 
cooperação resoluta, institucionalizados, entre os Poderes, no 111 Pacto 
Republicano, constituirão instrumento decisivo para o esforço comum de 
construção do futuro.13 (grifos nossos) 

A principal mudança legislativa que o Presidente do STF quer apresentar ao 

Legislativo e Executivo, via Proposta de Emenda Constitucional, é a modificação da natureza 

dos recursos extraordinários, para reduzir a duração das causas judiciais e restaurar a certeza 

do Direito e a credibilidade da Justiça. 

Observa-se, portanto, que a partir da assinatura dos Pactos Republicano, os Chefes 

do Executivo, Legislativo e Judiciário trabalham em agenda conjunta para estabelecer novas 

condições de proteção dos direitos humanos fundamentais, criar mecanismos que conferem 

maior agilidade e efetividade à prestação jurisdicional, assim como fortalecer os instrumentos 

já existentes de acesso à Justiça. 

12 Palavras do Secretário Geral do STF à época: Luciano Felício Fuck. 
\3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portaUcms/ver>. Acesso 
em 2 fev 20 1 1 .  
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A Secretaria de Refonna do Judiciário do Ministério da Justiçal4 surge no cenário 

nacional com a publicação no DOU de 30  abril de 2003 de sua criaçãol5, ou seja, durante a 

tramitação da PEC da Emenda de Refonna do Judiciário (EC 45/2004) e antes da assinatura 

do Primeiro Pacto Republicano celebrado entre os Chefes dos 3 Poderes da República (em 

2004). 

Extrai-se, na parte do institucional deste novo órgão público (apenas oito anos de 

existência) o conteúdo seguinte, que pela pertinência com o tema da dissertação justificou a 

transcrição: 

A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça foi criada 
com o objetivo de promover, coordenar, sistematizar e angariar propostas 
referentes à reforma do Judiciário. Tem como papel principal ser um órgão 
de articulação entre o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério 
Público, governos estaduais, entidades da sociedade civil e organismos 
internacionais com o objetivo de propor e difundir ações e projetos de 
aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Esta articulação acontece em relação a 
propostas de modernização da gestão do Judiciário e em relação à reforma 
constitucional e outras alterações legislativas em tramitação no Congresso 
Nacional. 
A avaliação da Secretaria é de que é necessário aperfeiçoar o funcionamento 
do Poder Judiciário para que ele seja mais rápido, ágil e eficiente . A 
ampliação do acesso à Justiça para todos os brasileiros pode ser alcançada 
com o estímulo a uma série de medidas. Juizados Especiais Estaduais e 
Federais devem ser fortalecidos e aprimorados, por representarem uma 
alternativa eficiente de solução de litígios. O mesmo pode ser dito dos 

14 A criação da Secretaria de Refonna do Judiciário foi publicada no Diário Oficial da União de 30 de abril de 
2003. O primeiro titular da pasta foi o jurista Sérgio Renault. A primeira iniciativa da nova Secretaria foi realizar 
um grande diagnóstico sobre os problemas e gargalos do setor, de fonna a iniciar uma refonna do Judiciário 
eficaz e efetiva. O então Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos propôs uma refonna radical na 
administração da Justiça. Para ele, a prestação jurisdicional deve ser mais barata, rápida e acessível ao cidadão. 
O Ministro pretende iniciar a refonna com um trabalho de investimento em gestão, infonnática, treinamento de 
pessoal, diminuição do percurso e do tempo dos processos. De acordo com Thomaz Bastos, o ponto principal 
para iniciar a refonna é a modificação das estruturas, dos instrumentos e das ferramentas que o Estado oferece à 
população. Para ele, a modernização do Poder Judiciário e da administração da Justiça exigirá consenso entre 
governo, advogados e população. (grifos nossos) 
15 Competência da Secretaria de Refonna Judiciário: 
I - orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas de melhoria dos serviços judiciários prestados aos 
cidadãos; 
11 - examinar, fonnular, promover, supervisionar e coordenar os processos de modernização da administração da 
Justiça brasileira, por intennédio da articulação com os demais órgãos federais, do Poder Judiciário, do Poder 
Legislativo, do Ministério Público, dos Governos Estaduais, agências internacionais e organizações da sociedade 
civil; 
III - propor medidas e examinar as propostas de refonna do setor judiciário brasileiro; 
IV - processar e encaminhar aos órgãos competentes expedientes de interesse do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública; 
V - instruir e opinar sobre os processos de provimento e vacância de cargos de magistrados de competência do 
Presidente da República; e 
VI - instruir e opinar sobre assuntos relacionados a processos de declaração de utilidade pública de imóveis, para 
fins de desapropriação com vistas à sua utilização por órgãos do Poder Judiciário da União. 
Competência estabelecida pelo Decreto n° 6.06 1 ,  de 1 5  de março de 2007, Anexo I (disponível em: 
<http://portal.mj .gov.br/refonna> ) 
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Juizados itinerantes e dos Centros Integrados de Cidadania, que levam o 
acesso à justiça até o cidadão mais carente, democratizando seu acessol6. 
(grifos nossos) 

Observa-se pela leitura acima, que a Secretaria da Refonna do Judiciário também 

coloca como uma das suas prioridades o aperfeiçoamento e fortalecimento desse subsistema 

do Poder Judiciário (os Juizados Especiais Federais), assim como estimula a materialização de 

outros meios alternativos de resolução de conflitos (como a conciliação prévia), ou seja, os 

argumentos da dissertação vão ao encontro do que se propõe tal Secretaria Especializada 

vinculada ao Ministério da Justiça. 

Ressalte-se ainda que a criação pelo Poder Executivo Federal em 2003, de um 

órgão especializado no estudo do Poder Judiciário (Secretaria da Refonna do Judiciário do 

Ministério da Justiça), demonstra a preocupação com que o Executivo Federal, nesses últimos 

anos, tem com o funcionamento do Poder Judiciário. Oficialmente o Poder Executivo1 7  vem 

se manifestando no sentido de que a Justiça Brasileira seja mais rápida, ágil, eficiente e 

acessível ao cidadão, que seja diminuído o percurso e o tempo dos processos. Observa- se, 

portanto, que o que se propõe - viabilidade jurídica da concentração fisica de fonna 

pennanente e estática dos partícipes desse Subsistema - atende os valores propugnados pelo 

Poder Executivo federal . 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado e instituído pela Emenda 

Constitucional nO 45/2004, sendo composto por 1 5  Conselheiros e presidido pelo Presidente 

do Supremo Tribunal Federal. 1 8 

O CNJ tem procurado apOIar os meIOS alternativos de solução de litígio 

(conciliação e mediação) e para isso editou a Resolução 1 25 .  Em seminário realizado pelo 

CNJ19 sobre o tema o Professor Kazuo Watanabe, um dos idealizadores da mesma, afinnou 

que o foco do texto é dar tratamento adequado aos conflitos que levam as pessoas a entrar na 

Justiça (incentivar os acordos), e não impedir que se instaurem processos judiciais, portanto o 

16 BRASIL. Ministério da Justiça. ReCorna do Judiciário. Disponível em: <http://portal.mj .gov.br/reforma>. 
Acesso em 1 1  mar 20 1 1 .  
17 A própria criação da Secretaria da Reforma do Poder Judiciário pelo Minitério da Justiça e a participação do 
Chefe do Poder Executivo nos Pactos Republicanos formalmente reconhecem a necessidade do Poder Judiciário 
se tomar mais ágil, eficiente e acessível ao cidadão, que seja diminuído o percurso e o tempo dos processos (vide 
nota de rodapé 13)  
18 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é um órgão voltado à reformulação de quadros e meios no Judiciário, 
sobretudo no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. O CNJ foi instituído em 
obediência ao determinado na Constituição Federal, nos termos do art. 1 03-B. (Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br>) 
19 CNJ - Conselho Nacional de Justiça. Seminário realizado em 28 jun 201 1 ,  Fundação Armando Álvares 
Penteado (F AAP). Disponível em: <http://www.conjur.com.br/20 1 1 -jun-28/conciliacao-mediacao-nao
pretendem-trazer-celeridade-judiciario>. Acesso em 28 jun 20 1 1 .  
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que se pretende, segundo o mestre, não é resolver os problemas do Judiciário (quantidade de 

processos tramitando, o gargalo da saída - morosidade) , mas facilitar o acesso à Justiça. 

Nesse seminário segundo a ex-conselheira do CNJ, Andrea Pachá, a Resolução 1 25, que 

institui a mediação e a conciliação como formas de resolução de litígios no Brasil, não deve 

diminuir a carga de trabalho dos juízes, e sim aumentar, já que para que os acordos possam ter 

validade jurídica, é preciso ser homologado por um juiz, até para que depois possa se cobrar o 

cumprimento dos mesmos. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Cezar 

Peluso, também presente no seminário, acrescentou à ideia do professor Watanabe que a 

questão é que hoje quando se fala em acesso à Justiça, não se defende mais que as pessoas 

procurem o Judiciário, e sim que elas consigam sair dos tribunais com suas situações 

resolvidas, prosseguiu afirmando que conciliar conflitos é tão ou mais importante que gerir 

processos, os quais, na maioria das vezes, não conseguem chegar a resoluções satisfatórias 

para as parte, concluindo que para o interessado, o acesso à Justiça deve significar "a 

possibilidade de estar diante do juiz, dialogar com ele e influenciar sua decisão" o que o 

modelo atual, por causa do acúmulo de processos em estoque, não permite. Essa 

transformação, na opinião do Ministro Peluso, só será possível com a difusão da cultura de 

conciliação. Conclusão, esses meios alternativos garantem celeridade, mas não afastam a 

necessidade de participação do Judiciário. Quanto aos JEFs e o objeto desta dissertação o que 

se proporá adiante é que a conciliação seja obrigatória e efetivamente realizada pelos entes 

públicos (réus) em dois momentos distintos: no início do processo, antes ou concomitante 

com a juntada da contestação, e caso inviabilizada, durante a audiência de instrução e 

julgamento, ambos com a presença do Juiz federal, já que a figura do magistrado garante uma 

maior segurança para o autor da demanda, particularmente os dos JEFs hiposuficientes em 

sua maioria). 

No CNJ os Juizados Especiais Federais sempre estiveram dentre suas prioridades, 

dos 14 Provimentos já editados, os de número 5 e 6 tratam especificamente dos JEF, e o 

número 7 dos Juizados Especiais dos Estados e do DF, com algumas normas, de repercussão 

na dissertação, que merecem ser transcritas: 

Conselho Nacional de Justiça Corregedoria 
PROVIMENTO N° 05 
Dispõe sobre a Comissão de Reestruturação e Aprimoramento dos Juizados 
Especiais Federais no âmbito dos Tribunais Regionais Federais das cinco 
Regiões. 
O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições 
constitucionais e regimentais de aprimoramento dos serviços judiciários, 
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tendo em vista a relevância do tema e o disposto no artigo 8°, XX, do 
Regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, e 
CONSIDERANDO a necessidade de buscar a realização dos objetivos dos 
Juizados Especiais Federais, destacadamente os de distribuição de justiça 
célere e eficaz, 
CONSIDERANDO que a maioria dos processos que tramitam perante os 
Juizados Especiais Federais versam sobre matéria previdenciária, 
envolvendo beneficios de natureza urgente e alimentar, 
CONSIDERANDO que a maioria das ações previdenciárias de concessão 
demanda instrução probatória com realização de audiências ou perícias 
médicas, 
CONSIDERANDO o excessivo volume de processos em trâmite e o elevado 
número de processos conclusos para sentença no âmbito dos Juizados 
Especiais Federais, e que este congestionamento de processos se deve 
fundamentalmente ao elevado volume de distribuição de processos, 
CONSIDERANDO a necessidade de se planejar e supervIsIOnar a 
implantação de politicas públicas e ações estratégicas relacionadas aos 
Juizados Especiais Federais, 
RESOLVE determinar a instalação de Comissão de Reestruturação e 
Aprimoramento dos Juizados Especiais Federais no âmbito dos Tribunais 
Regionais Federais das cinco Regiões, que fica disposto nos termos 
seguintes: 
Art. 1 °  - Os Tribunais Regionais Federais, no prazo de 30 dias a partir da 
edição deste Provimento, deverão constituir comissão, presidida pelo 
Coordenador dos Juizados Especiais Federais e composta por juízes federais 
por ele nomeados, com o objetivo de planejar e supervisionar a implantação 
de políticas públicas e ações estratégicas relacionadas aos Juizados Especiais 
Federais. 
Art. 2° - A comissão de que trata o artigo antecedente, composta por juízes 
com competência nos Juizados Especiais Federais e que, preferencialmente, 
representem as seções judiciárias integrantes do TRF, terá competência para: 
I - Identificar varas dos juizados especiais federais sobrecarregadas pelo 
volume de distribuição de processos, levando-se em consideração a natureza 
dos feitos e as implicações decorrentes de sua instrução processual e do 
cumprimento do julgado. 
11 - Desenvolver projetos destinados a tornar proporcional a relação entre 
recursos (humanos e materiais) e o volume de distribuição de novos 
processos entre as varas federais no âmbito da Subseção Judiciária, Seção 
Judiciária ou do TRF. 
111 - Desenvolver projetos destinados à equalização do volume de 
distribuição de novos processos, tais como conversão de varas comuns em 
varas de juizado, transformação de competência das varas ou suspensão de 
distribuição. 
N - Coordenar ações destinadas à redução da pauta de audiências, mediante 
regime de auxilio, voluntário ou não, por magistrados designados pela 
Corregedoria-Regional. 
V - Coordenar ações destinadas à redução do número de processos conclusos 
para sentença em varas de juizado, mediante regime de auxilio, voluntário ou 
não, por magistrados designados pela Corregedoria Regional. 
VI - Analisar solicitações ou propostas elaboradas por juízes que digam 
respeito às questões tratadas no presente provimento. 
Art. 3° - A Comissão de que trata o art. 1 °  deverá informar bimestralmente 
ao Conselho Nacional de Justiça as ações propostas, o encaminhamento 
realizado, o estágio de desenvolvimento que se encontram os projetos e os 
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resultados alcançados com as iniciativas já implementadas, bem como as 
solicitações ou propostas a que se refere o inciso VI do artigo 2°. 
Art. 4° - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação e devera 
ser encaminhado à Presidência do Conselho da Justiça Federal, à 
Corregedoria do Conselho da Justiça Federal, às Presidências, às 
Corregedorias e às Coordenadorias dos Juizados dos Tribunais Regionais 
Federais. 
MINISTRO GILSON DIPP 
Corregedor Nacional de Justiça20 

PROVIMENTO N° 06 
Dispõe sobre o plano emergenciais de redução de processos conclusos para 
sentença no âmbito dos Juizados Especiais Federais das cinco Regiões. 
O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições 
constitucionais e regimentais de aprimoramento dos serviços judiciários, e 
tendo em vista a relevância do tema e o disposto no artigo 8°, XX, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, e 
CONSIDERANDO a necessidade de buscar a realização dos objetivos dos 
Juizados Especiais Federais, destacadamente os de distribuição de justiça 
célere e eficaz, 
CONSIDERANDO que a maioria dos processos que tramitam perante os 
Juizados Especiais Federais versam sobre matéria previdenciária, 
envolvendo benefícios de natureza urgente e alimentar, 
CONSIDERANDO o excessivo volume de processos em trâmite e o elevado 
número de processos conclusos para sentença no âmbito dos Juizados 
Especiais Federais, e que este congestionamento de processos se deve 
fundamentalmente ao elevado volume de distribuição de processos, 
RESOLVE 
Art. 1 ° - Determinar a implementação de plano emergencial de redução de 
processos conclusos para no âmbito dos Juizados Especiais Federais das 
cinco Regiões, que fica disposto nos termos seguintes: 
Art. 2° - Os Tribunais Regionais Federais deverão estabelecer, no prazo de 
30 (trinta) dias, regime de auxílio para elaboração de sentenças, junto a varas 
de Juizado Especial Federal com mais de 500 processos conclusos para 
sentença. 
Parágrafo único - A vara federal de Juizado Especial Federal auxiliada será 
responsável pela seleção de processos e pelo seu encaminhamento ao juiz 
designado para prestar auxílio, devendo a preferência recair sobre os 
processos mais antigos, considerando-se a data de sua distribuição. 
Art. 3 °  - A execução do regime de auxílio de que trata o artigo 1 ° se dará 
mediante a designação, voluntária ou não, de juízes federais e juízes federais 
substitutos com ou sem competência dos Juizados Especiais Federais. 
Parágrafo 1 ° - A designação para participação no auxílio emergencial se dará 
preferencialmente dentre juízes federais e juízes federais substitutos que 
contem com menor nível de distribuição de processos mensais em sua 
unidade jurisdicional e menor número de processos conclusos para sentença. 
Parágrafo 2° - A atribuição de processos aos juízes designados deverá, tanto 
quanto possível, ser orientada pela escolha de processos de mesma natureza 
ou tema. 

20 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento n° 5, de 29 abr 2010. Dispõe sobre a Comissão de 
Reestruturação e Aprimoramento dos Juizados Especiais Federais no âmbito dos Tribunais Regionais Federais 
das cinco Regiões. 
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Art. 4° - O cumprimento do plano emergencial deverá se dar em prazo não 
superior a 90 (noventa dias) a contar da data de publicação do presente 
provimento, sendo possível a prorrogação deste prazo mediante 
requerimento fundamentado do juiz designado diretamente a Corregedoria 
do respectivo Tribunal. 
Parágrafo 1 ° - Os processos atribuídos ao juiz designado ficam a ele 
vinculados até a entrega da sentença e eventuais embargos de declaração, 
ainda que vencido o prazo de que trata o caput deste artigo. 
Parágrafo 2° - A participação do juiz designado no regime de auxílio de que 
trata o art. 1 ° deste Provimento ensejará anotação para fins de promoção pelo 
critério de merecimento. 
Art. 5° - Os Tribunais Regionais Federais, no prazo de 1 20 (cento e vinte) 
dias a contar da data de publicação deste Provimento, encaminharão à 
corregedoria do CNJ relatório expressando os resultados alcançados com a 
execução do plano emergencial de redução de processos conclusos para 
sentença. 
Art. 6° - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação e deverá 
ser encaminhado a Presidência do Conselho da Justiça Federal, à 
Corregedoria do Conselho da Justiça Federal, às Presidências, às 
Corregedorias e as Coordenadorias dos Juizados dos Tribunais Regionais 
Federais. 
Brasília, 29 de abril de 20 1 0. 
MINISTRO GILSON DIPP 
Corregedor Nacional de Justiça21 

PROVIMENTO N° i2 
Define medidas de aprimoramento relaciona das ao Sistema dos Juizados 
Especiais. 
O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições 
constitucionais e regimentais de aprimoramento dos serviços judiciários, 
tendo em vista a relevância do tema e o disposto no artigo 8°, XX, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, e CONSIDERANDO o 
crescente volume de demandas submetidas ao procedimento diferenciado 
dos Juizados Especiais e a necessidade de garantir sua eficiência; 
CONSIDERANDO a edição da Lei nO 1 2. 1 53 ,  de 22 de dezembro de 2009, 
que explicitou a existência de um Sistema dos Juizados Especiais e dispôs 
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do 
Distrito Federal. dos Territórios e dos Municípios; 
CONSIDERANDO que a prestação jurisdicional deve aproximar se dos 
anseios da população, com facilitação do acesso à ordem jurídica justa e ao 
efetivo atendimento da pretensão ajuizada; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampliação do acesso ao Poder 
Judiciário, por meio de um sistema informal, simples, célere, gratuito e 
capaz de absorver a demanda que lhe é atribuída; 
CONSIDERANDO a importância da valorização de formas efetivas de 
resolução de conflito, por meio da conciliação pré-processual e processual; 
CONSIDERANDO que a efetivação de tais medidas pressupõe a existência 
de estrutura material, pessoal e orçamentária adequadas, racionalização dos 

2 1  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento n° 6, de 29 abr 2010. Dispõe sobre o piano 
emergenciais de redução de processos conclusos para sentença no âmbito dos Juizados Especiais Federais das 
cinco Regiões. 
22 Serão explicitados apenas as normas que interessam aos JEFs e a dissertação. 
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trabalhos e otimização dos recursos disponíveis, por meio de um processo de 
gestão planejado e eficaz; 
RESOLVE: 
DISPOSIÇÃO GERAL 
Art. 1 0  O Sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal, 
formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e 
Juizados Especiais da Fazenda Pública, é norteado pelos critérios da 
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 
buscando, sempre que possível, a transação. 
DA COORDENAÇÃO 
Art.2° . . .  . 
§ 1 0  . . .  . 
§ 2° Caberá ã Coordenação dos Juizados Especiais, dentre outras atribuições 
que lhe forem estabelecidas pela legislação local: 
a) . . .  . 
b) . . .  . 
c) . . .  . 
d) . . .  . 
e) propor medidas de aprimoramento e padronização do Sistema dos 
Juizados, inclusive de questões procedimentais; 
f) estabelecer rotinas para conciliação pré-processual e processual; 
g) propor e coordenar mutirões de audiências, sentenças e julgamentos nos 
Juizados Especiais e nas Turmas Recursais, mediante regime de auxílio, 
voluntário ou não, por magistrados e servidores designados pelo Órgão 
competente; 
h) propor a celebração de convênios para efetivação da comunicação de atos 
processuais; 
i) . . .  . 
j)  . . .  . 
I) promover a capacitação em técnicas de solução pacífica de conflitos de 
juízes, Conciliadores, juízes leigos, mediadores e serventuários que atuem no 
Sistema; 
m) . . . .  
n)  propor convênios com entidades públicas e privadas para possibilitar a 
dinamização dos atendimentos prestados pelos Juizados Especiais. 
Art. 5° O Sistema dos Juizados Especiais deve adotar a prática da 
conciliação pré-processual como meio de solução de conflitos, observando 
as seguintes diretrizes: 
I - estrutura apropriada e ambiente adequado; 
11 - serviços itinerantes de atendimento à população residente em locais de 
difícil acesso ou distantes das unidades judiciárias; 
III - postos de atendimento em locais que não forem sede de unidades 
judiciárias; 
IV - convênios com instituições de ensino. entidades de defesa dos direitos 
dos consumidores, entes públicos e privados, inclusive para que os pedidos 
iniciais de até 20 salários mínimos, reduzidos a termo pelas equipes de 
outros Órgãos e assinados pelo autor, além do pleito de tentativa de 
conciliação junto aos técnicos da própria entidade, consignem requerimentos 
que permitam a sua utilização como petição inicial caso não haja acordo, 
evitando-se assim refazimento do trabalho pela secretaria do juizado; 
Art. 6° Na comunicação dos atos, no Sistema dos Juizados Especiais, deve 
ser utilizado preferencialmente o meio eletrônico ou correspondência com 
aviso de recebimento, dispensado o uso de carta precatória, mesmo entre 
Estados diversos da Federação, salvo para citação no Juizado Especial 
Criminal. 
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Art. 28. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 7 de maio de 20 1 0. 
MINISTRO GILSON DIPP23 

No início do ano de 20 1 0  o então Ministro Gilmar Ferreira Mendes apresentou, 

ainda como Presidente do CNJ, o RELATÓRIO ANUAL CNJ referente ao ano de 2009, 

sobre a situação do Poder Judiciário, e na quinta e última parte deste documento, as 

providências necessárias para dar cumprimento às dez metas nacionais de nivelamento para o 

ano de 2009, que pela importância e pertinência com a dissertação mereceram transcrição 

(quanto as 1 0  metas de nivelamento as de número 2, 3 ,  4, 6 ,  7, 8 e 1 0  indiretamente 

repercutem nos JEFs) o que é importante são as providências decorrentes dessas metas que 

serão elencadas abaixo: 

1 0  METAS DE NIVELAMENTO 
1 .  Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 
5 anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no 
Tribunal Pleno ou Órgão Especial. 
2. Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas 
para o julgamento de todos os distribuídos até 3 1/ 1 2/2005 (em 1 0, 20 grau 
ou tribunais superiores) 
3 .  Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo 
tribunal e à rede mundial de computadores (internet). 
4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos. 
5 .  Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de 
acompanhamento eletrônico das prisões provisórias. 
6. Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas 
e de processos de trabalho, para imediata implantação de métodos de 
gerenciamento de rotinas. 
7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial 
de computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das 
decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça. 
8. Cadastrar todos os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos de 
acesso a informações sobre pessoas e bens, e de comunicação de ordens 
judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud). 
9. Implantar núcleo de controle interno. 
1 0. Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias. 

Observa-se portanto, dentre vários atos normativos editados pelo CNJ, 

particularmente os Provimentos mencionados acima, a busca de novos caminhos e de modelos 

de gestão administrativa e operacional para a plena funcionalidade desse subsistema dos JEFs 

indo também ao encontro com o objetivo da dissertação. 

23 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento n° 7, de 7 maio 2010. Define medidas de 
aprimoramento relaciona das ao Sistema dos Juizados Especiais. 
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Apresentar-se-á a coleta de dados pesquisados no CNJ, sobre os principais órgãos 

e entidades públicas que litigam nos Juizados Especiais Federais, os principais órgãos 

administrativos que os Advogados da União e as Procuradorias Federais vão buscar as 

informações para embasar a defesa jurídica das causas ajuizadas. Quais as principais matérias 

que são tratadas nos JEF, assim como, outros partícipes, que mesmo não sendo da estrutura 

dos potenciais réus, deverão estar presentes nesses prédios. 

Por ocasião do Seminário Justiça em Números 20 1 0, o Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Ministro Cezar Peluso, divulgou que após ter sido realizado o relatório 

denominado Justiça em Números 2009, foi constatado que naquele ano tramitou "nos três 

ramos da Justiça, cerca de 86,6 milhões de processos, sendo 25,5 milhões de novos 

processos. Em relação a 2008 houve uma alta de 1 9,8% no número de processos em 

tramitação". 24 Ao confrontar tal informação com os dados estatísticos elaborados pelo 

Conselho da Justiça Federal (processos em tramitação nos Juizados Especiais Federais, 

Turmas Recursais, Justiça Federal de 1 o grau e TRF's - vide ANEXO I), constata-se que os 

órgãos da Justiça Federal totalizaram uma média de 9. 1 8 1 ,228 (nove milhões, cento e oitenta 

e um mil e duzentos e vinte e oito) processos em tramitação, o que significa uma média de 

aproximadamente 20% do total nacional. 

Dentre esse percentual significativo de demandas em tramitação da Justiça 

Brasileira, verifica-se, em estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, denominado 

" 100 maiores litigantes" que o INSS, a Caixa Econômica Federal, a União e a Fazenda 

Nacional encabeçam a lista dos entes que mais litigam na Justiça Federal. Confira-se:25 

24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Seminário Justiça em números 2010. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portaISttlntemacional/portaIStfDestaque _ en _ us/anexo/discurso _ministro 

abertura seminario.doc>. Acesso em 1 1  mar 20 1 1 .  
25 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. 100 maiores litigantes. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa _100 _maiores _litigantes.pdf>. Acesso em 12 fev 
20 1 1 .  
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Tabela 1 - 1 00 maiores litigantes 

Percentual de 
Percentual de Percentual de 

Litigantes dos maiores grupos pertencentes processos em relação 
processos no pólo processos no pólo 

ao Setor Bancário da Justiça Federal aos 100 maiores 
litigantes federais 

ativo passivo 

SETOR PÚBLICO FEDERAL 76,85% 3 1 % 69% 
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 43, 1 2% 1 9% 8 1 %  SEGURO SOCIAL 

FAZENDA NACIONAL 1 5,65% 69% 3 1 %  

UNIÃO 1 4,52% 24% 76% 
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE 0,79% 1 9% 8 1 %  
SAÚDE 

INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE 0,48% 38% 62% COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 0,47 49% 5 1 % 
NATURAIS RENOVÁVEIS 

BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL 0,39% 1 9% 8 1 %  

INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 0,24% 78% 22% 
QUALIDADE INDÚSTRIAL 

DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL 0, 1 5% 57% 43% DE OBRAS CONTRA AS SECAS 

FNDE - FUNDO NACIONAL DE 0, 13% 3 5% 65% 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

OUTROS 0,9 1 %  47% 53% 

BANCOS 1 8,64% 27% 73% 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 8,24% 26% 74% 

BANCO DO BRASIL 0, 14% 23% 77% 

BANCO DO BRASIL S/A. 0, 1 0% 23% 77% 

BANCO NOSSA CAIXA S/A 0,04% 24% 76% 
FHE - FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO 0,09% 84% 1 6% 
EXÉRCITO 

ITAÚ 0,08% 44% 56% 

BANCO ITAÚ S/A 0,06% 36% 64% 
BANEST ADO - BANCO DO ESTADO DO 0,0 1% 80% 20% 
PARANÁ S.A. 

BRADESCO 0,06% 1 9% 8 1 %  
BNDES - BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 0,04% 4 1 %  59% 
SOCIAL 

Fonte: Departamento de Pesquisas Judiciárias/CNJ. 
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Verifica-se, observando detidamente a tabela aCIma, também uma diferença 

gritante entre o alto percentual dos processos em que o INSS, a Caixa Econômica Federal e 

União figuram no polo passivo da relação processual comparado ao percentual dos processos 

em que os mesmos entes figuram no polo ativo, o que deve ser relacionado ao fato de que nos 

Juizados Especiais Federais, os referidos entes somente podem ocupar o polo passivo da 

relação processual (no polo ativo somente o cidadão/particular, o servidor público federal, e 

micro e pequena empresa). 

Observa-se pelo referido estudo acima que, na área cível, o Instituto Nacional do 

Seguro Social está à frente como o maior litigante, considerando-se que a maioria dos 

processos, em trâmite nos JEF envolvam a concessão e revisão de beneficios previdenciários 

e assistenciais, inclusive reconhecimento de vínculo de dependência e união familiar, seguida 

da Caixa Econômica Federal (processos que envolvem responsabilidade civil, sistema 

financeiro de habitação, FGTS, seguro educação), depois a União (questões envolvendo 

direitos estatutários de servidores públicos federais civis e militares das Forças Armadas -

particularmente questões de vencimentos, proventos, pensões, beneficios previdenciários e 

assistenciais, incluindo reconhecimento de união familiar - questões ligadas ao direito à saúde 

dos cidadãos - SUS), ainda a União via Fazenda Nacional (questões tributárias), por fim, 

ainda com uma demanda razoável, a Empresa de Correios e Telégrafos - ECT ( também 

questões de responsabilidade civil). Já com demanda menor as demais entidades da 

Administração Pública Indireta os Hospitais Públicos federais (questões afetas ao direito de 

saúde e responsabilidade civil), as Universidades Públicas federais (questões de direito a 

educação e servidores) e outras entidades que colaboram com a Administração Pública 

federal (embora não integrantes) e os Conselhos de Fiscalização Profissional (questões afetas 

a contribuições parafiscais, vínculo profissional, isenção de pagamento de valores para 

exames de admissão, plano de saúde). Na área penal : o Ministério Público federal nas 

demandas penais é o único demandante (crimes de menor potencial ofensivo: contra a 

Administração Pública, desacato, calúnia, injúria, difamação, abuso de autoridade, crimes 

ambientais), denúncias decorrentes de Inquéritos Policiais instaurados pela Polícia Federal. 

Participam desse subsistema dos JEF, além dos Juízes Federais e Procuradores da 

República (membros do Justiça Federal e do Ministério Público Federal), os membros do 

corpo jurídico dos réus demandados, os Advogados Públicos da União, os Procuradores 

Federais, os Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados das empresas estatais 

(inclusive terceirizados), os Advogados de defesa dos Conselhos de Fiscalização Profissional; 

pelo lado dos demandantes os Advogados inscritos na OAB (embora facultativos, participam 
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ativamente, inclusive como dativos). Como auxiliares dos juízos os peritos, os conciliadores 

(facultativos), os servidores das respectivas Varas federais, mas principalmente os servidores 

da seção de cálculos judiciais. Também participam desse subsistema, mas como membros da 

área administrativa municiando o corpo jurídico dos demandantes de informações, 

esclarecimentos, provas, juntada de processos administrativos e efetivando/implantando as 

decisões judiciais (incluindo aquelas homologadas decorrentes de conciliações), no INSS (os 

peritos médicos, os chefes dos postos de atendimentos, os gerentes da região administrativa e 

os responsáveis pela seção de cálculos), na CEF (o preposto, o gerente da agência, os 

responsáveis pelas unidades administrativas do FGTS - quanto ao SFH, sistema financeiro de 

habitação foi criada uma empresa pública federal para renegociar alguns contratos - e os 

responsáveis pela seção de cálculo; na União (os peritos, os responsáveis pela unidades 

administrativas, os responsáveis pela seção de cálculos - os Comandantes das unidades 

militares operacionais, os Comandantes das unidades militares administrativas e os militares 

responsáveis pelo setor de cálculos), na Fazenda Nacional (os responsáveis pelas unidades 

administrativas de arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos federais, os responsáveis 

pelo setor de cálculos), na ECT (os responsáveis pela unidades administrativas, os 

responsáveis pela seção de cálculo), nos Hospitais e UniversidadeslFaculdades Públicas (os 

responsáveis pelas unidades administrativas, os responsáveis pelo setor de cálculos), nos 

Conselhos de Fiscalização Profissional (os responsáveis pelas unidades administrativas, os 

responsáveis pelo setor de cálculos). Na área penal os membros da Polícia Federal. 

2.4 PRINCIPAIS PROBLEMAS ATUAIS 

Os principais problemas atuais Gunho de 20 1 1 ) enfrentados nos Juizados 

Especiais Federais, ordinários (permanentes e estáticos), inseridos em prédios públicos 

isolados e distantes da estrutura física dos demais partícipes, todos órgãos ou entidades 

públicas federais26: 

a) Usuários hiposuficientes, sem advogados na maioria das vezes como permite a 

Lei, reféns da burocracia estatal, muitas vezes terão de percorrer para cumprir decisões 

judiciais 27 , diversos imóveis públicos federais (desconcentração física) para conseguir a 

26 Os problemas citados são fruto da experiência e observação própria como Juiz Titular com competência em 
matéria de juizado (8 anos ininterruptos) junto a 2a Vara Federal de Campos dos Goytacazes e atualmente no 2° 
JEF/NiteróiIRJ. 
27 Dentre outros exemplos que ocorrem durante o procedimento dos JEF, os mais comuns que exigem que o 
demandante percorra vários prédios públicos envolvem decisões judiciais determinando novas perícias médicas a 
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efetividade da prestação jurisdicional, sem qualquer facilitador (até mesmo nos próprios 

imóveis dos JEF, na maioria das vezes, não há estrutura de pessoal especializado para 

propiciar tal atendimento, nem local diferenciado para esse fim); 

b) Demora excessiva na tramitação dos atos e decisões judiciais envolvendo os 

diversos atores desse subsistema, já que cada um se encontra em imóveis públicos 

diferenciados, mesmo com a informatização e com os prazos processuais isonômicos entre 

autor e réus pessoas públicas (um número significativo de processos com mais complexidade, 

mas ainda dentro da competência do JEF, razões pelas quais os prazos não são cumpridos, 

salvo mandado de busca e apreensão, ou determinações eletrônicas sem qualquer efetividade); 

c) Distribuição de ações judiciais sem que haja tentativa de conciliação prévia 

(fase pré-processual ou no mínimo tentativa de conciliação prévia antes da instrução judicial) 

por parte dos órgãos e entidades públicas federais, com aumento do estoque de processos 

judiciais e audiências judiciais; 

d) Grande dificuldade de comunicação entre os servidores da Justiça Federal com 

os servidores dos demais órgãos e entidades públicas federais envolvidas no subsistema 

(principalmente a área administrativa, embora a área jurídica, em alguns casos, em face da 

terceirização, seja também de dificil acesso), nos casos em que há urgência da implementação 

de medida judicial, principalmente as decisões liminares, ou a fase executória, ou algum 

obstáculo a ser suplantado dentro de uma das fases procedimentais; 

e) Ausência da conciliação ou transação, na fase judicial (na audiência de 

instrução judicial), por parte dos órgãos e entidades públicas, rés nos processos, em face da 

cultura da litigiosidade decorrente do ambiente diversificado (sem contar os casos de que o 

preposto ou o procurador do réu não estão munidos, na audiência, de poderes de conciliar ou 

transigir até 60 salários mínimos, na maioria das vezes no máximo até 20 salários mínimos); 

f) Impossibilidade de acordos na audiência de instrução e julgamento - AIJ, por 

ausência de dados ou informações por parte dos órgãos e entidades públicas federais, no local 

da audiência (ou no imóvel onde se realiza a AIJ, ou seja, suspensão das audiências para 

pesquisa em outros locais diferenciados que armazenam tais dados ou informações; 

g) Necessidade constante de perícias (principalmente as médicas) em locais 

distintos do imóvel onde tramita o processo do JEF, sendo que às vezes o autor é obrigado a 

serem realizadas pelo INSS, depois outra perícia sobre o mesmo assunto agora com o perito do Juiz em outro 
local. Nos acordos judicias com a CEF para fins de equalização do saldo devedor dos mutuários da casa própria, 
muitas vezes parte do FGTS será utilizado, porém os órgãos que administram tal Fundo encontram-se em outras 
estruturas fisicas e precisam se manifestar, logo o demandante se vê obrigado deslocar até esse local para tirar 
dúvidas e esclarecimentos, ou aguardar que o Juiz expeça um Oficio requisitando informações e certidões com 
prazos de resposta dilatados e às vezes impertinentes. 
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refazer 2 perícias durante o processo, uma a cargo do órgão ou entidade pública e outra a 

cargo da perícia judicial; 

h) Ausência de uma Contadoria Judicial no imóvel onde tramita o processo do 

JEF, ou quando existente, com outras competências (falta de especialização e estrutura), assim 

como as Contadorias dos órgãos e entidades públicas em imóveis distintos em relação aquela, 

sendo dificultada a comunicação quando necessária para suplantar dúvidas ou obstáculos; 

i) As Procuradorias e Advogados terceirizados que defendem os órgãos e 

entidades públicas federais, rés nos JEF, ressentem-se da desconcentração fisica entre o corpo 

jurídico, encarregado da defesa, e a área administrativa competente para munir as informações 

e dados necessários para defesa, conciliação e implementação das decisões liminares e 

definitivas, sem contar a falta de apoio da chefia em delegar poderes de transigir ou conciliar 

até 60 salários mínimos, quando muito 20 salários mínimos, com falta de efetividade do limite 

de alçada da Lei dos JEF. 

Mas, o maior problema decorre de que as unidades administrativas operacionais 

estão distantes das Contadorias Administrativas (encarregadas pelos cálculos) e também 

daquelas encarregadas da implantação/efetivação da decisão judicial. Nas relações jurídicas 

de trato sucessivo, que são a maioria que tramitam nos JEF (questões vencimentais, de 

beneficios previdenciários e assistenciais, de proventos, de pensões, envolvendo servidores ou 

não etc.) as decisões que tenham repercussão financeira e que precisam ser implantadas em 

folha de pagamento, contracheque, são as que apresentam maior índice nesse sentido. As 

queixas são que as contadorias administrativas e as unidades administrativas responsáveis 

pela implantação/efetividade apresentam deficiência de pessoal e de meios, e ausência de 

especialização para atender exclusivamente a demanda judicial (esses setores atendem outras 

demandas ordinárias). 

Resumindo, os MAIORES PROBLEMAS atuais dos Juizados Especiais Federais 

Gunho de 201 1 )  são: ausência de uma central de conciliação permanente (no momento da 

propositura da ação ou antes da instrução judicial, no mínimo), a demora do processo na fase 

recursal e de execução, e dentre todos o MAIOR OBSTÁCULO, a falta de efetividade da 

decisão judicial (inclusive aquelas fruto de acordo ou conciliação judicial homologadas pelo 

Juiz).28 

28 JORNAL Correio Brasiliense. Ministério Público investiga o INSS, 12 maio 20 1 1 , Caderno E-2: (notícia 
confIrmada pela pesquisa feita junto ao MPF/SP onde foi instaurado o Inquérito Civil Público ICP - n. 
1 .34.001 .002474/20 1 1 - 1 1 - sob a competência do Procurador Regional da República Dr. Jefferson Aparecida 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - Resumo: Seguridade Social - Notícia de descumprimento de 
determinação judicial do INSS junto ao JEF - Morosidade - Prática de Improbidade Administrativa - Atraso em 
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2.5 CONCLUSÃO PARCIAL 

A grande vantagem dos Juizados Especiais Federais (pelo menos era essa a ideia 

quando foi criado) é que o cidadão passou a ter mais facilidade de acesso à Justiça Federal, 

uma vez que não é necessária a atuação de advogados, o limite da causa é de 60 salários

mínimos e o valor a ser recebido não depende de precatórios. 

Os JEFs foram criados para dar maior celeridade aos feitos com menor valor. Para 

tanto, foi instituído um rito muito simplificado, que concentra todos os atos em audiência, 

obrigou-se os órgãos públicos a apresentar os documentos que dispuserem para a instrução, 

evitando delongas e dispensou-se o relatório nas sentenças, por aplicação analógica da Lei 

9.099/95. A Lei teve o grave defeito de instituir número excessivo de instâncias recursais; 

mas isso não é objeto desta dissertação. 

O que não pode ocorrer é o subsistema dos JEFs passarem a ter os mesmos 

problemas das Varas Ordinárias. Não teria sentido criar um procedimento sumaríssimo, em 

que a informalidade, a simplicidade e a celeridade são princípios norteadores, e manter a 

mesma formalidade e solenidade típicas dos sistemas baseados na civil law. 
Os maiores problemas atuais dos Juizados Especiais Federais Gunho de 20 1 1 ) são: 

ausência de uma central de conciliação permanente (no momento da propositura da ação ou 

antes da instrução judicial, no mínimo), a demora do processo na fase recursal e de execução, 

e dentre todos o maior gargalo é a falta de efetividade da decisão judicial29 (inclusive aquelas 

fruto de acordo ou conciliação judicial homologadas pelo Juiz). 

1 5/03/20 1 1  - 3 . 1 80 (três mil cento e oitenta) decisões judiciais não cumpridas, sendo tutela antecipada: 1489, 
Acordos: 586, Concessão de benefícios:565, Revisão de beneficios:540 - Outros Inquéritos também abertos: ICP 
5450/2009 - ICP 220/2009 ; Jornal Correio Brasiliense: "O Ministério Público Federal (MPF) abriu uma 
investigação para apurar suspeita de descumprimento de decisões judiciais pelo Instituto Nacional do Seguro 
Nacional (INSS). Um inquérito civil foi instaurado na terça-feira para apurar suposto desrespeito a 2.380 
decisões do Juizado Especial Federal de São Paulo. As determinações judiciais são referentes a processos de 
pedido de revisão de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Segundo o procurador regional dos Direitos do 
Cidadão do MPF-SP, Jefferson Aparecido Dias, o INSS deixa de cumprir as decisões judiciais e, com isso, além 
de prejudicar aposentados e pensionistas, causa prejuízo ao sistema previdenciário como todo. A morosidade no 
cumprimento pode gerar o recálculo para atualização e incidência de juros sobre os valores devidos aos 
segurados da Previdência Social, onerando, desta maneira, o sistema previdenciário e a sociedade", informou, 
em nota, o procurador. De acordo com o órgão, das 2.380 determinações judiciais não cumpridas, 42 1 são 
decorrentes de acordos propostos pelo próprio INSS. O MPF-SP notificou o órgão para que informe quem são os 
responsáveis pelo descumprimento das decisões judiciais . Caso o desrespeito seja confirmado, os agentes 
públicos podem ser denunciados à Justiça por improbidade administrativa. Em nota, o INSS informou que o 
oficio do MPF-SP ainda não foi entregue. Afirmou também que, independentemente da notificação, 'o instituto 
já vinha tomando providências para colocar em dia os processos citados pelo Ministério Público Federal'." 
29 Vide nota de rodapé anterior. 
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Observa- se portanto, que os tennos propostos por essa dissertação - concentração 

fisica dos órgãos jurídicos de defesa e de julgamento, dos órgãos administrativos 

(operacionais, contadorias e responsáveis pela implantação da decisão - conciliatória e ou 

judicial) e dos demais partícipes dos JEF - pretende contribuir para atenuar em muito esses 

problemas levantados nesse capítulo. 

Foi ressaltado que os meios alternativos de solução de litígios (conciliação e 

mediação) tão incentivado pelo CNJ via edição da Resolução 1 25, não tem o condão de 

solucionar o problema de redução da demanda judicial, já que o objetivo é incentivar os 

acordos numa fase pré processual se possível, ou pós processual (nesse ponto serve para 

atenuar a morosidade e dar celeridade, ou seja, reduzir o estoque de processos a tramitarem 

ou que já estejam tramitando na Justiça - dar tratamento adequado aos conflitos que levam as 

pessoas a entrar na Justiça, e não impedir que se instaurem processos) . .  Tais acordos 

necessariamente depende de homologação do Juiz, portanto tais vias alternativas trabalham 

com a ideia de facitação de acesso à Justiça e apenas reforçam para esta dissertação a 

necessidade da utilização dessas práticas como será visto adiante. 
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3 PROJETOS ANÁLOGOS AO PROPOSTO NA DISSERTAÇÃO JÁ EXISTENTES 

NO ÂMBITO DOS JEF E NO PODER EXECUTIVO (ANEXO 11) 

3 . 1  MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO (SEMANAS DE CONCILIAÇÃO) 

O projeto se desenvolve a cargo dos TRF (Tribunais Regionais Federais) podendo 

o CJF (Conselho da Justiça Federal) ou o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) participar ou 

liderar (uma vez por ano o CNJ, na semana em que é comemorado o Dia da Justiça, dia 08 de 

dezembro, realiza o projeto da Semana Nacional de Conciliação). Esse projeto ou movimento 

pode ser realizado dentro de semanas escolhidas aleatoriamente, em locais determinados, 

normalmente distantes das Varas dos JEF e montados com várias mesas de conciliação e 

computadores. Pode ser sobre matéria específica ou não, mas antes dessas semanas os Juízes 

dos JEF escolhem processos que estão tramitando nas varas comuns com possibilidade de 

conciliação e enviam para a COJEF (Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, que 

existe em cada TRF), que, por sua vez, enviam os processos para as Chefias das Procuradorias 

que aderirem tal projeto voluntariamente. Tais Procuradorias farão uma análise previa e 

participarão com propostas de conciliação ou acordo. Advogados Públicos ou advogados 

terceirizados são convocados e designados para as audiências nessas semanas. As partes 

sentam-se com o Advogado Público e um funcionário da Justiça em mesas sem Juiz e 

verificam a possibilidade de acordo. Se há a possibilidade, chamam o Juiz que só homologa 

(ou não, no caso de acordos extorsivos), sendo dirigidos para mesa seguinte. Quando a parte 

não tem a documentação necessária, o Juiz e o Advogado Público a instruem sobre o que 

deverá ser trazido no dia seguinte, caso seja possível. 

O Movimento pela Conciliação, segundo o CNJ3o, foi criado no ano de 2006 

tendo como objetivos fundamentais: 

- ALTERAR A CULTURA DE LITIGIOSIDADE QUE SE TORNOU UM 

ENTRA VE PARA A MODERNIZAÇÃO E CELERIDADE DO JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO; 

- PROMOVER A BUSCA DE SOLUÇÕES PARA OS CONFLITOS 

MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE ACORDOS. 

30 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Formação e Capacitação. Disponível em: 
<http://www.cnj .jus.br/programas-de-a-a-zJfonnacao-e-capacitacao>. Acesso em 10 janeiro 20 1 1 .  
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Observa-se que, decorridos mais de 4 (quatro) anos desde seu início, segundo o 

próprio CNJ (vide nota de rodapé 14) esse projeto se transformou em projeto permanente, 

contando com a participação de todos os Tribunais, inclusive os Tribunais Regionais Federais. 

Trata-se de campanha, realizada anualmente, que envolve todos os tribunais 

brasileiros, os quais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam 

as partes envolvidas para solucionarem o conflito. A medida faz parte da meta de reduzir o 

grande estoque de processos na Justiça brasileira. 

Em 20 1 0  a Semana Nacional de Conciliação, promovida no período de 29 de 

novembro a 03 de dezembro de 201 0  (Anexo IV) apresentou os seguintes resultados3 1 : (em 

2009, vide Anexo IH) 

SEMANA NACIONAL PELA CONCILIAÇÃO 
(PROMOVIDA PELO CNJ E TRIBUNAIS) 

Período: 29 de novembro a 03 de dezembro de 20 1 0  

Tabela 2- Resultados globais 

Audiências Realizadas 361 .945 
% Audiências Realizadas 82,4% 
Acordos Efetuados 1 7 1 .637 
% Acordos Efetuados 47,4% 
Valores Homologados R$ 1 .074. 1 84.782,44 
Valor Médio por Acordo Homologado R$ 6.258,47 
Total Arrecadado (INSS + IR) R$ 73 .77 1 .763 ,06 
Valor Médio Arrecadação por Acordo R$ 429,8 1 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça / DPJ 
Nota: incluem-se nos acordos as soluções consensuais de processos criminais 

3\ BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Dados estatísticos. Disponível em: 
<http://www.cnj .jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/20 I O-dadosestatisticos.pdt>. Acesso em 
24 maio 20 1 1 .  



Tabela 3 - Atendimento à população 

Semana pela Conciliação 201 0  
Atendimento à População 

Número de Tribunais que Participaram 53 
Número de Pessoas Atendidas 8 1 7.376 
Eventos paralelos 1 .940 

Participantes 

Magistrados 22.550 
Juízes leigos 1 .7 1 1 
Conciliadores 23 .798 
Colaboradores 46.958 
Total de Participantes 95.0 1 7  

Indicadores 

Pessoas Atendidas or Participante 8,6 
Pessoas Atendidas por Magistrado 36,2 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça / DPJ 
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Embora haja uma corrente de juristas que querem extinguir as denominadas 

"Semanas Nacionais pela Conciliação", em razão de que a conciliação deve ser permanente e 

duradoura, nos termos propostos por essa dissertação, entende-se que a razão de sua 

instituição e manutenção é simbólica, a fim de implantar e solidificar a cultura da conciliação, 

especialmente com o apoio da imprensa. Com o apoio da TV aberta (tais como a Rede Globo, 

SBT, Record, dentre outras emissoras), o Judiciário chega mais facilmente ao tecido social. 

Os termos propostos nessa dissertação não impedem e nem desestimulam que a Semana da 

Conciliação, como concebida e praticada atualmente, permaneça como forma de 

instrumentalizar e solidificar a cultura da conciliação. 



3 .2 MUTIRÕES SOBRE MATÉRIAS DETERMINADAS (SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS, 

INDENIZATÓRIAS) - CEJUSCON32 (CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA) 
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O mutirão é uma excepcionalidade, decorrente de volumosa demanda típica dos 

JEF. Óbvio que não se pode fazer da exceção a regra, mesmo porque se exige a atenção para 

análise de outros processos na tramitação dos JEF ordinários, sendo várias matérias de menor 

complexidade, cíveis e cnmmms. São liminares, despachos e atividades 

administrativas. Quando se participa de um mutirão, apenas se trabalha naqueles processos de 

determinadas matérias específicas e já saneadas e conclusas para decisão. Esse Projeto de 

Mutirão é muito parecido com o projeto da Semana de Conciliação já supracitado, apenas 

com a diferença de que envolve matérias pré determinadas e conclusas para decisão, como as 

que tratam de beneficios previdenciários e assistenciais, indenizatórias e Sistema Financeiro 

de Habitação (SFH), ou seja, as de grande demanda e que podem ser reunidas, independente 

da data de conclusão, para solução de forma conjunta. Não se pode negar que as questões dos 

JEF são mais simples. Com o tempo, o Juiz Federal fica mais habituado a realizar audiências 

com conhecimento do que realmente interessa naquela matéria ou causa de pedir. Nesse 

sentido, o Mutirão facilita pelo grau de especialização naquele assunto determinado, 

possibilitando inclusive uma lista de perguntas pré-fixadas às partes, principalmente para o 

autor, com vistas ao saneamento do feito, em algumas hipóteses, podendo ser feitas 

diretamente por um servidor designado, mas com a presença fisica do Juiz no local. Nesses 

mutirões são realizadas, regra geral, audiências concomitantes entre as partes (autor e réu), 

mas em espaços distintos, com a presença do Advogado Público e Dativo, convocados para 

esse Mutirão, podendo ter um número reduzido de Juízes que ficariam a cargo dessas 

audiências, sendo que, regra geral, o réu, via Advogado Público ou terceirizado, já apresenta 

uma proposta de acordo, sendo que na maioria das vezes há conciliação nesses feitos 

(conciliação prévia). Caso contrário, o Juiz determina que o processo prossiga seu curso, na 

Vara do JEF de origem, para sentença, já que, em tese, já houve tentativa de conciliação 

prévia. Ocorre que, dependendo do volume de audiências marcadas, caso não se chegue a um 

32 A Resolução do CNJ n. 125 de 29 nov 20 1 0  (publicada em 1 dez 20 1 0  e republicada em 1 mar 20 1 1), 
autorizou a criação do CEmSCON (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a cargo dos 
Tribunais, com objetivo de uniformizar as práticas existentes para solução alternativas de conflito e pacificação 
social (que nada mais são do que mutirões sobre materias determinadas). Ainda em fase embrionária poucos 
foram criados o que inviabilizou coleta de dados sobre o sucesso dos mesmos, mas caminha no mesmo sentido 
da dissertação. 
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acordo ou conciliação, não haverá audiência alguma e o processo retomará para o JEF de 

origem. Enfim, a presença do Juiz no Mutirão facilita o acordo ou conciliação prévia sem 

necessidade da continuidade de audiência processual judicial já que a parte autora sente-se 

mais segura de que não estará sendo ludibriada, e vê na figura do Juiz, muitas vezes, a 

oportunidade de requerer que se conste da decisão, retificações sobre os fatos da lide ou 

admoestações ao réu, propiciando uma sensação de sanção moral de cunho não econômico. O 

Juiz com perfil conciliador consegue grandes índices de pacificação social sem necessidade 

de audiência judicial, mas depende fundamentadamente de boas Chefias de Procuradoria 

Jurídica, já que numa fase anterior do Mutirão, essa Chefia já fez uma análise minuciosa dos 

processos passíveis de conciliação prévia e também muito importante, já orientou e delegou 

poderes para acordos nos limites dos JEF. 

Nos Mutirões são montadas várias mesas de conciliação por Juiz ao mesmo 

tempo. Do total de audiências, há instrução em 1 5  a 20% dos casos. O restante se encerra em 

acordo, que chega a até 80% dos atrasados. 

A Assessoria de Comunicação do TRF -1 Região, no dia 24 maIO de 201 1 ,  

publicou a seguinte notícia: 

Terminou no último sábado, dia 2 1  (maio de 201 1 ), no Maranhão, o maior 
mutirão de audiências da Justiça Federal. Desde o dia 9 de maio, em São 
Luís, mais de 20 mil pessoas, entre autores e testemunhas, passaram pelo 
Ginásio Paulo Leite, no Complexo Esportivo do Castelinho, local do 
mutirão. A maioria eram trabalhadores rurais e pescadores de 136 
municípios do interior do Maranhão em busca de benefícios previdenciários, 
como aposentadorias, pensões e auxílios - pessoas idosas, doentes e com 
poucos recursos financeiros. Vinte e oito juízes dos vários estados da 
Primeira Região participaram desse esforço coletivo para reduzir o volume 
de processos do Juizado Especial Federal no Maranhão, que atualmente 
possui mais de 50 mil processos nas duas varas da capital. De acordo com a 
Coordenação dos Juizados Especiais Federais, o índice de acordos deve ficar 
próximo de 65%. Os valores envolvidos no pagamento dos beneficios e 
atrasados somam aproximadamente 50 milhões de reais. 
Assessoria de Comunicação Social 
Tribunal Regional Federal da l .a Regiã033 

3.3 JUIZADOS ESPECIAIS ITINERANTES (MUNICÍPIOS SEM VARA FEDERAL) 

Um dos problemas comumente enfrentado no Brasil, no tocante à prestação 

jurisdicional, está relacionado com a dimensão territorial e a disparidade econômica das 

33 BRASIL. Justiça Federal. Encerrado o maior mutirão de audiências da Justiça Federal. Disponível em: 
<http://www.jf.jus.br/cj:ti.outras-noticias/20 1 1/maio/encerrado-o-maior-mutirao-de-audiencias-da-justica
federal>. Acesso em 21  fev 201 1 .  
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Regiões Brasileiras. Vislumbra-se, em muitas localidades, a carência de infraestrutura 

essencial à sobrevivência, como luz, saneamento básico e educação. O mesmo pode-se dizer 

da precariedade dos prédios afetos ao exercício da função pública, desde as Prefeituras, 

Câmaras Municipais e delegacias, até as estruturas destinadas ao Poder Judiciário. É de 

notória publicidade o fato de que muitos Municípios do interior do Brasil sequer possuem um 

prédio da Justiça Federal e Estadual, o que dificulta o conhecimento da população na busca de 

seus direitos, em caso de violação. 

É certo que a experiência dos Juizados Especiais Federais, norteada pelos 

princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, contribui 

maciçamente para que grande parcela da população brasileira, em especial os 

hipossuficientes, possa ter acesso ao Poder Judiciário, desmistificando a idéia de 

inacessibilidade à Jurisdição dos desprovidos de recursos. Ocorre que mesmo com a 

experiência exitosa dos JEFs, vislumbram-se muitas localidades ainda à margem de uma 

prestação jurisdicional efetiva. Pergunta-se: como inseri-las nesse contexto, de modo a 

minimizar as disparidades regionais no tocante ao acesso ao Poder Judiciário? 

Uma das idéias que têm sido implantadas, e com resultados positivos, é o projeto 

denominado Juizado Especial Federal Itinerante (JEFI), experiência sem precedentes no 

direito alienígena. Trata-se da criação de verdadeiros "postos avançados", em que uma 

equipe, composta por servidores, Juízes, membros do Ministério Público e Defensores 

Públicos da União, se desloca a determinados locais, principalmente na zona rural e com 

carência de recursos, para dar assistência jurídica, receber petições dos interessados e julgar as 

causas postuladas. 

A supracitada experiência tem sido exitosa principalmente na área que envolve o 

Tribunal Regional Federal da 1 a Região, por concentrar em seu âmbito de atuação o norte 

brasileiro, caracterizado pela sua extensão territorial e diversidade populacional, com nítidos 

avanços no que se refere à busca da pacificação das relações sociais. Ademais, vislumbra-se 

nas áreas alcançadas pelos Juizados Especiais Federais Itinerantes, que a melhoria da 

prestação jurisdicional vem acompanhada de um reflexo positivo no campo econômico. 

Segundo Wesley Wadim Passos Ferreira de Souza, Juiz Federal do TRF da l a  Região: 

em que pese não ter sido realizado um estudo estatístico a respeito, é 
possível colher uma nítida impressão de que uma cidade atendida pelos 
Juizados acaba por receber um aporte financeiro significativo fruto dos 
beneficios previdenciários e resíduos de prestações recebidos pelos 
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peticionários, o que por si só tem justificado o grande apoio que as 
Prefeituras dão para este tipo de empreendimento.34 

Ainda de acordo com o referido autor: 

É de se concluir, pois, que a experiência dos Juizados Especiais Itinerantes 
permite o alcance mais efetivo da Justiça consensual concebida pelos 
Juizados e, ao contrário do que muitos imaginam, ela não representa uma 
forma de incentivar a instauração de processos e se assoberbar ainda mais as 
varas de juizados permanentes, de uma feita que há um compromisso 
assumido pelo magistrado que participa deste tipo de empreitada com o 
julgamento das ações que instruiu durante a fase de audiências. 
Os números acima levantados, tomados mesmo como exemplos, identificam 
que o número de processos que não são julgados durante a própria audiência 
não represente nem cinco por cento das ações distribuídas, o que ao nosso 
entender, reforça a conclusão quando a efetividade deste tipo de distribuição 
d J 

. 35 e ustlça. 

Portanto, observa-se nessa experiência que vem colhendo bons frutos 

(considerando-se o número de conciliações e acordos realizados36), que um dos principais 

motivos que proporcionam o sucesso do denominado Juizado Especial Federal Itinerante 

(JEFI) é o fato de que se trata de um esforço concentrado de órgãos e entidades públicas 

(Judiciário, Ministério Público e Defensoria) que, aliado ao trabalho de peritos médicos e 

contadores, demonstra claramente que os projetos bem sucedidos (o que se inclui a busca da 

melhoria da prestação jurisdicional) demandam esforço conjunto e integrado dos partícipes no 

processo, a corroborar, portanto, as idéias propostas no presente estudo. 

Em São Paulo, projeto similar tem sido adotado com os chamados Juizados 

Itinerantes Permanentes do Estado de São Paulo, criados com base no art. 94 da Lei nO 

9.099/95 combinado com o Provimento CSM 6 1 1 /98. A idéia é a mesma: levar os serviços 

judiciários e o exercício da cidadania às populações de áreas carentes e distantes dos Fóruns 

fixos. De acordo com a Secretaria de Reforma do Poder Judiciári037, o índice de acordos é o 

mais elevado do Sistema dos Juizados Especiais (85% contra uma média de 50%), o que 

reforça a idéia de que a congregação dos órgãos é fundamental para dar mais concretude à 

celeridade processual e a efetiva distribuição de Justiça. 

34 SOUZA, Wesley Wadim Passos Ferreira de. Os Juizados Especiais Federais itinerantes: uma experiência 
de sucesso? Disponível em: <http://www.domtotal.comldireito/uploads/pdfi.c480e7ae I f48e3 I I f44ebdde270 
e3a24.pdt>. Acesso em 2 I mar 20 I I .  
35 Idem. 
36 No texto que serviu de referência para a nota I I o autor explicita vários dados estatísticos sobre a eficiência do 
JEFI. 
37 BRASIL. Ministério da Justiça. Reforma do Judiciário. Disponível em: <http://portal.mj .gov.br/data/Pages/ 
MJBB93AF25PTBRIE.htm>. Acesso em 2 I mar 20 I I .  
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3 .4 CENTROS DE CIDADANIA NO BRASIL 

No Brasil, outros projetos foram criados com a finalidade de promover o princípio 

constitucional da cidadania, mas que não são restritos apenas à prestação jurisdicional. 

Objetiva-se implantar redes integradas de serviços públicos ao cidadão, para facilitar o acesso 

à Justiça, aos serviços de inclusão social e à cultura, pois se verifica que mesmo nas grandes 

cidades brasileiras, grande parte da população ainda se encontra carente de informações e de 

serviços essenciais à sua inclusão social. Nesse ponto, destacam-se os projetos denominados 

"Casas de Justiça e Cidadania", aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, e "Centros 

Integrados de Cidadania", desenvolvido pela Secretaria de Justiça e de Defesa da Cidadania 

do Governo Estadual de São Paulo. 

O Programa "Casas de Justiça e Cidadania" tem como objeto a identificação e a 

implementação de ações de solidariedade social, de forma complementar à atuação estatal, 

capazes de proporcionar, às comunidades locais, meios de capacitação profissional, educação, 

inserção social, informações sobre serviços públicos, conhecimentos sobre cidadania, direito, 

saúde, assistência judiciária voluntária e mecanismos de solução de conflitos. 

O referido projeto foi aprovado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e teve sua implantação recomendada a todos os Tribunais do País (Recomendação nO 

26, de 1 6  de dezembro de 2009) para o desenvolvimento de ações destinadas à efetiva 

participação do cidadão e de sua comunidade na solução de seus problemas e na sua 

aproximação com o Poder Judiciário. 

Dentre os diversos predicados desse empreendimento, conforme ressaltado na 

página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, merece especial destaque o fato de que a 

sua efetiva implementação "independe da edição de quaisquer novas leis. As providências 

necessárias para a sua implementação são simples, desburocratizadas, ágeis, livres de altos 

custos e estruturas onerosas, dispensando a aquisição, a edificação ou o arrendamento de 

prédios e salas, ou, ainda, a criação, o provimento e a lotação de cargos, estando, assim, 

disponível a todos os interessados, além de acessível às diversas modalidades de jurisdição, a 

partir de despesas e providências mínimas" 38. 

Verifica-se, portanto, que aliada à congregação de diversas entidades, a 

desburocratização para implementação do projeto também é um ponto crucial para que o êxito 

38 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Casas de Justiça e Cidadania. Disponível em: 
<http://www.cnj .jus.br/programas-de-a-a-zlacesso-a-justica/casas-de-justica-e-cidadania>. Acesso em 2 1  mar 
20 1 1 . 
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de iniciativas de melhoria da inclusão social e de prestação de serviços, dentre os quais o 

jurisdicional, sejam alcançadas. 

As Casas de Justiça e Cidadania se ampara na força do trabalho voluntariado (Lei 

9608/98). Os voluntários podem ser identificados por entidades parceiras, realizando-se 

convênios com instituições públicas e privadas que tenham, em suas finalidades, a 

promoção de ações de responsabilidade social. Sem dúvida, a formação de redes de interação 

com as organizações da sociedade civil pode ser frutífera nesse aspecto, conforme se tem 

visto nos exemplos citados anteriormente. 

Questão que se indaga é se o Poder Judiciário estaria se imiscuindo em funções 

que não são típicas ao implementar projetos como as Casas de Justiça e Cidadania. Nesse 

sentido, o Relatório do referido Programa elaborado pelo CNJ afirma que: 

A Constituição Federal não veda ao Poder Judiciário a dedicação a funções 
como as que ora se programa. Ao contrário, diante do Princípio da Eficiência 
(Art. 37, caput) e do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1 0, 
II1), nota-se que os valores sociais do trabalho (Art. 1 0, IV) são respeitados a 
partir da aplicação da estrita legalidade da Lei do Voluntariado (Lei no 
9.608, de 1 8  de fevereiro de 1998), no Poder Judiciário.39 

Os Centros Integrados de Cidadania (CICs), por sua vez, são postos de 

atendimento instalados em pontos estratégicos da periferia de São Paulo, que prestam serviços 

de assistência jurídica (Juizados Especiais Cíveis), educação em direitos humanos e defesa da 

cidadania, assistência e desenvolvimento social, empregabilidade e geração de renda, 

segurança pública, habitação, saúde, cultura e desenvolvimento econômico. O esforço 

conjunto entre o Poder Judiciário e os órgãos do Poder Executivo tem se mostrado bem 

sucedido, uma vez que desde o início do projeto, lançado em 1 995, já foram atendidas mais de 

600 mil pessoas em apenas seis postos dos CICs, conforme mencionado no site do Ministério 

da Justiça.4o 

3 .5 PROJETO POUPA TEMPO (BENEFÍCIOS) 

A idéia de congregação de órgãos, entidades da sociedade civil e empresas 

prestadoras de serviços de natureza pública, como forma de ampliar o acesso do cidadão às 

informações e serviços públicos, de modo eficiente, com qualidade de atendimento e 

39 Idem. 
40 MINISTÉRIO da Justiça. Acesso à Justiça. Disponível em: <http://portal.mj .gov.br/datalPages/ 
MJB 162 128BITEMID6689B66E8 1 C740DEBAD74C774 1A3DEAOPTBRIE.htm>. Acesso em 2 1  jun 20 1 1 . 
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economia de tempo, não se verifica apenas no âmbito do Poder Judiciário. No Poder 

Executivo, por exemplo, um projeto modelo vem recebendo grande aceitação pela sociedade, 

além de inúmeras premiações. Trata-se do Projeto Poupa Tempo. 

Segundo Veronica Pauliks4 1 , o Projeto Poupa Tempo teve origem em São Paulo, 

em 1 994, quando o então candidato a governador, Mário Covas, sugeriu a criação de uma 

espécie de shopping de serviços públicos. Desde a sua inauguração, em 1 997, o projeto 

paulista vem recebendo elogios como modelo de atendimento seguido por outros órgãos, 

empresas governamentais e iniciativa privada. Por exemplo, a mesma idéia vem sendo 

utilizada no Rio de Janeiro, com a criação do Rio Poupa Tempo. 

A idéia mais uma vez se converge para a união de órgãos públicos, de modo a 

aproximar o Estado do cidadão, com atendimento de forma direta, sem a intervenção de 

intermediários. Ter acesso a informações e aos serviços públicos ainda é sinônimo de 

dificuldade e burocracia para grande parte dos brasileiros, situações que o referido programa 

objetiva erradicar. 

No Rio de Janeiro, por exemplo, o programa, coordenado pela Junta Comercial do 

Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, conta com 40 entidades parceiras, colocando à 

disposição do usuário mais de 400 serviços, como emissão de carteira de identidade e 

habilitação, carteira profissional, consulta ao SPC, assistência jurídica, dentre outros.42 

Quanto ao impacto econômico do Projeto Poupa Tempo, evidencia-se os 

beneficios à população. De acordo com estudos elaborados pela Empresa de Consultoria 

Florencia Ferrer, com base no projeto implantado em São Paulo, "os beneficios econômicos 

para a sociedade civil são maiores que aumento de custo para o Estado
,,43 . 

O referido estudo acrescenta que, no ano de 2003 por exemplo: 

a sociedade civil teve uma economia efetiva de R$ 7 1  milhões, enquanto o 
investimento para o Estado (pelo aumento no custo a respeito do sistema 
tradicional) foi de R$ 2 1  milhões por ano. Para se ter uma ideia do que isto 
representa, a economia de 7 1  milhões de reais é equivalente 425 mil cestas 
básicas3 e os 2 1  milhões do Estado representa menos de um mês de gastos 
do Estado com combustíveis.44 

41 PAULlKS, Veronica. Poupa Tempo Central de Atendimento ao Cidadão. Disponível em: 
<http://www.eaesp.fgvsp.br/subportais/ceapg/ Acervo%20VirtuaUCademoslExperi%C3%AAncias/2002/1 8%20-
%20poupatempo.pdf>. Acesso em 30 jun 201 1 .  
42 RIO DE JANEIRO. Rio Poupa Tempo. Disponível em: <http://www.rj .gov.br/web/poupatemporj>. Acesso 
em 2 1  mar 20 1 1 .  
43 FERRER, Florencia. Avaliação de custos pela inovação na prestação de serviços: emissão de carteira de 
identidade e de atestado de antecedentes cnmmaIS. Disponível em: 
<http://www.poupatempo.sp.gov.brlbiblioteca/Relatório _I1RGD ]lorFerrer.PDF>. Acesso em 30 jun 20 1 1 .  
44 Idem. 
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Vislumbra-se portanto, nas experiência supracitadas, que a aproximação dos 

Poderes, dos órgãos e da sociedade civil em projetos que visam à ampliação do acesso do 

cidadão às informações e aos serviços públicos, de forma desburocratizada e com 

transparência à gestão pública, além de alcançar altíssimo nível de aprovação dos usuários, 

traz benefícios econômicos (de tempo e dinheiro) e melhoria na prestação dos serviços, 

através da simplicidade, celeridade e informalidade, aproximando cada vez mais o Estado do 

cidadão. 

3 .6 CRÍTICAS 

As críticas basicamente incidem sobre os projetos atuais desenvolvidos nos 

JEFs:45 

- O número de audiências marcadas previamente nesses projetos que inicialmente 

variava de 20 a 25 audiências por dia, atualmente chega a média de 50 audiências por DIA, 

por JUIZ. Faz se necessário equilibrar o número de magistrados por audiência marcada 

previamente pela Coordenação dos JEFs em cada TRF (o CNJ determinou que os Tribunais 

Regionais Federais designassem um Desembargador Federal para exercer tal função), mesmo 

se considerar que a maior parte haverá acordo e que o Juiz é mero homologador; 

- Para buscar a verdade e realizar a justiça, as audiências em caso de insucesso das 

conciliações prévias demandam um tempo para ouvir e analisar todo aquele conjunto de 

informações e principalmente, considerar a cultura envolvida. Há muita inconsistência e 

também muita mentira, já que nos JEFs a oitiva de testemunhas é preponderante para a 

decisão por conseguinte o número de processos pautados por dia têm de ser razoáveis; 

- O excesso de processos e audiências num espaço de tempo delimitado pode 

induzir o Juiz a erro deferindo benefícios previdenciários e assistenciais para quem não tem 

legitimidade, ou seja, aventureiros ou participantes de esquema de "fraude", acarretando uma 

pecha de incompetência e arranhando a credibilidade da Justiça, com riscos de um 

efeito impulsionador, um combustível, para novas ações temerárias e fraudes; 

- Em caso de não acordo na conciliação prévia à audiência judicial, a quantidade 

de audiências, se obrigatórias, dentro da finalidade imposta pelos TRFs (grande número de 

processos pautados), pode trazer prejuízos ao contraditório e à ampla defesa (a oitiva da parte 

e das testemunhas fica superficial, uma vez que são disponibilizados poucos minutos por 

45 Críticas extraídas da experiência pessoal do autor dessa dissertação, que participou de Semana de Conciliação 
e Mutirões além da convivência pessoal com outros Juízes Federais que também participaram desses projetos. 
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audiência para tomar os depoimentos, geralmente limitado a uma testemunha), prejuízos a 

análise dos documentos e, dependendo, à prolação da sentença; 

- As audiências simultâneas somente serão possíveis se mais de um preposto e 

mais de um Advogado Público (ou Procurador Federal ou terceirizado) estiverem no local 

designado tentando uma conciliação prévia, antes de encaminhar a lide ao Juiz para audiência, 

por não ter havido acordo ou conciliação. Dessa forma, talvez seja possível realizar muitas 

audiências diárias, inclusive simultâneas para esse fim. Resolve-se o problema do número de 

audiências necessárias, atendendo-se ao princípio da celeridade que norteia o JEF. O que não 

é possível é que seja possível fazer várias audiências judiciais simultâneas, ou seja, prestar a 

devida atenção a várias histórias de vida ao mesmo tempo; ouvir olhando nos olhos, com 

calma e ponderação, buscando o estabelecimento da empatia que dá segurança na formação 

do convencimento, aqueles seres humanos que estão na frente do Juiz, vivenciando um 

momento determinante para seus futuros; para dali extrair uma verdade que é indispensável 

para a prolação de uma sentença justa (o que não afasta a ideia de várias mesas de 

conciliação ); 

3 .7 CONCLUSÃO PARCIAL 

A conclusão a que se chega é de que existem, atualmente, quatro grandes projetos 

na linha da dissertação, além daqueles específicos dos JEFs, o movimento pela conciliação, 

mutirões sobre matéria determinada e os juizados itinerantes, são eles: 

1 °) Centros Integrados de Cidadania (Secretaria de Reforma do Poder Judiciário); 

2°) Casas de Justiça e Cidadania (CNJ); 

3°) Poupa Tempo (Governo dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro). 

4°) Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania - CEJUSCON.46 

Existe um estudo em PDF do Banco Mundial47 com vários exemplos de "one-stop 

shop" (balcão único) para prestação de serviços voltados para o setor empresarial, com vistas 

46 A Resolução do CNJ n. 125, de 29 nov 20 1 0, publicada em 1 de dezembro de 20 1 0  e republicada em 1 março 
de 20 1 1 , autorizou a criação do CEJUSCON (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a cargo dos 
Tribunais, com objetivo de uniformizar as práticas existentes para solução alternativas de conflito e pacificação 
social (que nada mais são do que mutirões sobre matérias determinadas). Ainda em fase embrionária poucos 
foram criados o que inviabilizou coleta de dados sobre o sucesso dos mesmos, mas caminha no mesmo sentido 
da dissertação. 
47 Tal referência decorreu de informação do Professor Rogério G. R. Pinto (Professor da FGVlRio) - disponível 
em: <https://www.wbginvestmentclimate.orgluploadslHowmanystopsinaonestopshop.pdí> - Há também o 
conhecido estudo e ranking anual feito pelo BMlIFC que se entitula "Doing Business", aonde aparece o ranking 
de todos os países do mundo que aceitam a ser monitorados em "Business Friendliness" de seus 
Estados/Governos (rgrpinto@yahoo.com). 
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a facilitar a interface dos empresários com várias instâncias estatais, análogos ao proposto 

nesta dissertação. 

Há também os balcões únicos para servIços mUnICIpaIS e estaduais que são 

baseados no mesmo princípio, mas orientados para o cidadão (não o empresário ou aspirante a 

empresário) que quer tirar passaporte, pagar suas multas de trânsito, regularizar sua situação 

com o fisco, tirar variadas licenças, serviços cartoriais etc., tudo no mesmo local facilitando 

em muto o cidadão como no Projeto Poupa Tempo já estudado neste capítulo, com grande 

realce para a economicidade48 e resultado alcançado. 

Nos JEFs especificamente existem projetos que concentram em um único espaço 

físico vários partícipes, tais como, os movimentos pela conciliação (semanas de conciliação), 

mutirões sobre matéria determinada, juizados itinerantes. Todos esses projetos inovadores são 

projetos temporários e esporádicos. Se perguntarem, a um Coordenador do JEF, por que em 

Juizado Itinerante, Mutirão e Semana de Conciliação se consegue fazer tantos acordos, 

conciliações, audiências e julgamentos, em uma quantidade e com uma taxa de êxito acima 

dos 50 % e não nos JEF ordinários, de forma permanente e duradoura, a resposta provável é 

que nestas unidades não se faz somente isso, existem outros serviços cartorários. Mas será que 

essa resposta simples corresponde a única realidade? 

A experiência exitosa de todos pode ser comprovada pelas estatísticas e notícias 

supracitadas neste capítulo, levando-nos a crer que a concentração num mesmo espaço físico 

de órgãos, entidades e Instituições Públicas, do mesmo ou distinto Poder da República, de 

FORMA PERMANENTE e DURADOURA, em grandes centros de demanda social, trará em 

primeiro lugar um grau de efetividade e celeridade não alcançado nas Varas ordinárias, um 

grau de satisfação ao cidadão e uma economia de custos ao Estado reforçando a legitimidade 

desta dissertação. 

Todos os projetos específicos dos JEFs supracitados dependem fundamentalmente 

para o êxito de um acordo ou conciliação prévia a audiência judicial já na fase processual, 

mas primacialmente dependem muito da boa vontade da Chefia da Advocacia Pública. 

Quando o Judiciário, via Coordenadoria dos JEF, conta com uma boa receptividade e apoio 

48 Embora o enfoque desta dissertação não seja a análise substancial dos aspectos econômicos - os resultados 
alcançados e citados neste capítulo do Projeto Poupa Tempo sob a ótica da economicidade - deixam transparecer 
que a relação custo/beneficio é altamente favorável a concentração proposta para o Estado, porém faz- se 
necessário uma pesquisa mais aprofundada, ressaltando sobre o tema a Teoria Econômica dos Custos de 
Transação dos professores Ronald R Coase e Oliver Willianson, ambos prêmios Nobel de Economia - teoria 
essa que pode analogicamente auxiliar um estudo ou agenda de pesquisa future sobre a interface entre o Direito e 
a Economia do objeto proposto nesta tese. Tal teoria de forma sucinta parte da ideia de que o homem vive 
fazendo contratos em suas relações sociais e quanto mais complexas e litigiosas tais relações maior o custo - a 
monitoração desses custos é fundamental para se aferir a economicidade. 
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do Procurador-Chefe local, os serviços fluem bem, com uma análise pormenerozida e prévia 

dos processos judiciais e audiências simultâneas a serem marcadas, e aí sim, são possíveis 

agrande número de oacordos. Mas infelizmente essa não é a realidade dos JEFs ordinários, já 

que atualmente a CULTURA DE CONCILIAÇÃO prepondera somente quando há a 

efetivação desses projetos temporários e esporádicos. Ordinariamente o que se tem não é a 

concentração fisica nos moldes propostos por esta dissertação com todos os partícipes, muitas 

vezes os Chefes locais das Procuradorias e Advocias Públicas não estão imbuídos ou mesmo 

não há qualquer ato específico da Advocacia Geral da União ou da Chefia da Procuradoria 

Federal determinando e exigindo a conciliação prévia quando possível, enfim atualmente, 

regra geral, fica no poder discricionário de cada Chefia participar ou não desses projetos 

(quando decorrem de termos de cooperação específicos celebrados entre o CNJ e as Chefias 

em Brasília aderem ao projeto, mas ordinariamente não ocorre) 

O paradigma tem de ser mudado. É um problema cultural. Embora não seja objeto 

desta dissertação, entendo que a mudança somente decorrerá se for afastada a dimensão social 

do espaço próprio e atual que se estrutura o Poder Judiciário - em que a litigiosidade reina de 

forma absoluta - para um outro em que, repito, a construção de consenso passa a ser o centro, 

o grande fim com a unitariedade do serviço público em sentido amplo de pacificação social, 

com a integração proposta nesta dissertação, ou seja, com a implementação de um Centro de 

Cidadania da Justiça Federal e do Ministério da Justiça - PERMANENTE e ESTÁTICO de 

forma compulsória derivada de atos administrativos e termos de cooperação como será visto 

no próximo capítulo. 
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4 PROJETO DE VIABILIDADE JURÍDICA SEM NECESSIDADE DE MUDANÇA 

LEGISLATIVA DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE FORMA UNITÁRIA PERMANENTE E 

DURADOURA CONCENTRAÇÃO FÍSICA DE ÓRGÃOS DO PODER 

JUDICIÁRIO E DO EXECUTIVO FEDERAL NO SUBSISTEMA DOS JEF 

Antes de adentrar propriamente no estudo da viabilidade jurídica faz-se necessário 

delimitar qual área do Direito buscar-se-á primarcialmente a fundamentação jurídica para 

sustentar o estudo desta dissertação. 

O tema da dissertação diz respeito a uma proposta de gestão associada de serviço 

público em sentido amplo de prestação jurisdicional, de forma unitária, permanente e 

duradoura, no âmbito do Juizado Especiais Federais, em cidades de grande demanda 

jurisdicional, porém o objeto do estudo é a viabilidade jurídica sem necessidade de mudança 

legislativa da referida gestão. 

Será apresentado para o subsistema dos Juizados Especiais Federais (JEF) uma 

proposta de organização administrativa (concentração em um único espaço físico de vários 

órgãos públicos da Administração Pública direta dos Poderes Executivo e Judiciário, além de 

outros das entidades autárquicas e empresas públicas federais primacialmente) e de 

comportamentos aplicáveis às Administrações Públicas (necessidade de tentativas de 

conciliações prévias permanentes, integração entre os servidores do Judiciário e do Executivo, 

dentre outros). 

Embora a dissertação recaia sobre a gestão associada de uma função estatal (a 

prestação jurisdicional), função típica desempenhada pelo Poder Judiciário, o enfoque incide 

sobre atividades de execução de comandos judiciais que serão materializadas pelos 

respectivos cartórios judiciais (via seventuários da Justiça), porém, estes, na maioria das 

vezes, dependem de informações, esclarecimentos e até comandos (atos administrativos) de 

órgãos administrativos da Administração Pública direta e indireta da União (via servidores 

públicos) para dar concretude a referida ordem judicial, portanto o objeto deste estudo tem sua 

utilidade prática no âmbito das atividades judiciárias não jurisdicionais (atos judiciários -

funções administrativas). Ressalte-se que nesse subsistema dos JEF os únicos réus são esses 

últimos (o próprio Estado). 
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Acredita- se que a concentração em um único espaço fisico dos partícipes dos JEF 

contribuirá para a melhoria e eficiência deste subsistema judicial facilitando em muito a 

entrega da prestação jurisdicional aos usuários (autores das demandas judiciais). 

Demonstrar-se-á mais adiante, que sob a ótica dos usuários desse subsistema, tal 
função estatal (prestação jurisdicional) pode se equiparar a um serviço público em sentido 

amplo, ou seja, função materialmente administrativa que está dentre aquelas incumbidas ao 

Estado Administração Pública (poder de polícia, regulação e fomento), enfim o objeto de 

estudo desta dissertação envolve atividades submetidas primacialmente ao regime jurídico de 

Direito Administrativo. 

Conclue-se que o Direito Administrativo, ramo do Direito Público, constituído por 

normas de organização e normas de comportamento, que se aplicam às Administrações 

Públicas é o mais condizente e o que deve preponderar para servir de subsídio para o estudo 

da viabilidade jurídica proposta, embora a Constituição Federal com seus princípios e valores 

sirva também para reforçar os fundamentos jurídicos. 

As lições do Professor Fábio Medina Osório sobre a delimitação da incidência do 

Direito Administrativo (critérios definitórios) reforçam que tal ramo do Direito é o mais 

pertinente ao objeto desta dissertação: 

Direito Administrativo é, pois, ramo do Direito Público, afeto ao chamado 
Direto do Estado, constituído por normas de organização e normas de 
comportamento, que se aplicam às Administrações Públicas, ao Poder 
Executivo, em todas as esferas, regulando suas relações entre si, com os 
demais Poderes, órgãos estatais e com os administrados, bem como 
incidindo sobre a função materialmente administrativa de qualquer entidade 
pública ou privada. Não se olvide que as funções administrativas dos 
Poderes e Instituições da República são igualmente tutelados pelo Direito 
Administrativo. Cabe dizer, ainda, que também funções típicas do próprio 
Poder Judiciário são enquadráveis no âmbito do Direito Administrativo, 
visto que tais funções podem apresentar-se processualmente pelo ângulo 
judiciário, e materialmente pelo ângulo administrativista, vale dizer, 
submetidos ao regime jurídico do Direito Administrativo.49 

49 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 74. O autor cita na nota de rodapé m. 1 8  da obra que essa defmição parte, e vai além, da ideia de 
Frenando Garrido Falia (Tratado de derecho administrative. Parte general, v. 1 ,  p. 1 14). 
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A viabilidade jurídica do novo desenho institucional acarretado pela Ullitariedade 

desse serviço público em sentido amplo (para englobar a prestação jurisdicional) proposto 

nessa dissertação encontra primeiramente na própria Constituição Federal seus fundamentos 

jurídicos, com preponderância para o inciso XVII do artigo 5° que trata do direito de 

associação,5o sem contar que a Emenda Constitucional 1 9/98, com a nova redação dada ao 

artigo 24 1 da CF/88, permitiu a gestão associada de serviço público entre entes federativos,5 ! 

ora, se tal modelo de prestação de serviços públicos foi permitido até mesmo entre entes 

federativos distintos, porque não analogicamente dentro do própria União, como é o caso 

desta dissertação, essa gestão associada não seria possível juridicamente. 

Quanto a participação impositiva e obrigatória conforme exposta na dissertação, 

de outros órgãos administrativos e jurídicos vinculados a Administração Pública direta e 

indireta, todos da União, nos termos do inciso II do artigo 84 da CF/8852 combinado com a 

alínea ª, do inciso VI do mesmo artigo53 (redação dada pela EC 32/2001 )  o Presidente da 

República editaria um decreto (um Regulamento de Organização Administrativa) impondo a 

participação dos mesmos, já que não haverá aumento de despesa, esses já existem, o objetivo 

é apenas exigir a concentração num único espaço fisico, tudo com fundamento de que o 

Presidente da República detém o poder de direção superior da Administração Pública federal. 

Com relação a participação obrigatória dos órgãos jurídicos da Administração 

Pública direta e indireta (autarquias e fundações públicas), a AGU editaria uma Orientação 

Normativa vinculante para a participação dos mesmos, em face de seu poder hierárquico, nos 

termos dos artigos 1 °  e 3°, inciso XIII da Lei Complementar 73/93. Já em relação aos órgãos 

jurídicos das empresas públicas federais, o Decreto do Presidente da República, com 

50 CF/88, Art. 50 XVII - é plena a liberdade de associação para frns lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 
51 CF/88, Art. 24 1 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 1 9, de 1 998) 
52 CF/88, Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República: 
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
11 - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal; 
53 CF/88, Art. 84, VI - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 
200 1) 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação 
ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional n° 32, de 200 1 )  
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fundamento na alínea a do inciso VI , do artigo 84 da CF/88 (redação da Emenda 

Constitucional 32), normatizaria a presença obrigatória dos mesmos, conforme já supracitado. 

A atuação do legislador impondo por mudança legislativa a concentração fisica 

ora proposta, embora fosse o ideal, já que a autonomia é nos termos e nos limites da lei, pode 

encontrar óbices no Princípio da Separação dos Poderes e da autonomia administrativa das 

entidades da Administração Pública indireta, já que a dissertação inova no desenho 

institucional formatando um novo modelo de gestão administrativa, ou seja, o legislador atuar 

de modo impositivo sobre tal gestão administrativa entre Poderes distintos (Judiciário e 

Executivo), determinando de forma inclusiva e determinante a participação de órgãos 

públicos distintos, administrativos e jurídicos, da Administração Pública Direta e Indireta, 

incluindo os do Judiciário é de duvidosa constitucionalidade. O ideal é que o legislador 

possibilitasse tal gestão associada, mas não de forma impositiva, ou seja, incentivando a 

unitariedade do serviço público ora proposta via mudança legislativa, mas a participação do 

legislador é facultativa. 

O melhor instrumento jurídico para o objeto desta dissertação é o Termo ou 

Acordo de Cooperação 54 (no tópico seguinte será explicado o porque da escolha deste), este 

implícito no artigo 1 1 6 da Lei 8666/9355 . 

Enfim, fica demonstrado que a questão não é, portanto, de mudanças da 

legislação. É cultural. Mudanças de paradigmas. Portanto, não é indispensável a alteração da 

legislação vigente, pois o Termo ou Acordo de Cooperação pode suprir a omissão legislativa 

com fundamento no artigo 1 1 6 da Lei 8666/93 , ultrapassado os obstáculos maiores ligados ao 

princípio da separação dos poderes e da autonomia das entidades estatais, desde que 

voluntariamente o Presidente República e o Presidente do CNJ se predisponham a aderir tal 

instrumento jurídico. 

54 Vide Decreto 6 1 70/2007 (com as alterações do Decreto 6428/2008 e 66 1 9/2008). Portaria Interministerial 
127/08; IN 0 1 11 997-STN. 
55 Lei 8666/93, Art. 1 1 6 - Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e 
outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. 
§ 1 0  - A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende 
de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá 
conter, no mínimo, as seguintes informações: . . . .  



55 

4.2 INSTRUMENTOS JURÍDICOS EXISTENTES NO DIREITO VOLTADOS A GESTÃO 

ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E O PERTINENTE PARA O OBJETO DESTA 

DISSERTAÇÃO 

Em primeiro lugar, esclareça- se que o termo parceria tem sido utilizado para 

delimitar todas as formas de vínculo envolvendo o Estado e particulares, com ou sem fins 

lucrativos, de acordo com doutrina majoritária. Parcerias que se formam para prestação de um 

serviço público, ora por vínculo contratual (concessões, permissões, autorizações de serviços 

públicos - incluindo as duas novas concessões decorrentes da lei das Parcerias Público 

Privado, as concessões patrocinadas e administrativas), ora por vínculo decorrente de 

convênios administrativos, contratos de gestão e termos de parceria com as Organizações 

Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

respectivamente, assim como que decorrem de contratos administrativos como por exemplo 

aquelas decorrentes de terceirização de serviços administrativos ou de obras públicas. Enfim, 

parceria(s) na Administração Pública envolve vínculo com particular, portanto o objeto desta 

dissertação não é uma espécie de parceria, é sim uma gestão associada de serviço público de 

prestação jurisdicional nos JEF, dentro de um mesmo ente federativo a União, um novo 

paradigma de prestação de serviço público em sentido amplo. 

No direito brasileiro um novo paradigma de prestação de serviços públicos foi 

criada pela EC 1 9198 que deu nova redação ao artigo 24 1 da CF/88 .  Trata- se da gestão 

associada de serviços públicos entre entes federativos, sem presença de particulares - logo 

não se trata de parceria. E inovadora porque envolve gestão associada independente de se 

tratar de serviços públicos comuns ou não (mais ampla do que aquela prevista no parágrafo 

único do artigo 23 da CF 188), e a grande novidade com criação de uma pessoa jurídica estatal 

autônoma, obrigatória e distinta dos entes consorciados (essa modelagem nos consórcios 

públicos). O artigo 24 1 da CF/88 prescreve 2 (dois) instrumentos jurídicos que podem 

materializar essa nova forma de prestação de serviços públicos, os consórcios públicos e os 

convênios de cooperação. 

A Lei 1 1 1 07/2005 regulamentou a figura dos consórcios públicos que se 

diferencia dos convênios de cooperação porque nos consórcios há obrigação de se criar uma 

nova pessoa jurídica estatal para gerir o objeto consorciado, ademais parte da doutrina ainda 

elenca uma segunda diferença que não existe mais, qual seja nesses os entes federativos 

consorciados são da mesma espécie e hierarquia (regra geral os consórcios públicos envolvem 

Municípios ou Estados). Já nos convênios de cooperação não há nova pessoa jurídica e regra 
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geral os partícipes são de espécie e hierarquia diferentes (União, Estado e Município, por 

exemplo). Interessante notar que a Lei 1 1 1 07/2005 não trata dos convênios de cooperação 

esses já existiam e encontram-se implícitos no dispositivo do artigo 1 1 6 da lei 8666/93 para 

fins de regulamentação ou normatização. Daí decorre que o convênio de cooperação já existia 

anteriormente a nova redação dada pela EC 1 9/98 ao artigo 24 1 da CF 188, ou seja, o 

consórcio público é que foi a grande novidade. 

O objeto dessa dissertação trata da viabilidade jurídica sem necessidade de 

mudança legislativa da gestão associada de serviço público em sentido amplo de prestação 

jurisdicional no subsistema dos JEF a ser efetivado dentro de urna mesma pessoa jurídica a 

União, portanto não está enquadrada em sentido estrito dentro do artigo 241 da CF/88 já que 

esse dispositivo busca a associação entre diversos entes federativos e não custa repetir sem 

presença de particulares - enfim o presente estudo afasta as figuras do convênio de 

cooperação e do consórcio público. 

Portanto, a dissertação corno trata de associação entre órgãos públicos, entidades 

dos Poderes Executivo e Judiciário da União, para os fins de prestação jurisdicional nos JEF, 

tem na figura dos convênios administrativos previsto no artigo 1 1 6 da lei 8666/93 seu 

fundamento de validade. 

Ocorre que o artigo 1 1 6 da Lei 8666/93 , trata dos convênios administrativos e 

outros instrumentos jurídicos congêneres. 56 A figura do Termo de Cooperação tem sido 

empregado quando envolve cooperação dentro de urna mesma pessoa jurídica estatal, sem 

repasse de recursos públicos e estaria implícito dentro da expressão instrumento congênere. 

Note- se que o convênio administrativo na prática envolve duas ou mais pessoas jurídicas e 

regra geral repasse de recursos públicos conforme os próprios parágrafos enunciados no artigo 

1 1 6. 

O Decreto Federal 93 .872/86 em seu artigo 48 e parágrafo único assim explicitou: 

Art. 48. Os serviços de interesses recíprocos dos órgãos e entidades da 
Administração Federal e de outras entidades públicas ou organizações 
particulares poderão ser executados sob o regime de mútua cooperação 
mediante convênio, acordo ou ajuste. 
Parágrafo único. Quando os participantes tenham interesses diversos e 
opostos, isto é, quando se desejar, de uma lado, o objeto do acordo ou ajuste 

56 Lei n 8666/93, Art. 1 1 6: "Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes 
e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. 
§ 10 - A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende 
de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá 
conter, no mínimo, as seguintes informações:" 
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e de outro lado a contraprestação correspondente, ou seja, o preço, o acordo 
ou ajuste constitui contrato.57 

o Termo ou Acordo de Cooperação não tem natureza contratual (não há interesses 

contrapostos, nem cláusulas exorbitantes) e sim de convênio administrativo (interesses 

justapostos e coincidentes, uma mútua cooperação), e no artigo 1 1 6 da Lei 8666/93 seu 

fundamento jurídico e de validade. A formatação do mesmo é nos mesmos moldes 

analogicamente daquela prevista para os convênios administrativos enunciados nos parágrafos 

daquele artigo, portanto instrumento congênere ao convênio administrativo (o convênio 

administrativo em si é mais utilizado para associação de pessoas jurídicas distintas, além de 

envolver repasse de recursos públicos). Esse Termo ou Acordo de Cooperação tem de ter a 

adesão voluntária entre os Chefes dos Poderes Executivo e Judiciário Federal para fins de 

compatibilização com o princípio da separação e harmonia entre os poderes previsto no artigo 

2° da CF /88 58 Gá que de acordo com a dissertação não haverá necessidade de mudança 

legislativa) representados no ato da formatação pelo Presidente da República e Presidente do 

Conselho Nacional de Justiça (que é também o Presidente do Supremo Tribunal Federal) 

podendo o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União participarem ou não, já que 

são órgãos subordinados diretamente a Chefia do Executivo federal, que em tese, e se for o 

caso, poderia delegar poderes para tanto para os mesmos. 

Também não se enquadra para o objeto dessa dissertação outro instrumento 

jurídico novo decorrente da EC 1 9/98, o contrato de gestão, embora esse, nos moldes 

previstos no artigo 37  parágrafo 8° da CF/88 também tenha natureza de convênio 

administrativo e envolve associação entre órgãos públicos dentro de uma mesma pessoa 

jurídica estatal (entre órgãos da Administração Pública direta ou entre órgãos desta 

(Ministérios) com entidades da Administração Pública indireta). Aqui o objetivo é impor 

metas, objetivos a serem atingidos dentro de prazos estipulados, ou seja, aqui o objetivo é 

implementar o princípio da eficiência previsto no caput do artigo 37 da CF /88, inclusive 

ampliando a autonomia administrativa e financeira. Na dissertação não estamos tratando desse 

fim. 

Conclui-se que o Termo ou Acordo de Cooperação figura implícita no caput do 

artigo 1 1 6 da lei 8666/93 é dentre os instrumentos jurídicos existentes no ordenamento 

jurídico o mais pertinente para a gestão associada de serviço público de prestação 

57 BRASIL. Decreto n 93.872, de 23 dez 1 986. Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro 
Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências. 
58 Art. 2° - São Poderes da União, independentes e hannônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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jurisdicional nos JEF nos termos da dissertação, pOIS essa associação será formalizada 

preponderantemente pelo Conselho Nacional de Justiça (Poder Judiciário), Ministério da 

Justiça, Advocacia Geral da União (Poder Executivo) e outros partícipes que voluntariamente 

quiserem participar (Defensoria Pública da União, Ordem dos Advogados do Brasil . . . )  todos 

dentro de um espírito de mútua cooperação. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)59 já tem 

escolhido esse instrumento jurídico para objetos análogos. 

4.3 PRINCIPAIS DOUTRINAS E PRINCÍPIOS JURÍDICOS PERTINENTES QUE 

FUNDAMENTAM A VALIDADE JURÍDICA DO OBJETO DA DISSERTAÇÃO 

Serão apresentados as 
. . . 

pnnClpalS doutrinas e princípios jurídicos que 

fundamentam a validade jurídica do objeto desta dissertação tanto a nível constitucional 

quanto legal, com ênfase nas teorias do Direito Administrativo e Constitucional e na noção 

jurídica, dentro do direito administrativo, de boa administração ou gestão pública.6o 

A dissertação ora esboçada busca na Constituição Federal seu fundamento 

primeiro de validade jurídica (acompanhando o fenômeno da constitucionalização do Direito), 

quando busca implementar valores e princípios explicitados na Carta Política. Destaca- se a 

cidadania (o foco ao concentrar num único espaço físico todas as Instituições Públicas e 

partícipes do subsistema dos JEF afastando- as do seu espaço simbólico é priorizar o cidadão, 

o usuário desse serviço ou atividade estatal), a dignidade da pessoa humana (humanização no 

atendimento até a entrega do bem da vida - Justiça humanista e solidária), a segurança 

jurídica (prioriza-se o resultado, a efetividade), o livre acesso à justiça (busca de meios 

alternativos para a entrega da Justiça, o consensualismo (conciliação e transação), através de 

uma proposta de criação de uma central de conciliação prévia, permanente e duradoura), a 

duração razoável do processo (celeridade na tramitação do processo, incluindo a entrega do 

59 Como exemplo, o Acordo de Cooperação n. 0 1 120 1 0, 7 dez 20 1 0, que entre si celebraram a União, no ato 
representada pelo Ministério da Justiça, com a interveniência da Secretaria de Reforma do Judiciário, a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, O Tribunal Regional do 
Trabalho da 1 Região, o Governo do RJ, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a Secretaria de 
Segurança Pública, a Defensoria Pública da União e do RJ, o Ministério Público do RJ e o Instituto Innovare -
cujo objeto é a conjugação de esforços dos partícipes para a implementação de serviços públicos, especialmente 
aqueles relacionados ao sistema de justiça nas localidades do Município do Rio de Janeiro, abrangidas pelas UPP 
Unidades de Polícia Pacificadora, com vistas a proporcionar o acesso à informação sobre direitos, à assistência 
juridical gratuita e a mecanismos judiciais e extrajudiciais para a solução de conflitos. (ANEXO V) 
60 Sobre a noção jurídica, as lições do Professor Fábio Medina Osório, na obra: Teoria da Improbidade 

Administrativa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 42-50. 
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bem da vida litigioso), a eficiência (sob a ótica não apenas da produtividade, mas também a 

efetividade). Tais princípios serão abordados adiante. 

Os princípios legais específicos enunciados na Lei dos JEF (oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade) reforçam a viabilidade 

jurídica da dissertação e serão destacados. 

Quanto ao novo modelo de associação proposto entre Judiciário e Executivo 

buscando humanizar a prestação jurisdicional, com qualidade, eficiência e efetividade (plena) 

será estudado as doutrinas ligadas ao Estado Gerencial ou de Resultados, ao direito de 

associação, as novas modalidades de gestão associada ou parceria de atividades estatais ou 

serviços públicos. 

Como o objeto de estudo desta dissertação trata de prestação jurisdicional de 

forma associada, o enquadramento dessa atividade estatal e função política na noção de 

serviço público em sentido amplo será também abordado. 

Mas há obstáculos jurídicos a serem ultrapassados e que serão adiante abordados: 

o princípio da separação dos Poderes (capacidade de auto- organização e de não interferência 

entre os Poderes, em face da necessidade de associação entre eles como proposto na 

dissertação), da autonomia das entidades da Administração Pública Indireta (se seria possível 

impor ou apenas induzir a participação das mesmas). 

Com relação aos instrumentos jurídicos existentes no Direito Administrativo que 

em tese viabilizam a dissertação, o estudo dos existentes e a escolha do ideal (fazimento de 

lei, atos administrativos (normativos - complexos), contratos administrativos, convênios 

administrativos ou de cooperação, contratos de gestão, consórcios públicos, termos de 

parceria, termo de cooperação). 

4.3 . 1  Constitucionalismo do Direito (Neoconstitucionalismo) 

A sociedade6! atual vive sob os auspícios do fenômeno da Constitucionalização 

do Direito (neoconstitucionalismo), traduzida por duas ideias fundamentais: primeira que a 

Constituição deixa de ser um documento político e passa a ser também documento jurídico 

irradiando de suas normas e princípios efeitos jurídicos, tanto quanto as Leis e Regulamentos 

Administrativos, ou seja, limitam e condicionam o exercício das escolhas dos 

61 Existem vários rótulos que qualificam a sociedade atual que não fazem parte do estudo dessa dissertação (alta 
modernidade, modernidade experimental, pós-modernidade, ordem pós-tradicional, pós-intevencionista, 
reflexiva, processualizada, neocorporativa, mediatica, sociedade global ou sociedade de risco. (cf. GUERRA, 
Sérgio. Discricionariedade e Reflexividade. Rio de Janeiro: Fórum, 2008. p. 25) 
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Administradores Públicos, devendo esses buscar na Constituição todo o atuar, havendo 

portanto a substituição do princípio da legalidade pelo da juridicidade. Em segundo lugar, a 

democracia formal passa a ser material, uma vez que os direitos e garantias fundamentais 

enunciados na Constituição devem ser buscados a todo custo pelo Estado - Estado de Direito 

- sendo alguns efetivados independente da reserva do possível (ou da disponibilidade 

orçamentária), como por exemplo aqueles materializados no denominado princípio mínimo 

existencial. 

Portanto, se vários princípios e valores constitucionais serão implementados pela 

dissertação, como se pretende comprovar pelo estudo específico de cada um deles abaixo, o 

reforço para a viabilidade jurídica é evidente. 

4.3.2 O Princípio da Cidadania - Participação do Cidadão 

Se a cidadania foi alçada a norma constitucional, 62 e se tomou um dos 

fundamentos de nosso Estado Democrático de Direito, o Estado brasileiro tem o dever para 

com seus cidadãos de implementar políticas públicas para valorizar e consolidar tal status. 

A cidadania nos termos do inciso II do artigo 1 0  da Constituição da República de 

1 988 (CF/88) foi empregada no sentido amplo (fundamento da República), ou seja, não se 

reduz apenas a prerrogativa da pessoa fisica exercer direitos políticos - capacidade política -

há de se ter uma visão mais elástica da mesma no sentido de reconhecer aos indivíduos 

integrantes do Estado brasileiro o direito de exercitar suas garantias constitucionais, mas mais 

do que isso, exigir do Estado que os direitos fundamentais sejam perseguidos e 

implementados. 

A deficiência para o exercício da cidadania (e dignidade da pessoa humana) da 

desconcentração em estruturas fisicas diversas dos diversos atores e partícipes, desse 

subsistema, particularmente em face dos baixos níveis sociais dos demandantes, ainda 

agravados pela desnecessidade de acompanhamento por Advogados, induz a sensação de que 

tais dificuldades a serem superadas pelos cidadãos são propositais. O cidadão fica de um lado 

para o outro buscando informações, as secretarias dos juízos remetendo oficios para outras 

repartições pedindo esclarecimentos, multas cominatórias são impostas porque tais 

62 Art. 1 0  
- A República Federativa do Brasil, fonnada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

II - a cidadania; 
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esclarecimentos são demorados e ou acabam nas respostas pelos réus não esclarecendo nada e 

o cidadão assistindo tudo aquilo. 

Ademais a falta de efetividade nas decisões dos JEF ou no mínimo sua demora 

demonstra o desrespeito do Estado com a Justiça mas muito mais com o cidadão. A 

dissertação ora proposta busca reforçar a cidadania. Há necessidade de se humanizar e 

aperfeiçoar a prestação desse serviço público, no âmbito do subsistema Juizados Especiais 

Federais. A busca da efetividade do exercício da cidadania atrelado ao princípio da dignidade 

da pessoa humana nesse subsistema faz parte desse processo de reforma de modelo de 

ocupação de prédios públicos para as Instituições e partícipes envolvidos. 

4.3.3 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

Se um dos objetivos práticos da dissertação é a humanização no atendimento do 

usuário desse subsistema buscando uma Justiça humanista e solidária a dignidade da pessoa 

humana realça na sua condição de norma jurídica (princípio) e valor fundamental da ordem 

constitucional brasileira63 e como fundamento de um Estado de Direito Solidário. Quando a 

dissertação fala na tentativa de humanizar ainda mais os JEFs com esse novo desenho 

institucional proposto - concentração física de forma permanente e duradoura - acredita- se 

que o atendimento aos cidadãos, particularmente os hiposuficientes, ganhará em qualidade e 

satisfação, a celeridade e a plena efetividade das decisões vai influenciar diretamente na 

qualidade de vida daquele que esteja em litígio em face do Estado, já que o tempo e a maneira 

como será restabelecido a paz social trará um ganho na vida dos autores64 (chega a ser uma 

humilhação ou ofensa, o descaso com que alguns Administradores ou Advogados Públicos, 

tratam questões judiciais, algumas vezes por negligência ou incompetência, mas o pior é 

quando por dolo não se cumpre decisões judiciais). Enfim na concepção que faz da pessoa 

fundamento e fim da sociedade e do Estado, vejamos o sentido desse sobre princípio no 

contexto atual : 

63 CF/88, Art. }O A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 
64 Atualmente por força de algumas decisões judiciais os autores (hiposuficientes), na maioria das vezes 
desacompanhados de advogados, se veêm obrigado a se deslocarem para outros prédios públicos diferentes dos 
JEFs (área administrativa dos réus) para se submeterem a novas perícias, buscarem informações ou documentos 
relevantes (como por exemplo o órgão curador do FGTS), apressarem o retomo das informações requisitadas 
pelo Juiz (nas contadorias), cobrarem a implantação de decisões liminares e defmitivas judiciais (antes da 
expedição das Requisições de Pequeno Valor RPV e excepcionalmente precatórios a Procuradoria da Fazenda 
Nacional é obrigada a se manifestar para fins de informar se há necessidade de compensação com débitos fiscais) 
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Por derradeiro, a partir das considerações citadas, bem como acatando e 
respeitando as possibilidades reais da fórmula do 'homem-objeto' ,  de 
inspiração kantiana, optamos, por encerrar esta etapa do nosso estudo 
ousando reproduzir aqui a nossa proposta pessoal de conceituação (jurídica) 
da dignidade da pessoa humana . . .  Assim sendo, temos por dignidade da 
pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que a faz merecedor do mesmo respeito, e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos 
e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e corresponsável, nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos mediante o 
devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida. 

Enquanto princípio de matriz constitucional, o postulado da dignidade 
humana impõe ao Estado, pelo menos, três ordens distintas de postura a fim 
de emprestar a consequente e radical eficácia aos direitos fundamentais. 
Primeiro, condena, com a mácula da inconstitucionalidade, os atos estatais 
atentatórios a tal princípio. Além disso, impõe ao Poder Público o dever de 
se abster de praticar atos que desafiem o valor maior da dignidade humana. 
Por fim, induz a que os órgãos e autoridades competentes, em todos os níveis 
de governo e no exercício de suas constitucionais e apropriadas 
competências, adotem iniciativas conducentes à eliminação das 
desigualdades sociais e que promovam condições sociais e econômicas 
propícias à existência digna de todos os seres humanos sujeitos à 
circunscrição da soberania do Estado. (grifo nosso) 65 

4.3.4 Princípio da Segurança Jurídica (Efetividade) 

o que se busca na dissertação é uma visão interinstitucional em detrimento do 

isolacionismo das instituições, privilegiando a coerência estatal na prestação de serviços 

públicos e aplicação das normas jurídicas, nesse sentido o que se quer é materializar e 

aperfeiçoar a segurança jurídica. 

A segurança jurídica hodiernamente não pode mais ficar reduzida à nocão de 

certeza jurídica (previsibilidade), a doutrina moderna vai além e introduz no sentido e alcance 

desse princípio a busca da eficácia e da utilidade no comportamento administrativo, e mais a 

segurança jurídica apresenta-se com um cunho de defesa contra a má gestão da 

Administração 66
. 

Se o que se quer com esta dissertação é a integração entre os partícipes no sentido 

de buscar mais efetividade e celeridade o que se busca é propiciar mais segurança jurídica 

também. 

65 Idem. p. 330-356. 
66 CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Podivm, 2009. p. 
9 1 - 105. 
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4.3 .4. 1 A Efetividade na Administração Pública Contemporânea 

A dissertação pretende contribuir para o aperfeiçoamento do Estado atraves da 

integração entre as Administrações Públicas dos Poderes Judiciário e Executivo no sentido de 

organizarem-se em um único local (concentração física) para, com os instrumentos materiais e 

jurídicos necessários, realizarem de modo congruente, as atividades administrativas 

indispensáveis a dar efetividade (atingimento dos resultados, ou seja, a entrega do bem 

jurídico litigioso ao vencedor) e celeridade as decisões judiciais no subsistema dos JEFs. 

Quando se fala em efetividade na Administração Pública contemporaneamente, e 

particularmente para o objeto desta dissertação, esta, não se resume para a Administração 

somente atingir objetivos estatísticos (eficácia - quantidade de decisões proferidas no caso 

dos JEFs) ou de apenas utilizar corretamente recursos humanos e bens colocados à disposição 

dos juízes (eficiência), mas efetividade significa atingir os resultados necessários à satisfação 

dos interesses da coletividade, objetivo máximo da atuação estatal, saber se resultados 

práticos estão sendo atingidos, ou seja, se os bens da vida em litígio estão sendo entregues e a 

pacificação social restabelecida.67 

4.3 .5 Princípio do Acesso à Justiça (Efetividade) 

o acesso à Justiça68 é direito humano fundamental previsto no rol dos direitos 

fundamentais69, com determinadas nuances que integram o próprio mínimo existencial - tido 

como fundamental em razão de ser considerado indispensável para a efetivação de outros 

direitos fundamentais. 

O acesso à Justiça deve ser o mais amplo e igualitário possível, abrangendo a 

população de baixa renda ou marginalizada, de modo que não tenha acesso, ao Judiciário, 

apenas uma pequena parcela da população - geralmente com maior poderio econômico (os 

bancos, as concessionárias e grandes empresas), - ou o Poder Público, devido à facilidade de 

acesso em virtude da isenção de custas e de dispor de um bom aparelhamento de 

67 CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Podivm, 2009. p. 
202-2 1 0. 
68 A implementação dos direitos previstos na Constituição Federal, missão precípua do Poder Judiciário 
Republicano, se ressentiu desde os primórdios da falta de acesso às vias judiciais por parte dos cidadãos menos 
favorecidos economicamente, a ponto de isto suscitar diversos estudos sobre o acesso ao Poder Judiciário, como 
por exemplo a obra de Capeletti e Garth, de onde se pode colher as principais causas deste acesso difícil 
(CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryanth. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1 988. p. 28). 
69 CF/88, art. 5, XXXV: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
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representação judicial. Portanto, o Direito tem se preocupado em evitar que barreiras 

consideradas iníquas (econômicas, sociais etc.) impeçam a tutela dos direitos. 

Nesse sentido o subsistema dos Juizados Especiais Federais contribuiu em muito 

para que uma grande parcela de cidadãos, os hiposuficientes, tivessem acesso a Justiça 

Federal. 

Ocorre que no direito contemporâneo o princípio do amplo acesso à justiça 

também se preocupa com a efetividade da jurisdição. Efetividade é a palavra de ordem do 

direito processual civil. A preocupação atual passa a ser no sentido de transformar a realidade 

da experiência processual, passando pelo desenvolvimento de meios de efetivação da tutela, 

para chegar ao problema da eficiência da administração judiciária. 

Efetividade tem relação direta com a utilidade que o provimento jurisdicional 

possa produzir para os jurisdicionados. O processo vive sob a ótica da instrumentalidade, 

entendido como instrumento de realização de direitos e não apenas linha de produção de 

decisões judiciais. 

Um grave problema que tem crescido assustadoramente nesse subsistema do JEF 

é o da falta de efetividade das decisões judiciais liminares e definitivas. Mesmo aquelas 

decorrentes de decisões judiciais homologatórias decorrentes de acordos ou conciliações 

também não vem sendo cumpridas. Ou seja, de nada adianta a eficiência de julgar cada vez 

mais ações se o grau de efetividade das mesmas tem crescido (vide nota de rodapé 1 7). 

O novo desenho institucional ora proposto nesta dissertação busca através da 

concentração fisica atrair além de outros, órgãos administrativos competentes pela 

implantação de decisões judiciais para um mesmo local, propiciando uma integração plena 

entre esses e os órgãos jurisdicionais, acredita- se que o desenvolvimento de outros meios de 

efetivação da tutela como proposto - a instituição de uma conciliação prévia permanente -

colabora para atenuar o problema da eficiência da administração judiciária. 

4.3 .6 Princípio da Duração Razoável do Processo (a celeridade) 

A EC 45 acrescentado o inciso LXXVIII ao artigo 5° da Constituição assegura a 

todos a "razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua 

tramitação".  Não se trata de norma incidente exclusivamente em face de demandas judiciais, 

mas também vinculante de processos administrativos. 
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Esta prestação jurisdicional célere foi erigida portanto a direito fundamental o que 

reforça a necessidade de que todas as medidas sejam tomadas para assegurar a celeridade nos 

feitos que tramitam perante os Juizados Especiais Federais. 

A proposta desta dissertação busca implementar tal direito fundamental não se 

justificando a ineficiência administrativa motivada pela desconcentração fisica dos órgãos 

administrativos de contadoria e de competência para implementar as decisões judiciais como 

justificadores da delonga da entrega do bem da vida, muito menos a má vontade da 

Administração Pública Federal, pessoa ré dos JEFs frustrar a tentativa das conciliações 

prévias na seara judicial. 

A celeridade surge, aqui, como aspecto intrínseco ao mínimo de eficiência que se 

espera da Administração Pública para efeitivar tal direito fundamental. 

4.3.7 Princípio do Consensualismo 

Um princípio estruturante da Administração Pública é o da participação do 

cidadão, corolário do princípio democrático e, por essa dissertação, o referido princípio ganha 

densidade normativa e efetividade. Para ampliar e otimizar o princípio da participação, 

necessária a inserção de todos os partícipes na prestação jurisdicional, no lugar de outorgar ao 

juiz/imperador a palavra final. Isso implica trazer os órgãos públicos e institucionais 

envolvidos na litigiosidade para fins de resolução cautelar ou preventiva dos conflitos. O 

objetivo é fortalecer mecanismos de consenso. 

No caso dos Juizados Especiais, com grande apelo ao consensualismo 70 , é 

indispensável que a cultura da litigância a qualquer preço seja vencida para permitir que o 

franco debate entre as partes possa ser uma alternativa viável. A composição amigável é um 

meio ágil de solução do litígio e tem um forte apelo psicológico, pois os envolvidos se sentem 

responsáveis pela solução encontrada. 

Diante das dificuldades da conciliação, particularmente na prática ordinária dos 

JEF (ressalvados as experiências exitosas dos projetos temporários e esporádicos que serão 

abordados, como por exemplo os Mutirões de matérias determinadas ou semanas de 

conciliação), fica a sensação que o Estado quer procrastinar e dificultar a entrega do bem da 

70 "Art. 1 0 _ São instituídos os Juizados Es-"eciais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, aos quais se aplica, no 
que não contlitar com esta Lei, o disposto na Lei 9.099. de 26.09. 1 995". (BRASIL. Lei n 10.259, de 12 jul 

2001.  Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) 
"Art. 20 - O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual 
e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". (BRASIL. Lei n 9.099, de 26 set 
1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências) 
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vida reclamado, ou ainda, sob a ótica de defender um "interesse público", posterga para a 

decisão judicial litígios que poderiam ser solucionados na via administrativa (conciliação 

prévia judicial), afastando ainda a conciliação pós processual, tudo para prolongar ao máximo 

a entrega do bem vida (regra geral valores patrimoniais, que é condenado). Ocorre que não se 

pode confundir interesse público secundário, do ente ou entidade isoladamente (interesse do 

erário) com o interesse público primário garantido pela Lei Maior, ou seja, já está na hora do 

Estado entender que ao agir segundo seus próprios interesses secundários, na verdade se 

afasta daqueles garantidos pela Constituição e Leis, esse sim o interesse público primário que 

deve sempre prevalecer. Ao agir segundo seus interesses secundários contraria os valores 

maiores garantidos constitucionalmente como a legalidade, celeridade e efetividade (duração 

razoável do processo judicial, artigo 5° inciso LXXVIII, acrescido pela Emenda 

Constitucional 45/2003) e o cidadão de baixo nível social regra geral fica colocado de lado 

nesse jogo. 

4.3.8 Princípios Específicos dos Juizados Especiais 

A utilidade desta dissertação VIsa reforçar os princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade7 1  todos específicos dos JEFs. 

Se o princípio da oralidade é um rompimento com a cultura processual de apego à 

forma escrita, a verbalização das ideias é seu núcleo central. A oralidade é mais fortemente 

sentida no ato de audiência, em que a verbalização de ideias se faz mais presente. Daí porque, 

quando a dissertação busca a concentração física dos partícipes e exige uma conciliação 

prévia permanente visa tanto quanto possível, a maior concentração de atos em audiência 

(princípio da concentração), dá melhores condições para formação do convencimento do 

magistrado que a preside (princípio do livre convencimento) já que ao participar da 

conciliação e efetivar o ajuste entre as partes, garante iguais oportunidades às partes de se 

manifestarem (princípio da bilateral idade ) . Porém, nos Juizados Especiais a oralidade ganha 

maior relevo e ultrapassa o âmbito mais restrito da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. Considerando a menor complexidade dos feitos e a pequena repercussão 

econômica, opta-se por abandonar o rigor da forma escrita para privilegiar a simplicidade 

proporcionada pela oralidade. Este micros sistema processual admite a prática oral de determi-

71 Por expressa disposição do art. 1 °, da Lei 1 0.259/0 1 ,  aplicam-se aos Juizados Especiais Federais os princípios 
expressos no art. 2° da Lei 9.099/95 ("Art. 1 0  - São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da 
Justiça Federal, aos quais se aplica, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei 9.099. de 26.09. 1995"). 
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nados atos proceSSUaiS, correlacionando-se, também, aos princípios da simplicidade e 

informalidade. 

O princípio da simplicidade também está expressamente previsto no art. 2° da Lei 

9.099/95 e está intimamente relacionado com a simplificação dos procedimentos nos feitos 

sujeitos ao rito dos Juizados Especiais. O princípio da simplicidade reafirma que o processo 

nos Juizados Especiais Federais não é um fim em si mesmo, mas apenas um instrumento para 

se atingir o resultado final de pacificação do litígio, preferencialmente pela via conciliatória, 

daí a importância do desenho institucionalproposto nesta dissertação. 

A informalidade processual tem íntima relação com o princípio da simplicidade, 

mas com ele não pode ser confundida. Enquanto a simplicidade volta-se para o processo, 

buscando tomá-lo menos complexo, a informalidade está relacionada com os atos processuais 

em si, dispensando formas rígidas para privilegiar a essência do ato. Nos Juizados Especiais 

abre-se mão do apego ao rigor formal, permitindo que os atos processuais sejam praticados 

sem o cumprimento de formalidades inúteis. Portanto, como regra, os Juizados Especiais 

Federais dispensam qualquer rigor formal para a prática de atos processuais. A dissertação 

também prioriza esse princípio ao privilegiar as soluções amigáveis via conciliação prévia 

permanente, já que se essa não for alcançada a necessidade de prolaçào de sentença judicial 

reduz a informalidade pela exigência constitucional de ser escrita e fundamentada. 

A economia processual não é um princípio exclusivo dos Juizados Especiais 

Federais e visa a obtenção da solução do processo com o mínimo de atos processuais. A 

prática desnecessária de atos processuais onera e retarda a solução do mesmo e, 

evidentemente, não é o que se almeja nos Juizados Especiais. Esta dissertação ao propor a 

concentração de todos os partícipes propiciando a integração dos mesmos buscar incentivar a 

prática de atos que sejam indispensáveis para o exercício do contraditório e da ampla defesa, 

abrindo mão de atos inúteis e que nada contribuem para o resultado final. 

Os Juizados Especiais Federais tentam ser a maior válvula de escape de uma das 

grandes mazelas do Poder Judiciário: a morosidade. Concebe-se um rito procedimental 

simples e informal, eliminando atos desnecessários, com vistas a alcançar uma prestação 

jurisdicional mais justa e eficaz. O princípio da celeridade processual tende a ser considerado 

como a exigência de uma rápida solução do litígio. Tal objetivo não se alcança apenas pela 

simplificação dos procedimentos ou pelo trabalho excessivo por parte de juízes e de seus 

auxiliares. A celeridade, no domínio dos Juizados Especiais, tem a ver com a valorização da 

solução dos litígios em primeiro grau e isso, tanto quanto possível, pela conciliação como 

proposto de forma obrigatória e permanente nesta dissertação. 
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4.3 .9 O Estado Democrático de Direito (Social) 

Se o objeto mediato da dissertação é aperfeiçoar e inovar o subsistema dos JEFs 

apresentando um novo modelo de gestão administrativa através de associação ou parceria 

entre dois Poderes Públicos, buscando humanizar e propiciar mais eficiência e efetividade 

para o usuário, o cidadão - o foco é o cidadão portanto - o ganho de legitimidade para o 

Estado é evidente. Dentro desse contexto o Estado cumpre sua principal função, já que tem 

função instrumental e se qualifica na CF/88 como Estado Democrático de Direito (Social) -

caput do artigo 1 °  da CF/8872. Na concepção contemporânea do Estado de Direito, o interesse 

público humaniza-se, à medida que passa a preocupar-se não só com os bens materiais que a 

liberdade de iniciativa almeja, mas também com valores considerados essenciais à existência 

digna. 

4.3 . 1 0  O Estado Gerencial ou de Resultados Brasileiro - Princípio da Eficiência - Boa Gestão 

Pública 

o objetivo da presente dissertação é, sobretudo, refletir sobre serviços públicos 

eficientes e efetivos. O que se quer é um novo conceito de eficiência, afetando de modo 

unitário o Estado e seus serviços públicos, incluindo a prestação jurisdicional e seus 

desdobramentos - a unitariedade do serviço público em sentido amplo de prestação 

jurisdicional. Se um novo modelo de desenho institucional é proposto com os fins 

supracitados o problema encontrado na vida real a ser atenuado é o da gestão pública, tanto 

pelos órgãos públicos do Judiciário, quanto do Executivo, o que se pretende é um choque na 

gestão das atividades administrativas necessárias para concretizar e implementar as decisões 

judiciais - integração plena pela proximidade proposta entre os servidores do Judiciário com 

os do Executivo. 

Eficiência (produtividade), efetividade (resultado), boa gestão pública conceitos 

extemados nesta dissertação que foram reforçados à partir da Emenda Constitucional 1 9/98, 

que acrescentou o princípio da eficiência73 no artigo 37 caput da CF/88, surgindo a expressão 

72 CF/88, Art. l° - A República Federativa do Brasil, fonnada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
73 CF, Art. 37: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 1 9, de 1 998) 
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Estado (Administração Pública) Gerencial ou de Resultados substituindo a antiga 

Administração Burocrática. 

Sob a ótica desse princípio constitucional (da eficiência), agora explicitado, o 

Estado fica compelido a implementar políticas públicas ou meras atividades administrativas 

buscando produtividade, metas, objetivos a serem atingidos em prazos pré estabelecidos. 

Nesse contexto de eficiência e Estado Gerencial ou de Resultado a dissertação 

busca conclamar a integração plena dos Poderes Legislativo e Judiciário através de uma nova 

modalidade de gestão administrativa (desenho institucional) visando sobretudo implementar 

resultados entregando o bem da vida de fonna efetiva. 

Para a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro o conceito de eficiência assim 

está descrito para o que interessa a esta dissertação: 

o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser 
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se 
espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os 
melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, 
disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de 
alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público.74 

o Professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto aborda o tema da eficiência e 

resultado (efetividade) sob a ótica revolucionária de 4 paradigmas que explicitaremos de 

fonna resumida com total simbiose com a ideia dessa dissertação: 

Até recentemente, a ação administrativa era juridicamente qualificada pelos 
paradigmas vigentes no Estado Moderno, segundo três fundamentos: por sua 
existência (realidade), por sua validade (legalidade) e por sua eficácia 
(aptidão para produção de efeitos jurídicos pretendidos). 
Em relativamente poucos anos, considerando a elaboração bi-secular do 
Direito Administrativo, esses paradigmas se mostraram insuficientes para 
caracterizar a atividade administrativa do Estado pós-moderno, harmonizada 
com os novos valores introduzidos no Direito Público, notadamente os 
macro-paradigmas dos direitos fundamentais e da democracia integral, como 
apresentados. 
Por isso o objetivo deste estudo é o de expor, dentre outras que poderiam ser 
acrescentadas, apenas quatro novas referências paradigmais - a legitimidade, 
a finalidade, a eficiência e o resultado - que pautam, em acréscimo às três 
tradicionais já referidas - a existência, a validade e a eficácia - a ação do 
Estado administrador público. 
O presente ensaio, ao mostrar como da legalidade se chegou à legitimidade e 
como da eficácia se alcançou a eficiência, narra nas entrelinhas uma saga 
contemporânea da velha luta contra a arbitrariedade, que em cada era se 
renova, mas de embate a embate, alenta a esperança na missão civilizadora 
do Direito. 

74 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 20 10. p. 82. 
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Com efeito, a legitimidade da ação administrativa pública é, sem dúvida, a 
grande conquista ética desta era, orientando a finalidade cada vez mais 
funcionalizada do aparelho de Estado, o que obriga, em consequência, a 
eficiência dos procedimentos de gestão. 
Mas, sem que o resultado da atividade administrativa seja alcançado, o que 
vem a ser a efetiva entrega do serviço ou do bem pela Administração Pública 
ao cidadão, o ciclo de eticidade e de praticidade não está fechado. 
É preciso, sobretudo, que o próprio resultado da gestão administrativa atenda 
as legítimas pretensões e necessidades dos administrados e o faça 
eficientemente, vale dizer, a legitimidade deve estar também nos fins e não 
apenas nos procedimentos, e os resultados também só podem ser 
considerados suficientemente satisfatórios se atenderem eficientemente as 
finalidades constitucionalmente cometidas ao Estado. 
Como se pode observar, legitimidade e eficiência não são apenas requisitos 
internos da ação administrativa, mas devem ser também aferidas em função 
da satisfação dos anseios, expectativas e necessidades dos administrados, 
constitucionalmente assegurados, pois esta é a principal razão de ser das 
Constituições: o serviço das pessoas. 
Em suma, está no resultado quiçá o paradigma contemporâneo mais 
significativo, pois, na prática, é através dele que se pode lograr uma efetiva 
atuação do amplo sistema de controle posto constitucionalmente à disposição 
da cidadania: o controle administrativo, o controle de contas, o controle 
político, o controle social, o controle pela imprensa e, na cúpula, o controle 
jurisdicional. 75 

o professor Fábio Medina Osório também trata do tema da boa gestão pública 

com a maestria que lhe é peculiar, colacionando- se o que é de interesse desta dissertação, 

particularmente quando recomenda "o ideário da interdependência dialogada entre os Poderes 

do Estado, no lugar da independência esquizofrênica": 

É possível encontrar vestígios da exigência de uma espécie de boa 
Administração Pública nas remotas culturas ocidentais, mas é na pós
modernidade que se consolida essa exigência ético-normativa por meio da 
mudança da administração burocrática ao modelo gerencial, contexto no 
qual - já veremos muito claramente - aumentam os níveis de 
responsabilidade pessoal dos agentes públicos, suas liberdades, espaços 
discricionários e balizamentos éticos ligados a vetores de eficiência e boa 
gestão. 
Pode-se dizer que a juridicização do dever de boa gestão pública decorre de 
profundas mudanças na teoria política do Estado, o qual passa a assentar-se 
em novos paradigmas teóricos de justificação, entre os quais a busca e a 
implementação de resultados. O Estado também se alicerça num 
redimensionamento do papel dos operadores jurídicos, entre os quais 
advogados, membros do Ministério Público e autoridades judiciárias, 
forçando, invariavelmente, a inclusão de pautas de boa gestão pública nos 
horizontes administrativos e institucionais. A boa gestão, como se sabe, 
pressupõe respeito pelos direitos fundamentais da pessoa humana e 
satisfação das demandas da cidadania, cumprindo as exigências do liame de 

75 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do Direito Administrativo pós moderno. São 
Paulo: Fórum, 2008. p. 28-3 1 .  
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confiança que une e deve unir governantes e governados, administradores e 
administrados. 
É claro que a boa gestão pública, enquanto exigência, oferece novos 
patamares de legitimação dos Poderes de Estado, recomendando o ideário da 
interdependência dialogada entre eles, no lugar da independência 
esquizofrênica. O lugar da lei no regime democrático, em tal contexto, 
resulta deslocado: não é nem a fonte absoluta de legitimidade do Estado, 
nem um instrumento inócuo ou inútil diante dos cérebros privilegiados dos 
atores judiciais. É necessário redesenhar e redefinir as posições dos atores 
políticos, dentro dos pressupostos republicanos e democráticos 
indispensáveis. Não apenas o Poder Legislativo está sob exame e 
questionamento. Não há legitimidade que se fundamente automaticamente 
na posição de um sujeito perante outros, até mesmo como conseqüência 
dessas notáveis características da pós-modernidade, que são, entre outras, a 
horizontal idade das relações de poder, a flexibilidade das posições decisórias 
e de mando, a necessidade das alianças estratégicas para fins de consecução 
dos objetivos institucionais. (grifo nosso)76 

4.3 . 1 1  Direito de Associação 

o direito de associação previsto na Constituição Federa177 serve como fundamento 

para a parceria ou gestão associada, essa última nos moldes proposta nessa dissertação. O 

direito de constituir com outrem associações para qualquer fim não contrário à lei penal e o 

direito de aderir a associações existentes, verificados os pressupostos legais e estatutários e 

em condições de igualdade é um direito fundamental individual que também o Estado pode 

exercer para o atingimento do interesse público e do bem comum. 

Observa- se portanto que se o direito de associação nesses moldes postos acima é 

livre e permitida aos particulares porque também não o seria em favor do Estado. A 

dissertação ao propor a gestão associada de serviço público em sentido amplo de prestação 

jurisdicional visa exercer tal direito. 

4.3 . 1 2  Gestão Associada de Serviço Público - Parcerias 

Embora o objeto dessa dissertação diga respeito a prestação jurisdicional no 

subsistema dos JEF de forma associada entre dois poderes públicos da União - o Judiciário e 

o Executivo - e portanto de uma atividade estatal (função política), sem ainda entrar no 

mérito do enquadramento dessa atividade como serviço público que será objeto de 

esclarecimento doutrinário ainda por vir nessa dissertação - nesse momento o que importa é 

76 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 
42-50. 
77 CF/88, Art. 5°, XVII - é plena a liberdade de associação para frns lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 
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trazer para estudo essa nova modalidade de prestação de serviço público (gestão associada por 

entes federativos distintos sem presença de particulares) para fins de analogicamente ser 

empregada para o objeto dessa dissertação. 

A nova redação ao artigo 241 da CF/88 pela EC 1 9/98 - gestão associada de 

serviço público (por entes federativos) - acarretou no cenário jurídico nacional a mitigação do 

Princípio da Autonomia Federativa e tal mitigação foi o grande debate da fase legislativa de 

aprovação dessa Emenda Constitucional. A possibilidade de tal associação foi permitida 

através de dois instrumentos jurídicos, quais sejam, os consórcios públicos e convênios de 

cooperação. Os contrários advertiam para o perigo da quebra da autonomia federativa com 

formação de pessoas jurídicas autônomas formadas pela associação de entes federativos 

distintos, pelo menos nos consórcios públicos. Ora, no caso da dissertação estamos falando de 

associação dentro de uma mesma pessoa jurídica a União, sem formação de pessoa jurídica 

autônoma, por conseguinte quem pode o mais pode o menos, com a ressalva de que o 

enquadramento da atividade estatal de prestação jurisdicional como serviço público será 

objeto de análise adiante, ou seja, para os fins dessa dissertação é perfeitamente possível tal 

natureza jurídica de serviço público em sentido amplo. 

Com o surgimento da expressão na CF/88 "gestão associada de serviços públicos" 

com a nova redação do artigo 241 via Emenda Constitucional 1 9/98/8 um novo modelo de 

prestação de serviço público foi criada e possibilitada dentre tantas outras que já eram 

permitidas (concessão, permissão, etc . .  ). Não se trata essa nova modalidade de prestação de 

serviços públicos de mais uma forma de parceria. O termo parceria no direito administrativo 

denota uma relação do Estado com um particular (pessoa que não integra a Administração 

Pública direta e indireta, como por exemplo a PPP a Parceria Público Privado criada pela Lei 

1 1 079/2004), o que não é o caso da gestão associada prevista no artigo 24 1 da CF/88. Essa 

corresponde uma união de esforços entre entes federativos, sem presença de particulares, para 

a prestação de serviços públicos de interesse comum ou não (é mais abrangente portanto da 

prestação que pode ser feita com fundamento no parágrafo único do artigo 23 da CF/88 que 

diz respeito apenas ao de interesse comum79). Essa gestão associada pode ser implementada 

por 2 (dois) novos instrumentos jurídicos os convênios de cooperação e os consórcios 

78 CF/88: "Art. 24 1 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nO 19, de 1 998)". 
79 CF/88: "Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 53, de 2006)". 
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públicos, esses diferem da generalidade dos contratos administrativos, porque, ao contrário 

destes, não há interesses contrapostos das partes, mas interesses coincidentes. 

Como conclusão, não será utilizado o termo parceria para designar o objeto da 

dissertação - trata-se sim, de gestão associada entre dois Poderes Públicos. Parceria serve para 

designar todas as formas de sociedade que, sem formar uma nova pessoa jurídica, são 

organizadas entre os setores público e privado, para a consecução de fins de interesse 

público 80 . Nesta dissertação, a associação, a integração proposta exclui a participação de 

particulares para o objeto fim. 

Nas lições de Uadi Lammêgo BuloS8 1 o preceito constitucional, artigo 241 da 

CF/88 (EC 1 9/98), levou em conta as duas vias pelas quais ocorre a coordenação gerencial da 

Administração Pública: 

- pela ampliação da autonomia gerencial de órgão ou entidade da administração 

direta e indireta, inclusive de sua própria gestão financeira e orçamentária, mediante acordos 

de programa (art. 37, § 8°, da CF/88) 

- pela gestão associada com outros órgãos ou entidades da própria administração 

direta e indireta, através de pactuação de consórcios públicos e convênios de cooperação 

Cita o Professor Uadi que os consórcios e convênios não se confundem, embora, 

igualmente aos acordos de programa, sejam atos administrativos complexos.82 Finaliza com a 

nota de que a distinção entre eles (consórcios e convênios) reside no fato de que os consórcios 

pressupõem compet6encias iguais dos pactuantes, e o convênio, competências diferentes. 

4.3 . 1 3  Serviço Público em Sentido Amplo 

Explicitar-se-á o por que desta dissertação utilizar o termo serviço público em 

sentido amplo. 

Não se desconhece que a corrente majoritária dos doutrinadores do Direito afasta 

do conceito de serviço público as atividades estatais de legislar e julgar, embora observa- se 

que é corriqueiro personalidades do mundo jurídico referirem- se a atividade de jurisdição 

com a ideia de serviço público quando focam o usuário ou criticam a gestão do Poder 

80 No mesmo sentido do conceito de parceria adotado nesta dissertação vide a obra - DI PIETRO, Maria Sylvia. 
Parcerias na Administração Pública. 7. ed. São Paulo: Atlas, 20 1 0. p. 22-23 - Ressalte- se que nesta obra a 
autora cita vários outros administrativistas que adotam tal conceituação com Diogo Figueiredo Neto e Arnold 
Wald 
81  BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 1443- 1444. 
82 cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Coordenação gerencial na Administração Pública, RDA, 
2 14:44. 
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Judiciário.83 A noção e o conceito de serviço público - conceito jurídico indeterminado - varia 

no tempo e no espaço, varia em face das condições sócio - econômicas de cada comunidade, e 

em razão do contexto histórico em que situado. Contemporaneamente, o conceito de serviço 

público está inserido no âmbito da função administrativa do Estado, razão por que dele se 

excluem as atividades legislativas e judiciais do Estado, que são funções políticas. Porém, o 

conceito de serviço público não abrange todas as funções administrativas do Estado, até 

porque o serviço público é função administrativa que consiste numa atividade material do 

Estado, que se realiza através da disponibilização de utilidades ou comodidades materiais aos 

cidadãos-administrados, situação que o distingue, por exemplo, do poder de polícia 

administrativo, que também é função administrativa, mas que corresponde a atividade jurídica 

do Estado, realizada por meio de atos administrativos. 

O magistrado federal Dirley da Cunha Júnior resume de forma concisa e precisa a 

evolução do conceito de serviço público: 

As primeiras noções de serviço público surgiram na França, com a chamada 
Escola de Serviço Público, liderada por Duguit e Jéze. De início, essas 
noções eram tão amplas que abrangiam todas as atividades do Estado (a 
legislativa, a administrativa e a judicial). Com efeito, serviço público era 
considerado toda atividade do Estado desenvolvida para atingir os seus fins. 
No Brasil, Mário Masagão chegou a adotar um conceito amplo de serviço 
público, para considerá-lo também como "toda atividade que o Estado 
exerce para cumprir os seus fins", incluindo, portanto, as funções legislativa 
e judicial. 
Foi o saudoso Hely Lopes Meirelles quem apresentou, no Brasil, um 
conceito mais adequado de serviço público, dele apartando as atividades 
legislativa e judicial do Estado. Segundo o autor, serviço público é toda 
atividade administrativa prestada pelo Estado para satisfazer as necessidades 
coletivas. Este conceito, todavia, ainda se afigura amplo, uma vez que a 
atividade administrativa não se resume ao serviço público, posto que 
compreende também o fomento, o exercício do poder de polícia 
administrativa e a intervenção no domínio econômico, como já afirmamos 
no capítulo referente à Administração Pública. Contudo, teve esse conceito o 
mérito de discriminar o serviço público (atividade administrativa, ou seja, 
atividade prestada pela Administração Pública ou por seus delegados) das 
atividades legislativa e judicial do Estado. 
De maneira mais precisa, a ilustrada autora Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
conceitua serviço público a partir da premissa de que se trata de uma das 
atividades administrativas, entre outras, exercida pelo Estado e usufruída 

83 Noticiado site do CONJUR - 05/06/20 1 1  (http://www.conjur.com.br/201 1 -jun-05/oab-defende-atuacao-cnj
repudia-pec-recursos-peluso): O Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, 
durante a solenidade em que foi apresentada a Carta de Belo Horizonte se dirigiu a imprensa com o seguinte 
teor: O Estado brasileiro não destina ao Judiciário as verbas necessárias ao seu devido funcionamento como 
serviço público necessário e imprescindível à sociedade, demandando uma reanálise da participação 
orçamentária do Poder Judiciário. Para os dirigentes da OAB, o grande gargalo da Justiça brasileira não é 
estrutural, ou seja, não será resolvido com a diminuição do número de recursos judiciais, como se propõe na 
PEClPeluzo, e sim com uma gestão eficiente do Judiciário. 
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direta ou indiretamente pelo cidadão. Assim, para a eminente 
administrativista, serviço público é uma atividade administrativa 
desempenhada pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob regime 
jurídico ora exclusivamente público, ora híbrido (regime privado derrogado 
por normas públicas), destinada a atender concretamente os interesses 
públicos e coletivos 84. 

Vale ressaltar, quanto ao aspecto de delimitar o sentido e alcance da expressão 

servIço público em sentido amplo de prestação jurisdicional, conforme proposto nesta 

dissertação, as sábias lições do Professor Alexandre Aragão, quando abordou tal conceito de 

serviço público sob a ótica Metodologia Jurídica e da Elaboração de Conceitos em um Direito 

Administrativo em Evolução: 

É inegável o papel dos conceitos jurídicos, naturezas jurídicas e 
classificações para a sistematização da ciência jurídica, principalmente para 
fins didáticos. Essa importância não deve, contudo, ser superdimensionada, 
havendo de se ter consciência dos seus limites diante da realidade 
multifacetária e dinâmica que pretendem, em uma contínua tentativa, 
organizar, sempre a partir do Direito posto pelo legislador. 
a que deve guiar o jurista no mister de elaborar um conceito jurídico são 
dois fatores: a operacionalidade do conceito a ser alcançado, de forma que 
ele seja realmente capaz de dar maior organização à ciência do Direito, 
podendo dele se extrair um regime jurídico mínimo comum a diversas 
manifestações jurídicas; e atendimento aos objetivos metodológicos visados 
pelo seu autor, sendo o instrumento mais eficiente possível para responder 
aos pontos de indagação científica que ele pretende responder. Na verdade, 
repisamos, não há conceito certo ou errado em razão da sua menor ou maior 
amplitude, mas sim conceito menos ou mais operacional e instrumental face 
aos objetivos científicos visados. 
Um conceito não pode ser nem tão amplo que deixe de ter utilidade para o 
estudo do Direito, abrangendo fenômenos com pouco conteúdo jurídico em 
comum; nem tão restrito que deixe de desempenhar o papel organizador e 
agregador de fenômenos jurídicos distintos, mas que tenham algum 
denominador comum suficientemente relevante.85 

Portanto, quando a dissertação se refere a pacificação social, através da entrega da 

prestação jurisdicional de forma efetiva, dentro de um prazo razoável, e com ênfase na 

qualidade desse serviço ao usuário do subsistema estudado, com a expressão "serviço público 

em sentido amplo", propositadamente a ideia foi incluir a função política da atividade estatal 

de jurisdição no conceito. Na verdade quando o foco do estudo ou da crítica são as atividades 

meio do Poder Judiciário (a gestão administrativa), como é o caso desta dissertação que 

propõe um novo modelo de desenho institucional para a melhoria da atividade fim, a noção de 

84 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. l O. ed. São Paulo: Podium, 20 1 l . p. 2 1 3-
2 1 6. 
85 ARAGÃO, Alexandre. Direito dos Serviços Públicos. 2. ed. São Paulo: Forense, 2008. p. 1 20- 1 2 l .  
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servIço público vem à baila em face dos princípios específicos 86 que regem tal função 

administrativa que se amoldam perfeitamente a essa atividade política sob essa ótica (do 

usuário do subsistema, que nesse caso não deixa de ser um consumidor, com todos aqueles 

princípios que regem e protegem essa categoria no Código de Defesa de Consumidor). Mas, 

talvez o fundamento último dessa qualificação jurídica nesse contexto da dissertação diga 

respeito a essa nova forma de compreender os serviços públicos, ou seja, um instrumento para 

a materialização da dignidade da pessoa humana. Em outras palavras87, os serviços públicos 

não são em si um direito fundamental, mas meios de realização de direitos fundamentais 

autonomamente considerados. 

4.3 . 1 4  Princípio da Separação dos Poderes 

Para o objeto desta dissertação o estudo mesmo que superficial desse princípio 

visa enfocar os aspectos do mesmo ligados as ideias de integração entre os Poderes Públicos 

visando uma gestão associada de serviço público de prestação jurisdicional. Ressalte- se que a 

proposta de associação parte de uma adesão voluntária entre os Chefes dos Poderes Judiciário 

(via CNJ) e Executivo (Presidente da República) para a partir daí sem necessidade de 

mudança legislativa viabilizar o novo desenho institucional já explicitado. 

Tal princípio previsto no artigo 2° da CF/8888 pode ser estudado ou enfocado sob 

duas óticas: a primeira da independência (uma limitação para a dissertação, porém o que se 

propõe é uma adesão voluntária a dissertação via termo de cooperação como se verá adiante), 

a segunda da harmonia entre os Poderes (nesse aspecto a dissertação pretende com os 

argumentos esboçados induzir o Executivo e o Judiciário a aderirem esse novo modelo de 

desenho institucional). O Poder Legislativo poderia facultativamente editar uma lei 

incentivando tal associação nos moldes propostos, já que, em tese, a imposição coercitiva do 

legislador seria de duvidosa constitucionalidade, uma vez que interfere na auto gestão 

administrativa desses outros Poderes ofendendo a independência dos mesmos. atra professor 

86 Lei 8987/95: "Art. 6° - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 
§ 1° - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
§ 2° - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 
conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço". 
87 ARAGÃO, Alexandre. Direito dos Serviços Públicos. 2. ed. São Paulo: Forense, 2008. p. 533.  
88 CF/88: "Art. 2° - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário". 



77 

Alexandre de Moraes aborda tal princípio em sua obra e na parte final colacionada trata dos 

aspectos pertinentes e relevantes para esta dissertação: 

. . .  os diversos órgãos do poder devem cooperar na medida necessária para 
realizar os objetivos constitucionais e para permitir o funcionamento do 
sistema com o mínimo de atritos possíveis . . .  os titulares dos órgãos do poder 
devem respeitar-se mutuamente e renunciar a práticas de guerrilha 
institucional, de abuso de poder, de retaliação gratuita ou de desconsideração 
grosseira. . . .  nenhuma cooperação constitucional será possível sem uma 
deontologia política, fundada no respeito das pessoas e das instituições e 
num apurado sentido da responsabilidade de Estado.89 

Enfim, quando o Executivo não dá efetividade as decisões judiciais no subsistema 

dos JEF há flagrante ofensa ao princípio da harmonia que deve existir entre os Poderes, além 

de outros. 

4.3 . 1 5  Princípio da Autonomia das Entidades Estatais 

Este princípio é de fundamental importância uma vez que nesta dissertação os 

órgãos públicos Gurídicos e administrativos) da Administração Pública federal direta e 

indireta deverão se associar em uma única estrutura fisica em conjunto com outros do Poder 

Judiciário federal. O maior questionamento diz respeito aos órgãos públicos da Administração 

Pública indireta, se o Chefe do Executivo teria poderes para impor tal participação, diante da 

autonomia de tais pessoas jurídicas estatais (capacidade de auto administração ) já que são 

criadas por lei (ou autorizadas a criação por lei) com personalidade jurídica própria, nos 

termos do inciso XIX do artigo 37 da CF/88.  A doutrina é uníssona no sentido de que tais 

entidades estatais da Administração Pública indireta embora criadas com personalidade 

jurídica própria, e distinta do ente federativo que as criou, via descentralização administrativa, 

permanecem vinculadas a esses entes federativos dentro de uma coordenação e controle nos 

limites da lei. a extensão do controle sobre os entes descentralizados. Tais controles só 

poderão ir até onde não ofenda a capacidade de autoadministração delimitada pela lei que 

criou a entidade ou entes descentralizados; por sua vez, essa capacidade de autoadministração 

vai até onde não esbarre com os atos de controle previstos em lei para os entes federativos. 

Há no caso da área federal previsão expressa na alínea i do parágrafo único do 

artigo 26 do Dl 200/67, no denominado vínculo de controle ou de supervisão que permanece 

entre a Administração Pública direta (Ministério da área fim da entidade) com cada entidade 

89 MORAES, Alexande de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2003. p. 137-1 38 .  
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da Administração Pública indireta criada a possibilidade de intervenção, por motivo de 

interesse público, que em tese, já mitigaria essa limitação ou impedimento de participação 

obrigatória dessas entidades no Termo de Cooperação acima, mas ainda há outros 

fundamentos jurídicos que ultrapassam qualquer obstáculo em face da autonomia 

administrativa e que será abordado adiante. 

Ocorre que a Emenda Constitucional 321 200 1 ,  que deu nova redação ao inciso 

VI, do artigo 84 da CF/88, e mais especificamente a alínea ª desse dispositivo,90 permite que 

o Presidente da república se valha da edição de um Decreto (seria uma espécie de 

Regulamento de Organização Administrativa e para alguns doutrinadores a figura excepcional 

do Regulamento Autônomo introduzido no Brasil - que não é objeto do estudo dessa 

dissertação) para organizar o funcionamento da " Administração federal " desde que não haja 

aumento de despesa (o novo desenho institucional não acarretará aumento de despesa algum, 

já que tais órgãos jurídicos e administrativos já existem, e apenas serão obrigados a se 

concentrar num único prédio público ao lado daqueles da Justiça Federal para atender as 

demandas do subsistema dos JEF). Ora nesse sentido quando o constituinte derivado usa a 

expressão Administração federal e não explicita os vocábulos direta ou indireta, como o fez 

no caput do artigo 37 da CF 188, de acordo com a nova redação dada pela EC 1 9198, pressupõe 

a possibilidade de incidência desse Decreto tanto na Administração Pública direta quanto na 

indireta. Ora se autonomia e tutela é nos termos e nos limites da lei e havendo Emenda 

Constitucional que afasta a necessidade de Lei, está aí a pedra fundamental para a imposição 

na associação proposta nessa dissertação das entidades da Administração Pública Federal 

direta e indireta, partícipes desse subsistema dos JEF, incluindo seus órgãos administrativos e 

jurídicos. Ressalte- se ainda o poder que o Chefe do executivo tem de direção superior sobre a 

Administração Pública direta e indireta nos termos do inciso II do artigo 84 da CF/88. Quanto 

a participação obrigatória dos órgãos da Administração Pública direta, tal Decreto decorreria 

do poder hierárquico que o Chefe do Executivo exerce sobre tais órgãos jurídicos e 

administrativos pois decorre do vínculo ou controle hierárquico, sem quaisquer 

questionamentos ou controvérsias jurídicas nesse ponto, até porque os mesmos não possuem 

personalidade jurídica própria e distinta do ente como ocorre em relação aos da 

Administração Pública indireta. 

90 Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República: 

VI - dispor, mediante decreto, sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 200 1 )  
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de  despesa nem criação 
ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional n° 32, de 200 I )  
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Basta portanto o Poder Executivo federal, via Ministério da Justiça e Advocacia 

Geral da União ,voluntariamente, participar do instrumento jurídico pertinente (que 

estudaremos adiante) com o Pode Judiciário (via CNJ Conselho Nacional de Justiça - Justiça 

Federal) e através de um Decreto o Presidente da República impor a participação das 

entidades da Administração Pública indireta, nos termos já supracitados. 

4.4 CONCLUSÃO PARCIAL 

A ser concretizado um Centro Integrado de Cidadania da Justiça Federal e do 

Ministério da Justiça nos moldes propostos (de forma permanente e duradouro - nas centros 

de maior demanda judicial), o Estado brasileiro (personificado pela associação entre o Poder 

Executivo e Judiciário) se legitima e se afirma perante a sociedade civil como Estado de 

Direto, demonstrando seu compromisso inadiável em prol da afirmação de vários direitos 

fundamentais e valores constitucionais já enunciados acima pertinentes com o objetivo dessa 

dissertação. Essa parceria proposta entre os partícipes busca nesse subsistema dos JEF 

implementar uma maior efetividade e celeridade na pacificação social, reforçando o exercício 

da cidadania e em última instância a dignidade da pessoa humana, afinal de contas o que se 

quer é uma Justiça humanista e solidária. 

O que se busca na dissertação é a efetivação de três paradigmas distintos, porém 

complementares: o do consensualismo, o da efetividade e o do exercício pleno da cidadania, 

embora todos se reconduzam às ideias paradigmáticas de eficiência do sistema, império dos 

direitos fundamentais (alargamento da distribuição da justiça à cidadania) e segurança jurídica 

(visão interinstitucional em detrimento do isolacionismo das instituições, privilegiando a 

coerência estatal na prestação de serviços públicos e aplicação das normas jurídicas). 

Foi comprovado a viabilidade jurídica, sem necessidade de mudança legislativa, 

desse novo desenho institucional, desse novo modelo de gestão administrativa, ou seja, a 

unitariedade do serviço público em sentido amplo de prestação jurisdicional, através da gestão 

associada de serviço público entre 2 Poderes Públicos (Executivo e Judiciário federais), de 

forma permanente e estática, já que vários princípios e direitos fundamentais assegurados na 

Constituição da República serão implementados. 

O instrumento jurídico escolhido tem natureza de convênio (convênio 

administrativo) e é o Termo ou Acordo de Cooperação, figura implícita no artigo 1 1 6 da lei 

8666/93 , e que já existia antes do surgimento da expressão "gestão associada de serviço 

público" com a nova redação dada ao artigo 241 da CF/88 pela Emenda Constitucional 1 9/98.  
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Essa expressão prescrita nesse artigo após a referida Emenda Constitucional apenas reforça o 

direito de associação garantido como direito fundamental no inciso XVII do artigo 5° da 

CF/88 (o direito de associação mesmo dirigido aos particulares em face de sua posição 

topográfica pode e deve ser implementado pelo Estado). A gestão associada de serviço 

público, nos termos propostos nessa dissertação, mesmo se tratando de prestação jurisdicional 

- atividade estatal, função política - pode ser equiparada a serviço público em sentido amplo, 

já que o objeto da dissertação procura afastar os atuais óbices desse subsistema dos JEF em 

relação ao usuário consumidor dessa atividade (cidadão hipossuficiente), ou seja, em relação 

as deficiências nas atividades meios (serviços administrativos do Poder Judiciário e 

Executivo), propondo uma integração entre os agentes públicos dos cartórios judiciais e dos 

órgãos administrativos partícipes desse subsistema. Não há dúvida portanto que a atual 

redação do artigo 241 da CF /88 pode analogicamente ser utilizado para reforçar o fundamento 

jurídico dessa dissertação - a possibilidade dentro de uma mesma pessoa jurídica, a União, de 

associação entre vários órgãos públicos de 2 Poderes Públicos distintos (o Executivo e 

Judiciário). Eventual óbice jurídico da implementação dessa gestão associada de forma 

permanente e duradoura em face da previsão no artigo 2° da CF/88 do princípio da separação 

dos poderes pode ser afastada primeiro porque no mesmo artigo incentiva- se a harmonia 

entre os poderes públicos, e em segundo lugar tal gestão nos termos propostos não seria 

impositiva - o termo de cooperação é uma adesão voluntária e tendo natureza de convênio 

permite a qualquer tempo a denúncia de qualquer partícipe sem qualquer gravame. Ressalte

se que nos termos do inciso II do artigo 84 da CF/88, o Chefe do Executivo participando 

voluntariamente do Termo ou Acordo de Cooperação, possui competência constitucional 

como responsável pela direção superior da Administração Pública de determinar de forma 

impositiva - editando um Decreto com fundamento na alínea a do inciso VI do artigo 84 da 

CF (nova redação dada pela EC 32/2001 )  - aos demais partícipes desse subsistema do JEF, a 

adesão compulsória a essa gestão associada ( inclusive aos órgãos administrativos e jurídicos 

das Administração Pública indireta incluindo as empresas públicas federais). Com relação a 

participação impositiva dos órgãos jurídicos da Administração Pública direta, autarquias e 

fundações públicas a Advocacia Geral da União (AGU), partícipe obrigatório direto ou 

indireto do Termo ou Acordo de Cooperação, como órgão de chefia superior do sistema de 

defesa jurídica da União editaria uma Portaria e ou Orientação Normativa, nos termos dos 

artigos 1 °  e 3°, inciso XIII da Lei Complementar 73/93, inclusive com amplos poderes de 

conciliação dentro dos limites de alçada do JEF, sem qualquer óbice jurídico em face do seu 

poder hierárquico. O legislador poderia, sem necessidade impositiva, já que sua participação é 
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desnecessária, a título de participar dessa gestão associada, nonnatizar de fonna indutiva 

(indicativa) e não detenninante aos Poderes Executivo e Judiciário essa gestão associada 

reforçando a legitimidade e os fundamentos jurídicos para a concretização do objeto dessa 

dissertação, acrescentando um artigo na Lei 1 0259/2001 (Lei dos Juizados Especiais 

Federais). 
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5 O NOVO DESENHO INSTITUCIONAL PROPOSTO PARA O SUBSISTEMA JEF 

DE ACORDO COM A DISSERTAÇÃO E O NOVO SIMBOLISMO DA 

CONSENSUALIDADE 

Apresentar-se-á uma proposta de novo desenho institucional com os partícipes do 

subsistema dos Juizados Especiais Federais em um espaço físico único. Ressalte-se que os 

locais para preenchimento e formatação da petição inicial, deve ser descentralizado e a cargo 

dos escritórios modelos das Faculdades Jurídicas e ou da OAB, os modelos de petição inicial 

padrão poderiam ser confeccionados num setor específico do JEF e enviados para os diversos 

locais descentralizados nomeados, o que não afasta a excepcionalidade da Defensoria Pública 

da União por critérios seletivos assumir esse encargo nesse espaço. Os locais para 

levantamento dos valores das condenações judiciais (levantamentos dos alvarás judiciais), 

também não seriam nesse prédio e sim em agências bancárias desconcentradas por questões 

de segurança pública e facilitação para o usuário. 

5 . 1  OS PARTÍCIPES DESSE NOVO DESENHO INSTITUCIONAL 

5 . 1 . 1  Central de Atendimento ao Cidadão ou Micro Empresário (Com Redes de 

Computadores Interligados as Informações) 

Como se sabe nos Juizados Especiais Federais permite -se a parte autora estar 

desacompanhado de advogado (causas até 60 salários mínimos). Faz se necessário criar uma 

central de atendimento para esse cidadão, ou mesmo para aquele que embora defendido, busca 

isoladamente o Juizado para tomar ciência da tramitação de sua causa. São dúvidas, 

esclarecimentos, enfim temos a fase de conhecimento (com liminares, decisões liminares, 

antecipatórias ou definitivas sujeitas a recursos para as Turmas Recursais, depois a fase de 

execução, com implantação da decisão ou expedição de Requisições de Pequeno Valor) e o 

que ocorre na prática é que a parte hipossuficiente quase toda semana vai ao Juizado buscar as 

informações. Mesmo com a informatização esse cidadão usuário desse subsistema do JEF não 

tem condições através de máquinas no térreo acessar e entender o conteúdo do papel que sai 

daquela máquina. Ir até o balcão da Vara Federal (cartório judicial) e ser atendido em 

conjunto com os Advogados traz vários problemas para os serventuários já que a parte não 

entende aquela terminologia e muitas vezes é atendido com rapidez em face dos outros 
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encargos. O ideal é que servidores, terceirizados, estagiários vocacionados para serviço de 

atendimento ao público possam ser selecionados e que esse local seja destacado dos balcões 

das Varas ou dos órgãos jurídicos e administrativos. Seria inclusive os competentes pelo área 

onde a Justiça disponibiliza centrais com equipamentos de informatização. 

5 . 1 .2 Setor de Distribuição de Petições 

Nos mesmos moldes do que ocorre atualmente só que específico para atender a 

demanda dos JEF e encarregados do escaneamento das petições para fins de informatização, 

já que essa se tomou obrigatória e realmente em muito ajuda a eficiência. 

5 . 1 .3 Central de Conciliação Permanente (C CP) - Prévia a Fase de Instrução Processual 

Judicial - Centro de Triagem - (Com Redes de Computadores Interligados as Informações) 

Na Central de Conciliação Permanente o objetivo é montar uma eqUIpe de 

conciliadores (voluntários formados em Direito, normalmente ex-estagiários ou quintanistas), 

ou servidores das próprias Varas dos JEF em rodízio (com treinamento constante). Para isso 

faz- se necessário que as ações distribuídas as Varas dos JEF passassem por uma triagem nas 

próprias Varas e fossem encaminhadas a essa Central de Conciliação permanente. 

Observa- se que nos projetos existentes atualmente Mutirões, Semanas de 

Conciliação, Juizados Itinerantes, a maioria dos processos tem sido resolvida por conciliação, 

sem necessidade de instrução. A fase processual da instrução deve ser evitada quando uma 

conciliação prévia a essa poderia resolver a maioria dos casos. Conciliação que poderia ser 

feita por conciliadores, sob a orientação dos Juízes competentes. Exemplo, nos processos em 

que a qualidade de segurado já foi reconhecida administrativamente (beneficios por 

incapacidade), também, nos casos em que, após prévia triagem, as Procuradorias estão 

constatando que é possível propor o acordo com base apenas na documentação apresentada e 

no depoimento tomado na instância administrativa. As audiências somente seriam marcadas 

para os processos em que em que não haja acordo, indo esses processos diretamente para a 

instrução. Nessas audiências de conciliação prévia, o INSS pode ser representado por uma 

estagiária ou um servidor, e um servidor da Justiça organiza o termo e apresenta a proposta de 

conciliação; depois da aceitação e assinatura dos presentes, o termo é assinado pelo Juiz e 

pelo Procurador que estiver na sala de audiência, pois é feita paralelamente à audiência de 

instrução nos processos em que esta é necessária. São audiências concomitantes, mas em 
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espaços distintos. Pode ser uma solução para que, só se façam audiências de instrução, em que 

esta é indispensável, deixando os acordos em que não há necessidade de instrução para a 

conciliação prévia. Talvez, uma semana só de conciliação prévia e depois uma somente para 

instrução e julgamento, pois o mais dificil e trabalhoso é fazer a triagem prévia. 

O início de prova material constitui um pressuposto processual objetivo positivo 

específico das ações previdenciárias. Nos casos de indeferimento do pedido, especialmente 

por falta de inicio de prova material, nas conciliações prévias que se extinga o processo sem 

julgamento do mérito. Isso possibilita àquela pessoa que nada mais tem senão o seu direito à 

aposentadoria, buscá-la outra vez (salvo se ocorrer a preempção, ou seja, por três vezes o 

processo for extinto sem julgamento de mérito). 

Nos auxílios-doença/aposentadoria por invalidez e LOAS, primeiro são feitas as 

perícias (na Central de Perícias, com a presença do perito do Juiz e do INSS) e, somente 

depois, a PFE/INSS seria citada. Nos casos em que haja proposição de acordo, por escrito, o 

processo segue direto para a nossa CCP - Central de Conciliação. O conciliador ou Servidor 

responsáveis pela CCP (misto de secretaria e assessoria), chama a parte autora (por e-mail, 

telefone ou pessoalmente), exibe a proposta de acordo, faz a liquidação dos atrasados e lavra 

um termo de conciliação, colhendo o ciente e a concordância da parte autora ou do advogado. 

Com a consolidação da prática, os advogados já vão direito a CCP, para ver se há processos 

do seu interesse. No mesmo dia o Juiz homologa o acordo. 

A sugestão é que seja sempre contatada, com o INSS, a conciliação prévia. 

Haveria um preposto ou procurador do INSS tentando uma conciliação antes de encaminhar 

ao Juiz para audiência. 

5 . 1 .4 Central de Perícias (Com Redes de Computadores Interligados às Informações) 

No modelo da Justiça Itinerante podemos encontrar diversas práticas que podem 

ser adaptadas para esse novo modelo, tais como o sistema de central de perícias. A ideia é que 

permanentemente, em escala, o INSS e o Judiciário em conjunto possuam designar peritos, 

principalmente médicos, para nova e última perícia sobre o caso. 
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5 . 1 .5 Central de Contadoria Judicial e Administrativa (Com Redes de Computadores 

Interligados às Informações) 

Essa seção é fundamental. A estrutura e a demanda dos JEF necessitam de uma 

equipe específica de contadores judiciais e administrativos em locais destacados mas todos no 

mesmo prédio público. Esses poderão participar de conciliações prévias ou mesmo das 

audiências de instrução. O fundamental é a especialização e competência somente para 

atender a demanda dos JEF, nesses moldes propostos pela dissertação. 

5 . 1 .6 Presença da Defensoria Pública da União (Com Redes de Computadores Interligados às 

Informações) 

A presença da defensoria pública federal é de fundamental importância evitando a 

nomeação de defensores dativos. Essa faria uma triagem dos casos que assumiria desde o 

início a demanda evitando que algumas pessoas tenham de se socorrer dos escritórios modelos 

da Faculdades Jurídicas ou da OAB. 

5 . 1 .7 Presença de Órgãos Jurídicos de Defesa dos Réus (Com Redes de Computadores 

Interligados às Informações) - Participação da Chefia da AGU 

A presença de membros do corpo jurídico dos réus demandados (no mínimo um 

para cada réu) é fundamental. Advogados Públicos da União, os Procuradores Federais, os 

Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados das empresas estatais, os Advogados de 

defesa dos Conselhos de Fiscalização Profissional todos têm de se fazer representar. Deve ser 

evitado a presença de terceirizados em face da possibilidade de proposta de conciliação até 60 

salários mínimos. O importante é que através de Orientação Normativa da Chefia da AGU tais 

Advogados Públicos tenham poderes para conciliar até esse limite e desistir de recursos 

judiciais. 

5 . 1 .8 Presença de Órgãos Administrativos dos Réus (Com Redes de Computadores 

Interligados às Informações) 

Devem participar desse subsistema dos JEF conforme proposto pelo INSS um 

representante das chefias dos postos de atendimentos, um representante da Gerência 
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Executiva regional, pela CEF um representante das gerências das agências, um representante 

das unidades administrativas do FGTS - um representante do SFH, sistema financeiro de 

habitação e da empresa pública federal criada para renegociar alguns contratos; pela União 

representante das unidades administrativas que contenham servidores ou demandados, os 

representantes dos Comandantes das unidades militares operacionais e administrativas, pela 

Fazenda Nacional um representante das unidades administrativas de arrecadação, fiscalização 

e cobrança de tributos federais, pela ECT um representante das unidades administrativas, 

pelos Hospitais e Universidades/Faculdades Públicas os representantes das unidades 

administrativas, pelos Conselhos de Fiscalização Profissional um representante. Na área 

penal um representante da Polícia Federal, se for o caso. 

5 . 1 .9 Presença de Órgãos Administrativos Competentes para Implantação e Efetivação das 

Decisões Judiciais (Com Redes de Computadores Interligados às Informações) 

Nos mesmos moldes aClma só que o importante é que tenham competência 

decisória para implantar as decisões. 

5 . 1 . 1 0  Presença da OAB 

Como o Advogado é essencial à Justiça, um espaço somente para a OAB é 

essencial e simboliza para o projeto da dissertação a legitimidade do mesmo. Ademais o 

número de demandas com a presença de advogado tem crescido. Em fase recursal é 

obrigatória. 

5 .2 O EFEITO SIMBÓLICO DA CONSENSUALIDADE DO CENTRO DE CIDADANIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL E DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

A finalidade da investigação foi propor uma malOr conexão, integração, 

associação, parceria entre o Poder Judiciário - Justiça Federal, com a Administração Pública 

Federal, buscando implementar esse novo modelo proposto. É, portanto, um projeto com 

grande intensidade social já que busca nas necessidades do consumidor da Justiça Federal, 

principalmente os de baixa renda (cidadão hipossuficiente), e não das Instituições Públicas 

envolvidas - que buscam soluções de forma isolada e estanque - novas respostas para o 

desafio de facilitar o exercício de cidadania mas necessariamente atrelado ao direito 
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fundamental da dignidade da pessoa humana que requer a prestação de serviço público de 

forma humanizada. 

Ressalta-se que, ao se propor um modelo que concentra em uma mesma estrutura 

fisica vários atores e partícipes desse subsistema - Juizados Especiais Federais - quando a 

tecnologia da telemática permitiria em tese a desconcentração - o que se buscou de forma 

proposital foi afastar os partícipes envolvidos de suas antigas estruturas fisicas em que o 

símbolo ou a cultura é a litigiosidade ou outros interesses, para um novo ambiente autônomo, 

com uma nova filosofia, uma nova cultura, a cultura da conciliação, da solução rápida e sem 

burocracia, enfim vislumbro nessa forma de atuação conjunta do Judiciário e Executivo um 

meio eficiente e legítimo para consolidar seu espaço afastando interesses corporativos ou 

secundários e de forma associativa buscar um novo simbolismo que emergirá desse local. 

Poder- se- ia indagar quais as consequências ou vantagens da concentração fisica 

ora proposta, em face da dimensão do espaço próprio e do domínio ou efeito simbólico que tal 

representa, ainda mais que tal modelo tem permeado as construções de prédios públicos até 

então na história de nosso país, já que cada Instituição Pública tem seu próprio prédio ou 

estrutura fisica e que dessa surge um simbolismo personificado que vai de encontro com o 

objetivo e a missão constitucional e legal atribuída a cada Instituição. 

A pergunta é: ao se concentrar todo mundo num mesmo prédio o Juiz ou o Poder 

Judiciário não perderia o simbolismo que representa? 

A resposta seria depende - no espaço próprio, atual e isolacionista, em que a 

litigiosidade prepondera e o poder de império e coercitividade do Judiciário se impõe 

unilateralmente, sim - mas se o que se quer é um novo espaço simbólico em que o 

consensualismo e a efetividade plena se busca pela integração e parceria, a resposta é não, 

pelo contrário, os ganhos de imagem para o Judiciário são evidentes (vide o sucesso das 

semanas de conciliação e de mutirões e dos juizados itinerantes tratados nesse trabalho). 

Quem mais ganha com esse novo modelo ou paradigma proposto, respondo também, é o 

cidadão, o usuário desse subsistema. 

A visão desta dissertação é a acessibilidade e efetividade plena. A ótica do 

interesse público primário se desvia das Instituições como tem sido até então para o cidadão, 

para aquele que receberá do Estado o serviço público monopolizado pelo mesmo. Talvez seja 

necessário para atestar a legitimidade desse novo modelo proposto em minha tese de fazer a 

esse cidadão ou as associações de classe protetoras desse um questionário sobre a preferência, 

embora os dados estatísticos trazidos e exteriorizados nessa tese dos mutirões, das semanas de 

conciliação, dos Juizados Itinerantes, em estádios de futebol ou outras estruturas fisicas de 
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forma concentrada como proposto já indica os índices de satisfatividade dos usuários desse 

subsistema. 

5.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

A integração proposta dos Poderes Judiciário e Executivo nos termos propostos 

nesta dissertação, num único espaço fisico, de forma permanente e duradoura, se por um lado 

perde- se na dimensão do espaço próprio e de seu efeito simbólico, ganha-se na dimensão 

social que tal concentração acarretará, surgindo um novo simbolismo: o da consensualidade. 

De forma indireta todas as Instituições partícipes desse novo modelo ganharão em sua 

imagem no reforço para a cidadania, mesmo com perdas pessoais ou corporativas, mas o 

ganho político institucional poderá ser grande e muito maior do que aquele baseado na lógica 

anterior. Os exemplos de projetos análogos ao proposto nesta dissertação, e já exteriorizados 

no capítulo 3, demonstram que quando o Estado busca concentrar em um único espaço fisico, 

órgãos jurisdicionais e administrativos com seus representantes jurídicos para fins de 

solucionar demandas judiciais de matérias selecionadas e predeterminadas, por prazos certos e 

determinados, com integração prévia das autoridades competentes de ambos os Poderes, os 

índices de sucesso de conciliação são elevados e muito superiores as das Varas Ordinárias dos 

JEF, o que, em tese, demonstra que o espaço próprio com fins delimitados, com integração 

plena dos Poderes afasta o simbolismo da litigiosidade em consensualidade. 

A dissertação busca com a concentração, num único espaço - a unitariedade 

institucional do serviço público de prestação jurisdicional - de forma permanente e estática -

criar um novo efeito simbólico o da consensual idade com várias consequências práticas: 1 - a 

litigiosidade deixa de reinar de forma preponderante e a busca do consenso passa a ser o fim 

primeiro; 2 - a efetividade das decisões judiciais liminares e definitivas (incluindo a fase de 

execução) passa a ser melhor implementada pela proximidade dos órgãos públicos partícipes 

e detentores de competência para tal; 3 - a humanização do atendimento ao cidadão/usuário 

desse subsistema, na maioria das vezes desassistido de advogados, pessoa fisica, servidor 

público ou micro empresário, já que em um único espaço terá: a) acesso aos órgãos 

competentes Gurídicos e administrativos) e outros partícipes, tais como peritos, que vão 

agilizar a solução do litígio; b) espaço próprio para esclarecer suas dúvidas com agentes 

públicos habilitados, sobre o andamento procedimental ou processual do conflito, com total 

transparência e entendimento dos potenciais problemas. 
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Talvez o maior ganho seja a integração entre os servidores do Judiciário (das 

secretarias dos JEF) com os do Poder Executivo (principalmente dos órgãos administrativos 

que dão apoio aos órgãos jurídicos) facilitando em muito a celeridade do processo. Se os 

Mutirões, as Semanas de Conciliação, os Juizados Itinerantes, todos projetos inovadores 

voltados para os Juizados Especiais Federais têm dado certo, com uma formatação semelhante 

à apresentada nessa dissertação (salvo quanto a periodicidade e temporariedade), todos 

criados por iniciativa do CNJ ou dos próprios Tribunais Regionais Federais, porque não 

avançar, transformar e aperfeiçoar essas práticas, além de implementá-las de forma 

duradoura, nas cidades de maior demanda jurisdicional. 

O novo desenho institucional traz a ideia de descongestionamento do Judiciário e 

do desapego ao isolacionismo. A perspectiva do consensualismo (conciliações prévias antes 

da instrução) acentuada nessa proposta como uma premissa incontestável, há de fortalecer 

novos caminhos de produção do direito e resolução dos conflitos, com maior rapidez, 

eficiência, transparência e principalmente efetividade. 

O direito contemporâneo e particularmente esse subsistema dos JEF pressupõe a 

atuação de múltiplas Instituições em conjunto. 

O que se propõe, portanto, é uma reflexão sobre serviços públicos eficientes e 

efetivos. O que se quer é um novo conceito de eficiência, afetando de modo unitário o Estado 

e seus serviços públicos, incluindo a prestação jurisdicional e seus desdobramentos - a 

unitariedade do serviço público em sentido amplo de prestação jurisdicional. O Judiciário, 

sozinho, não resolve o problema da falta de efetividade das normas jurídicas, a efetividade 

plena em muito ganhará com a integração nos moldes propostos. 
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6 CONCLUSÃO 

A dissertação ora apresentada com enfoque na dimensão jurídica, procura 

operacionalizar a integração entre os Poderes Executivo e Judiciário federal na unitariedade 

de serviço público em sentido amplo de prestação jurisdicional dentro de um único espaço 

fisico, de forma permanente e estática - em grandes centros demográficos e de demanda 

jurisdicional no Brasil - no subsistema dos Juizados Especiais Federais (JEF) - ou seja, os 

objetivos e metas da dissertação encontram se totalmente abarcados conforme citado capítulos 

iniciais com os ideais e valores firmados pelos Pactos Republicanos entre os Chefes dos três 

Poderes, particularmente o II Pacto Republicano, com a Secretaria de Reforma do Poder 

Judiciário do Ministério da Justiça, com as orientações e normas expedidos pelo Conselho 

Nacional de Justiça e o simbolismo dessa integração caso materializada demonstrará que tais 

Pactos Republicanos não são meras promessas abstratas, mais uma politicagem (desculpem o 

termo), e sim um compromisso verdadeiro do Estado Democrático de Direito em prol da 

cidadania (do cidadão hipossuficiente usuário desse subsistema dos JEF). 

Embora o propósito e o foco da dissertação seja o CIDADÃO, o Estado se 

legitima perante o mesmo. ° Pacto Republicano para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, 

celebrado entre os Chefes dos Três Poderes, deixa de priorizar somente mudanças legislativas 

e passa, no sentido desta dissertação, a se concretizar com um simbolismo nunca antes 

experimentado na história republicana - Executivo e Judiciário (federal) de mãos dadas em 

prol da cidadania. 

° projeto dessa dissertação de mestrado é propositiva no aspecto de apresentar um 

novo desenho institucional, um novo modelo de gestão administrativa com a unitariedade do 

serviço público em sentido amplo de prestação jurisdicional, embora o que se pretendeu 

demonstrar foi a viabilidade jurídica da mesma sem necessidade de mudança legislativa. Sob 

a ótica utilitarista o presente estudo espera contribuir com um ganho para a dignidade da 

pessoa humana do usuário/consumidor desse subsistema do Poder Judiciário - Justiça 

Federal - Juizados Especiais Federais - cidadão hipossuficiente - que esse novo modelo de 

gestão administrativa vai propiciar. Eventuais entraves políticos, administrativos, econômicos 

- que não foram objeto do estudo dessa dissertação - na concentração fisica ora proposta -

unitariedade do serviço público de prestação jurisdicional (pacificação social) - precisam ser 

identificados e afastados diante dos beneficios já alcançados em projetos públicos análogos e 

citados. Com tal proposta busca- se a concretização de vários direitos fundamentais: pleno 
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exercício da cidadania (com a dignidade que a pessoa humana merece), o amplo acesso a 

Justiça (consensualismo), a duração razoável do processo (celeridade), a segurança jurídica 

(eficiência e efetividade) entre outros. O foco desta dissertação portanto recai 

preponderantemente sobre as atividades judiciárias não jurisdicionais, ou maiS 

especificamente sobre os atos judiciários (atividades administrativas - função atípica) embora 

com reflexos no aperfeiçoamento da função típica jurisdicional (pacificação social e entrega 

do bem da vida litigioso). 

Há necessidade de se humanizar e aperfeiçoar a prestação desse serviço público, 

no âmbito do subsistema Juizados Especiais Federais (pequenas causas cíveis e criminais). A 

busca da efetividade do exercício da cidadania atrelado ao princípio da dignidade da pessoa 

humana nesse subsistema faz parte desse processo de refonna de modelo de ocupação de 

prédios públicos para as Instituições e partícipes envolvidos. 

A viabilidade jurídica, sem mudança legislativa, do novo desenho institucional 

acarretado pela unitariedade desse serviço público em sentido amplo - gestão associada de 

prestação jurisdicional - encontra na própria Constituição Federal seu fundamento jurídico. 

O instrumento jurídico escolhido tem natureza de convênio (convênio 

administrativo) e é o Tenno ou Acordo de Cooperação, figura implícita no artigo 1 1 6 da lei 

8666/93 . A expressão "gestão associada de serviço público" com a nova redação dada ao 

artigo 241 da CF/88 pela Emenda Constitucional 1 9/98 apenas reforça o direito de associação 

garantido como direito fundamental no inciso XVII do artigo 5° da CF/88.  A gestão associada 

de serviço público, nos tennos propostos nessa dissertação, mesmo se tratando de prestação 

jurisdicional - atividade estatal, função política - pode ser equiparada a serviço público em 

sentido amplo, já que o objeto da dissertação procura afastar os atuais óbices desse subsistema 

dos JEF em relação ao usuário consumidor dessa atividade (cidadão hipossuficiente), ou seja, 

em relação as deficiências nas atividades meios (serviços administrativos do Poder Judiciário 

e Executivo), propondo uma integração entre os agentes públicos dos cartórios judiciais e dos 

órgãos administrativos partícipes desse subsistema. Não há dúvida portanto, que a atual 

redação ao artigo 241 da CF/88 pode analogicamente ser utilizada para reforçar o fundamento 

jurídico dessa dissertação - dentro do ente federativo União associação entre vários órgãos 

públicos de 2 Poderes Públicos distintos (o Executivo e Judiciário) para fins de prestação 

jurisdicional. Eventual óbice jurídico da implementação dessa gestão associada de fonna 

pennanente e duradoura em face da previsão no artigo 2° da CF/88 do princípio da separação 

dos poderes pode ser afastada, primeiro porque, no mesmo artigo, incentiva- se a harmonia 

entre os poderes públicos, e em segundo lugar a gestão associada nos tennos propostos não 
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seria impositiva - o termo de cooperação é uma adesão voluntária e tendo natureza de 

convênio permite a qualquer tempo a denúncia de qualquer partícipe sem qualquer gravame. 

Ressalte- se que nos termos do inciso II do artigo 84 da CF /88, o Chefe do Executivo 

participando voluntariamente do termo de Cooperação, possui competência constitucional 

como responsável pela direção superior da Administração Pública de determinar de forma 

impositiva - editando um Decreto com fundamento na alínea ª--do inciso VI do artigo 84 da 

CF (nova redação dada pela EC 32/200 1 )  - aos demais partícipes desse subsistema do JEF, a 

adesão compulsória a essa gestão associada ( inclusive aos órgãos administrativos e jurídicos 

das Administração Pública indireta incluindo as empresas públicas federais). Com relação a 

participação impositiva dos órgãos jurídicos da Administração Pública direta, autarquias e 

fundações públicas a Advocacia Geral da União (AGU), partícipe obrigatório direto ou 

indireto do Termo de Cooperação, como órgão de chefia superior do sistema de defesa 

jurídica da União editaria uma Portaria e ou Orientação Normativa, nos termos dos artigos 1 ° 

e 3° ,inciso XIII da Lei Complementar 73/93, inclusive com amplos poderes de conciliação 

dentro dos limites de alçada do JEF, sem qualquer óbice jurídico em face do seu poder 

hierárquico. O legislador poderia, sem necessidade impositiva, já que sua participação é 

desnecessária, a título de participar dessa gestão associada, normatizar de forma indutiva 

(indicativa) e não determinante aos Poderes Executivo e Judiciário essa gestão associada 

reforçando a legitimidade e os fundamentos jurídicos para a concretização do objeto dessa 

dissertação, acrescentando um artigo na Lei 1 0259/200 1 (Lei dos Juizados Especiais 

Federais). 

Enfim, a dissertação demonstrou que a questão não é, portanto, de mudanças da 

legislação. É cultural. Mudanças de paradigmas. Não vejo, portanto, indispensável a alteração 

da legislação vigente, pois o Termo ou Acordo de Cooperação pode suprir a omissão 

legislativa direta e explícita. 

O Estado é um grande prestador de serviço público em sentido estrito e amplo e 

deve prestá-lo com eficiência, eficácia (efetividade) e celeridade. 

O simbolismo que esse novo modelo de gestão administrativa proposto pretende 

irradiar é uma nova cultura - afastando a litigiosidade a todo custo e a imposição de decisões 

unilaterais por um Juiz como único modelo possível para solução de conflitos com o Estado 

a conciliação e novos modelos de solução de conflitos (consensualismo) vão surgir 

desagregados dos tradicionais prédios públicos onde cada Instituição tem seu próprio espaço 

simbólico (o Judiciário da litigiosidade e da imposição coercitiva da decisão e pacificação - O 

Executivo com seu poder de império e de emanação de decisões unilaterais, imperativas e 
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auto executáveis). Uma nova ocupação de estrutura fisica por órgão públicos de distintos 

Poderes é o símbolo dessa nova cultura que se pretende emergir. O Estado em gestão 

associada ao implementar esse novo paradigma de prestação de serviço público de prestação 

jurisdicional reforça a cidadania facilitando o acesso à justiça e se legitima, compromissado 

em efetivar a decisão judicial que entrega o bem da vida litigioso. Personifica-se 

concretamente o Estado Gerencial ou de Resultado que surgiu decorrente do princípio da 

eficiência, ou seja, o ganho de legitimidade é para o Estado que se qualifica no artigo 1 0  da 

Constituição Federal como Estado Democrático de Direito. 

O que se buscou na dissertação é a efetivação de três paradigmas distintos, porém 

complementares: o do consensualismo, o da efetividade e o do exercício pleno da cidadania, 

embora todos se reconduzam às ideias paradigmáticas de eficiência do sistema, império dos 

direitos fundamentais (alargamento da distribuição da justiça à cidadania) e segurança jurídica 

(visão interinstitucional em detrimento do isolacionismo das instituições, privilegiando a 

coerência estatal na prestação de serviços públicos e aplicação das normas jurídicas). 

O que se propõe portanto é uma reflexão sobre serviços públicos eficientes e 

efetivos. O que se quer é um novo conceito de eficiência afetando de modo unitário o Estado 

e seus serviços públicos, incluindo a prestação jurisdicional e seus desdobramentos - a 

unitariedade do serviço público em sentido amplo de prestação jurisdicional. O Judiciário, 

sozinho, não resolve o problema da falta de efetividade das normas jurídicas. 

O Judiciário possui desafios contemporâneos um deles é se estruturar e 

aperfeiçoar sua gestão para atender essa demanda de busca de direitos que o exercício da 

cidadania cada vez mais impulsiona. O não cumprimento de decisões judiciais ou seu 

cumprimento de forma tardia acarreta descrédito para a Justiça. 

Pode-se dizer, em conclusão, que o Direito, entendido como fenômeno cultural, 

ou seja, como realidade referida a valores, tem por compromisso permanente na busca da 

segurança jurídica, da utilidade social (bem comum) e da justiça (material). 

O Homem é e sempre será a razão e o fim de todas as Instituições. A Justiça deve 

estar a serviço da vida. Com a afirmação dos direitos e garantias fundamentais nas 

Constituições o cidadão passa a ser o centro da relação com o Estado Democrático de Direito. 

Essa dissertação de Mestrado embora voltada para a viabilidade jurídica sem mudança 

legislativa do novo paradigma proposto - a criação de um CENTRO DE CIDADANIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL E DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - PERMANENTE E ESTÁTICO -

tem o enfoque no cidadão usuário do subsistema dos Juizados Especiais Federais e não nas 

Instituições isoladas o seu cerne. 
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Não se trata apenas de academicismo, a dissertação tem na humanização e na 

solidariedade da Justiça o seu grande fim. 
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ANEXO I - Estatísticas da Justiça Federal 



\lual o percennJal oe processos olStnoulOos aos .IUIZaQOS tSpeDal5 teOeralS no urastl comparanvamente a 

Justiça federal como um todo, nos últimos anos (de 2008 a 2010)1 

Fonte: Tnbunais Regionais F.dotais 
Elaboração: CJF - Conselho da Justiça Fedual 
Nota: JEF • Juizados Espociois Federois 

• Computou-se todos os pt0cessos dislribuidos na primeira inslància da Justiça Federal (Varas Federois e JEFs). 

1 00 

Quantos processos encontravam-se tramitando em toda Justiça federal em 20107 Qual 
o percentual dos JEJS em relação aos restantes no ano de 20101 

Jwtiça Fedenl 

Total em tramitaçio na JF 

Total em Tramitação nos JEFs 
Percentual em Tramitação nos JEFS em relação aos restantes 

Fonte: Tnbunais Regionais Federals 
Elaboração: CJF - Conselho da Justiça Federal 

P.....,.,.So.I em Tramitação . Dez.. 2010 
5.964.890 
U77.838 

26'!l 

_'l�I'ILu:J ..... """C3.7U3 'C1"-UlllI..lc:lVClII'-:t'C II..IG •• ,.'I.G ..... V .::.". ILUUG "U3� �'CIGI Clt. IILUU"7 

JwtiçaFedenl Procasos em Tramitação - Dez. 2009 
Total em tramitaçào na JF 6.()28 194 

Total em T ramitaÇ-io nos JEF s 1.:l99.116 

Percentual em Tramitação nos JEFS em relação aos restante. 27% 
.EIaboração: CJF � Conselho da Justiça Federal. 

Quantos processos encontravam-se tramitando em toda Justiça Federal em 2008 
Jwtiça Fedenl 

Total em tramitação na JF 
Total em Tramitação nos JEFs 

Percentual em Tramitação nos JEFS em relação aos restantes 
Fonte: Tribunais Regionais Feder.,. 
Elaboração: CJF -Conselho da Justiça Federal 

I'ro«-.uo. em Tramitação - Dez. 2008 
6.088.158 
L673.148 

27% 
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EXTRAÍDO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL9\ 

Movimentação da Justiça Federal de 2000 a 20 1 0  
Movimentação Processual de todas as Seções Judiciárias período de 1 999 a 20 10 

Seção 
Processos • 

Ano 
Região 

Judiciária 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Distribuídos 1 .097.964 1 .002.095 1 .368.061 2. 1 07.941 2.643.324 2.538.362 2.298. 1 07 2.474.704 2.263.073 2.3 1 5.430 2.254. 1 97 

Total Geral 
Julgados 593.96 1 584.8 1 8  657. 1 6 1  1 . 1 65.488 1 .798.349 2.006.2 1 5  1 .956.278 1 .949.644 1 . 827.354 1 .953 .8 1 6  2. 1 42.808 
Remetid.rrRF 347.064 485.4 1 6  295.078 274. 5 1 5  250.826 269.268 250.349 296.567 370.727 386.388 3 86.428 
Tramitação(*) 2.848.538 3 .086.728 3.753 .093 4.889.988 6.247.553 6.809.700 6.443.9 1 3  6.233.563 6.088 . 1 5 8  6.028.394 5.964.890 

Movimentação Processual de todas os Juizados Especiais Federais - período de 1 999 a 20 1 0  

Anos 
Região Seção Judiciária Processos 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Distribuídos 348.809 916.442 1.533.647 1 .503.429 1.166.005 1.302.255 1 .219.526 1.215.092 1 .2 1 1 .833 

Total Geral Julgados 1 16.368 514.760 1 .153.274 1.412.682 1.265.669 1.268.485 1 .156.577 1.226.032 1.381.212 
Remetid.rrR - - - - 296.759 315.812 470.495 400.171 43 1.707 
Tramitação(*) 281.779 916.278 2.007.618 2.504.041 2.109.830 1.814.386 1 .673.148 1.599.1 16 1 .577.838 

Movimentação Processual de todos os TRF' s - período de 1997 a 20 I O 

ANOS PROCESSOS 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

TOTAL I 
I" Re2ião 2" Re2ião 3" Re2ião 4" Re2ião 5" Região 

Distribuídos 1 09.447 50.640 148.969 94.434 38.646 444.954 
20 10 ulgados 103 .043 69.325 205 . 1 2 1  1 03.244 45.854 514.564 I 

Tramitação (*) 344. 1 68 96.543 457.423 78.467 88. 1 78 1.064.779 I 
Total 

pistribuídos 1.325.363 671.216 1 .995. 159 1.646.261 663.206 6.304.023 I 
Jul2ados 1.120.569 761.631 1 .768.429 1.368.319 594.116 5.601.041 

M . p I de tod T R . do de 2004 a 20 10 

Região I Período 
Seção Judiciária Processos 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Distribuídos 172.743 317.372 307.888 340.962 383.604 423.750 440.477 

Total Geral Jul2ados 1 14.395 298.377 267.869 386.329 366.321 419.803 420.063 
Tramitação(*) 106.197 235.833 338.397 337.798 460.286 552.375 61 1 .866 

9\ http://www.jf.jus.br/cj f/ corregedoria-geral/ estatistica -da-j ustica-federal/ estatistica -processual 
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ANEXO li - Projetos Existentes Análogos 
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PROJETOS EXISTE NTES ANÁLOGOS AOS APRESE NTADOS TESE 

1} SUE DO M I N ISTÉRI O  DA J U STICA - REFORMA DO J U DICIÁRIO 

http://portal.mj . gov.br/data/Pages/MJB 1 62 1 28BITEMID6689B66E8 1 C 740DEBAD74C774 1 A3 
DEAOPTBRIE.htm 

Em 24 . 0 5 . 20 1 1  

Banco d e  Iniciativas 

Reforma do Judiciário » Banco de Iniciativas » Acesso à Justiça 

Acesso à Justiça 

Centros Decreto Secretaria de São postos de atendimento Cidade de São Lançado em 1995, 
Integrados Estadual Justiça e de i nstalados em pontos Paulo com apenas quatro 
de Cidadania 46.000/01 ,  Defesa da estratégiCOS da periferia de u nidades, o projeto 

(CICs) 
de São Cidadania do São Paulo, que prestam hoje mantém seis 
Paulo Governo serviços de assistência postos de CICs. 

Estadual de j urídica (Juizados Especiais Até hoje, mais de 
São Paulo Cíveis), educação em 600 mil pessoas já 

d ireitos humanos e defesa foram atendidas. 
da cidadania; assistência e Só o CIC Leste, 
desenvolvimento social; situado no Itaim 
empregabilidade e geração Paulista, recebeu 
de renda; segurança cerca de 223 mil 
pública; habitação; saúde; pessoas entre 
cultura e desenvolvimento setembro de 1996 
econômico. Mais e dezembro de 
i nformações no endereço 2003. 
www.justica.sp.gov.br 

Juizado Artigo 94 Tribunal de Mecanismo para levar os Estado de São O índice de acordos 
Itinerante (Lei Justiça do serviços judiciários e o Paulo é o mais elevado 
Permanente 9.099/95) Estado de exercício da cidadania às do Sistema dos 
do Estado de - São Paulo populações de áreas Juizados Especiais 
São Paulo Provimento (TJ-SP) carentes e distantes dos (85% contra uma 

CSM Fóruns fixos. Mais média de 50%). 
61 1/98 informações no endereço 

WWW.tj .Sp.gov.br, no 

ícone Institucional / 
Juizados Especiais Cíveis. 

JECRlMFAM Tri bunal de São Juizados Especiais Comarca de São 
Justiça do Criminais especializados em Paulo 
Estado de julgar casos de violência 
São Paulo doméstica. 
(TJ-SP) 

Justiça na Tribunal de Prestação de serviços Comarca de 
Praça J ustiça do judiciais à população Belém 

Pará (TJ-PA) durante os finais de 
semana, nas praças e 
outros locais públicos da 
comarca de Belém. 

Projeto Tribunal de Projeto implantado para dar Comarca de 
Expressinho Justiça do assistência i mediata aos Manaus 

Amazonas consumidores dos serviços 
(TJ-AM) de telefonia. Decorrente de 

acordo entre o TJ-AM e a 
empresa Telemar, facilita ao 
usuário a resolução dos 
problemas que tiver com a 
companhia. Representantes 
da Telemar e Conciliadores 
dos Juizados Especiais ficam 
à disposição do públ ico. 



Plano de 
Atendimento 
ao Cidadão 

Protocolo 
On-Line 

STDI 
(Sistema de 
Transmissão 
de Imagem e 
Documentos) 

Qualidade no 
Atendimento 
ao Eleitor 

Tribunal de 
Justiça do 
Mato Grosso 
do Sul (TJ
MS) 

Supremo 
Tribunal 
Federal (STF) 

Tribunal 
Regional do 
Trabalho da 
12a Região 
(SC) 

Tribunal 
Regional 
Eleitoral do 
Paraná (TRE
PR) 

Planejamento detalhado 
para aprimorar a gestão nos 
cartórios judiciais, com o 
fim de agilizar o 
atendimento e au mentar a 
produtividade interna. 

Mato Grosso do 
Sul 

Implantação do Malote STF 
Digital com a mecanização 
da maior parte do protocolo 
(nome das partes, 
advogados, origem, classe, 
etc.) ;  formação e 
treinamento de equipe para 
mutirão do protocolo, 
el iminação de etapas 
desnecessárias, definição de 
local para armazenar 
processos; el iminação total 
do passivo 

Possibilita aos advogados a 
remessa de petições iniciais 
e complementares para 
todas as u nidades de la 
instância do TRT da 12a 
Região, apenas através da 
Internet, por via digital. 

Implantação de programas 
de gestão e produtividade, 
como: 

Utilização de títulos 
eleitorais chancelados; 

Utilização de mapas para 
geoprocessamento; 

Padronização e criação de 
novas centrais de 
atendimento ao eleitor nas 
cidades do interior; 

Otimização de processos 
i nternos; 

Aquisição de máqui na com 
impressão térmica para 
senhas; 

Varas 
trabalhistas de 
Santa Catarina 

Justiça eleitoral 
do Paraná 

Protocolo de seis 
mi l  processos por 
semana 
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http://portal.mj .gov.br/data/Pages/MJB 1 62 1 28BITEMID64FD 1 DA950E540B8997DAC4E5976 
B I 73PTBRIE.htm 

Em 24.05.201 1 

Banco de Iniciativas 

Reforma do Judiciário » Banco de Iniciativas » Conciliação 

Conci l iação 

Setor 
Experimental 
de Conciliação 
no Fórum 
João Mendes 
Jr. 

Provimento 
CSM 
796/2003 

Tribunal de 
Justiça de 
São Paulo 
(TJ-SP) 

Experiências de 
conciliação em 
processos civis 

Fórum João 
Mendes Jr., na 
comarca de São 
Paulo (SP) 



Centrais de 
Conciliação 

Juizados 
Especiais de 
Conciliação 

Tribunal de 
Justiça de 
Minas Gerais 
(TJ-MG) 

Tribunal de 
Justiça de 
Minas Gerais 
(TJ-MG) 

São realizadas sessões 
prévias de conciliação 
entre as partes, nos 
processos em que os 
direitos em l itíg io 
sejam passíveis de 
transação. Um 
estudante de Di reito 
(em final de curso), 
conduz a sessão, da 
qual também 
participam as partes e 
seus advogados. 
Conforme a natureza 
da causa, psicólogos 
ou assistentes sociais 
também podem ser 
chamados. Realizado o 
acordo, o processo é 
encerrado. Frustrada a 
conciliação, o feito 
volta à tramitação 
normal, sob a d ireção 
do juiz para quem foi 
inicialmente 
distribuído. 

Mais i nformações: 

www.tjmg.gov.br 

Nos Juizados de 
Conci l iação, quem 
conduz a tentativa de 
acordo é o juiz
orientador, função 
geralmente exercida 
por juízes de d ireito 
aposentados 
trabal hando como 
voluntários, além de 
servidores do 
Judiciário, advogados, 
estagiários de d ireito, 
líderes comunitários ou 
profissionais l i berais. 
Para capacitá-los, o 
Tribunal organiza 
cursos de formação de 
conciliadores. Mais 
informações : 

www.tjmg.gov.br 

Varas Cíveis do 
Fórum de Belo 
Horizonte, e nas 
comarcas de 
Contagem, 
Betim e Santa 
Luzia. 

240 juizados 
instalados em 
Minas Gerais:  57 
em Belo 
Horizonte e 183 
no interior do 
Esta 

Varas de Família : de 
2/9/02 (data de 
implantação do projeto), 
até 29/8/03, foram 
realizadas 16.991 
audiências, sendo 
finalizados com acordo 
7.079 processos -

64,81% dos feitos. 

Em 3 .844 (35,81%), as 
partes compareceram, 
mas o acordo não foi 
possível .  As demais não 
foram realizadas devido 
à ausência de uma ou de 
ambas as partes. 

Antes das Centrais de 
Conciliação, nas Varas 
de Família, o acervo 
processual crescia a uma 
taxa anual de 21,29%. 
Com a experiência de 
um ano, o acervo foi 
reduzido a uma taxa 
anual de 0,80%. 
O número de sentenças 
proferidas a umentou em 
30%. 
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SEMANA PELA CONCILlACÃO 2009 

Período: 07 Q 11 de dezembro de 2009 

RELATÓRIO DE DADOS ESTATíSTICOS 

1. Introdução 

O presente relatório objetiva apresentar os resultados estatísticos obtidos durante o período 

de 07 a 11 de dezembro de 2009, cujo mote foi a resolução de conflitos mediante a rea l ização de 

audiências de conciliação. 

Participaram da semana pe la concil iação, com preenchimento dos dados estatísticos, todos 

os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Tribunais de Justiça, 

tota lizando, assim, 56 tribunais. 

As consolidações de dados foram rea lizadas de acordo os insumos aba ixo identificados: 

• Quantitativo de audiências (marcadas ou rea l izadas): consideram-se as audiências de 

concil iação pré-processua is, de 1º grau, de 2º grau, a lém das criminais. 

• Quantitativo de acordos: consideram-se os acordos efetuados no 1º grau  e no 2º 

grau e todas as soluções consensuais de processos criminais, compostas por 

sentenças homologatórias de transação penal, composição civil e homologação de 

suspensão do processo. 

• Valores de acordos homologados: consideram-se os valores homologados, relativos 

aos acordos efetuados no 1º e grau  e no 2º grau.  

• Arrecadações: considera-se a soma dos recolhimentos previdenciários - INSS e dos 

recolhimentos fisca is - e imposto de renda. 

2. Resultados Gerais 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos durante a semana. Ocorreram, ao todo, 

333 mil audiências agendadas e quase 260 mi l  rea lizadas (78,1%), sendo que, dentre estas, 123 mil 

resulta ram em a lgum tipo de acordo (47,2%) . Além disso, foram homologados, aproximadamente, 

R$ 1 bi lhão em acordos, o q ue resultou em uma a rrecadação de R$ 77 mi lhões em recolhimentos 

previdenciários ( INSS) e recolhimentos fisca is ( Imposto de Renda). 

A campanha contou, ainda, com uma equipe de 65 mi l  servidores, entre magistrados, juízes 

leigos, conciliadores e colaboradores diversos que atenderam a um público de 485 mi l  pessoas. 
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Tabela 1 - Resultado Consolidado 

Semana pela Conciliação 2009 
Resultados Obtidos 

Aud i ênci a s  M a rcadas  

Audiências Realizadas 

% A udiências Realizadas 

Acordos Efetuados 

333 .324 

260.416 

78,1 % 

122.943 

4 7,2% % Acordos Efetuados 

Valores Homologados R$ 1.059.160.929,39 

Valor Médio por Acordo Homologado R$ 8.615,06 
Total Arrecadado (INSS + IR) R$ 77.122.678,96 

Valor Médio Arrecadação por A cordo R$ 627,30 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça / DP J 
Nota: incluem-se nos acordos as saluções consensuais de processos criminais 

Tabela 2 - Resultado por Justiça e por instância 

Justiça Justiça do Justiça 
Resultado da Sem ana Pela Conciliação Total 

Federal Trabalho Estadual 

Audiêndas 

Marcadas 

Pré-processua is  
12 Gra u  (Cível / Tra ba l h i sta) 
22 Grau e Turmas Recursa i s  

. ...... 

801 267 
13.937 90.466 

16.077 17.145 
. . ....... .... 

178.345 282.748 
581 6.146 1 .245 7.972 
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�---------�------------�-� -��--�--------����--�-----�-- ��----------------�-------�--------�-- �---------------------�-

Audiênc ias  cri mi na is  
Total de Audiêndas Marcadas 

6 O 25.453 
15.325 96.879 221.120 

25.459 
333.324 

Pré-processua is  568 288 8.080 8.936 
...................... . .................... ..... . .......... ............... . 

Audiêndas 

Realizadas 
. __ 

1 º G ra u j Cívell.!!.�ba I � s.!�.L... .._._!3.:��� __ . .  ...... ..?.?...:3.Q.? .. _.. .._ ... �.�_8_.5_7.?._... . ... _ .. !:�!. .23� ...... __ 
2º Grau e Turmas Recursa i s  436 5 .298 765 6.499 

........ .. _ ... .......•........• _ .... . .............. .. . ........ .. .. . 

Audiências cri mi na i s  5 O 17.737 
Total de Audiêndas Realizadas 

% de Audiências Realizadas 

1º Gra u ou Pré-processua is  
2º Grau e Turmas Recurs a i s  

13.464 81.793 
88% 84% 

7.5 15 33.895 

165.159 
75% 

68.478 
221 1.851 159 

17.742 
260.416 

78% 

109.888 I'············· · ·  
2.231 

Acordos 

Homologados 

---------------�--�------� --- �---"---------- �--------�------�--_ .. _-------- --------------- - ------ �-------------

Cri mina l : Transação pena l 
Cri mi na l :  Compos ição c ivi l r···· · ·· · · · ····························· ·············· ............ . . . ........................... . 

Cri mi na l :  Sus pensão do processo 
Total de Acordos Homologados 

% de Acordos Homologados 

Valor Homologado L .. _::.:.��.':.��.�ré-pro<:.�!sU��.� ._ ... 
I 2º Grau e Turmas Recursa i s  

Total de  Valores Homologados 

Total de Arrecadação 

Fonte: Conselho Nocional delustiça /OPl 

2 O 6.403 
O 3.847 

6.405 
- ... .. --_ ...... _ .. ��_ .... .. _ .... _._. . -

3.847 O 
O 

. ........ .. . 

1 571 
7.739 35.746 79.458 
57% 44% 48% 

77.035.215 392.749.760 397.002.878 
8.750.277 81.893.382 101.729.417 

572 
122.943 

47% 

866.787.854 
192.373.076 

85.785.493 474.643.142 498.732.294 1.059.160.929 

1.123.664 I .. . .  .. .. 
O 

1.123.664 
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63.815.708 6.291 .002 
. ... _ ...... _ .. _----- ---_._� .. - _. _ .. _._._.�_ .. _ .. _-

5.892.305 O 
69.708.014 6.291.002 

71.230.374 
...... . _ - _ . - - �---_ .... -_._ ------ - - � .  __ ..... 

5.892.305 
77.122.679 



Tabela 3 - Participação no Evento 

Semana pela Conciliação 2009 
Atendimento à População 

Número de Tr ibunais  que Parti c i pa ra m  

Número de Pessoas Atendidas 

Eventos pa ra I el os 

Magi strados 

Ju ízes l eigos 

Pa rti ci pa ntes Conci I i a dores 

Col a bora dores 

Total de Participantes 

Indicadores: 

Pessoas Atendidas por Participante 

Pessoas Atendidas por Magistrado 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça / DP J 

Justiça 

Federal 

5 

15 .073 

18 

597 

O 
276 

1 .091 

1.964 

7, 7 

25,2 

Justiça do 

Trabalho 

24 

177.653 

2 

7.635 

O 
809 

16.472 

24.916 

7,1 

23,3 

Justiça 

Estadual 

27 

292 .670 

1.922 

6.148 

734 

11 .599 

20.169 

38.650 

7,6 

4 7,6 

Total 

56 

485.396 

1.942 

14.380 

734 

12 .684 

37.732 

65.530 

7,4 

33,8 

Na Justiça Estadual, percebe-se o maior quantitativo de audiências e de acordos, com 165 mil  

audiências rea l izadas (63% de toda a campanha) e 79 mi l  acordos efetuados (65% da campanha). 

Nota-se, também, a lto percentua l  de realização de audiências previamente agendadas, com índice 

de 88% na Justiça do Federal e de 84% na Justiça do Traba lho (tabela 2) .  

Ana lisando as conciliações rea lizadas por d ia, observa-se que as atividades ocorreram com 

mais intensidade nos últimos dias da campanha, sendo q ue no dia 08/12 (terça-feira) foi registrada a 

menor quantidade de audiências e acordos e no d ia 11/12 (sexta-feira), a maior (tabela 4). 

Tabela 4 - Resultados por D ia 

Audiências Audiências % Acordos % Acordos 
Valor dos Acordos Arrecadações 

Data 
Marcadas Realizadas 

Audiências 
Efetuados Efetivados 

Homologados INSS + IR 
Realizadas (R$) (R$) 

... -.. -_ ...... _. 

07/12/2009 69.075 50.623 73% 22.746 45% R$ 313.465.883,75 R$ 8.524.071,66 

08/12/2009 34.103 25.039 73% 12.743 51% R$ 66.812.614, 19 R$ 5.875.961,91 

109 

09/12/2009 71.759 58.280 81% 25.149 43% R$ 150.159.042,61 R$ 15.672.681,18 

10/12/2009 70.276 59.573 85% 27.006 45% R$ 211.320.519,47 R$ 15.469.304,78 

11/12/2009 88. 111 66.901 76% 35.299 53% R$ 317.402.869,37 R$ 31.580.659,43 

Total geral 333.324 260.416 78% 122.943 47% R$ 1.059.160.929,39 R$ 77.122.678,96 

Fonte: Conselha Nacional de Justiça / DPJ 

Página 3 



Figura 1 - Número de audiências e acordos rea l izados por dia na Semana pela Conciliação 
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66.901 

_ ô  
35.299 

11/12 

-� Audiências Marcadas -o- Audiências Realizadas - ô- Acordos Efetuados 

Figura 2 - Número de audiências e acordos rea l izados por Justiça na Semana pela Conciliação 
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3. Resultado Comparado: Ano 2QQ8 x Ano 2009 

1 1 1  

Comparou-se o resultado obtido na semana pela concil iação promovida em 2008 (01 a 05 de 

dezembro de 2008) com a semana de 2009 (07 a 11 de dezembro de 2009), além da Campanha pela 

Conciliação dos processos da Meta 2 ( 14 a 18 de setembro de 2009) .  

Somando-se as duas campa nhas real izadas durante o a no de 2009, obteve-se o quantitativo 

de 330 mil audiências rea lizadas com 148 mi l  acordos efetuados, que em termos monetários, 

equivaleu a aproximadamente R$ 1,3 bilhão. 

Com relação às duas semanas de dezembro (2008 x 2009), verifica-se que, enquanto o 

número de audiências rea lizadas reduziu em 15% e o número de acordos em 10%, o montante de 

valores homologados nos acordos cresceu em 9% (aumento de R$ 85 mi lhões em 2009). 

Figura 3 - Número de audiências e acordos nas Semanas pela Conciliação de 2008 e 2009 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

398.D12 

o �--------�----------r----------( 
Audiências 

Marcadas 

Dez/2008 

Audiências 

Realizadas 

Acordos 

Efetuados 

Dez/2009 Meta 2 - 2009 

Figura 4 - Valores de acordos homologados nas Semanas pela Concil iação de 2008 e 2009 
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Dez/2008 . .  Dez/2009 Meta 2 - 2009 
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4. Rankinq de Tribunais - Os 10 Maiores 

1 12 

A seguir, serão apresentados, de forma gráfica e em ranking, os tribunais que apresentaram 

melhor desempenho durante a Semana pela Concil iação. 

A classificação está apresentada de duas formas. Na primeira pa rte, a proposta é de um 

ranking gera l, que considera um conjunto de critérios para determinação dos tribunais com melhor 

desempenho. Na segunda parte, os rankings foram construídos para cada uma das categorias 

ana lisadas. 

• Rankinq Geral 

Utilizou-se uma metodologia estatístical para montar um ranking gera l  dos tribunais que 

obtiveram melhor desempenho na Semana pela Conciliação. Os critérios utilizados para 

formação do ranking foram: número de audiências rea lizadas, valor dos acordos homologados, 

número de pessoas atendidas e acordos por casos novos semanais. 

A Figura 2, apresentada a seguir, demonstra os resultados encontrados pela metodologia 

estatística. A interpretação do gráfico deve ser feita de tal forma que os tribunais em destaque, 

para valores positivos no eixo 1 e no eixo 2, são justamente aqueles que obtiveram melhor 

desempenho conjunto nos quesitos anal isados. 

De forma geral, o tribunal com maior pa rticipação foi o TJ de Goiás, seguido pelo TJ Ceará 

e pelo TRT da 2i! Região (SP). 

Tabela 5 - Ranking Gera l dos Tribunais 

Posição Ramo de 
Nome do Tribunal 

Ranking Justiça 

1º Estadual TJ - Goiás 

2º Estadual TJ - Ceará 

3º Trabalh ista TRT 02i! Região (SP) 

4º Estadual TJ - Bahia 

5º Estadual TJ - Pernambuco 

6º Estadual TJ - Maranhão 

7º Estadual TJ - Minas Gerais 

8º Estadual TJ - São Paulo 

9º Estadual TJ - Amazonas 

10º Estadual TJ - Roraima 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça / DPJ 

1 Metodologia de Componentes Principais, que permite agrupar as informações geradas por diversas variáveis 

em apenas dois fatores (scores) que explica m 81% dos dados. 
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Figura 5 - Resultado da Análise Estatística de Desempenho dos Tribunais 
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• Ranking em número de audiências realizadas 
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./ O Tribunal de Justiça do Estado do Goiás efetuou, em uma semana, 20.460 audiências de 

concil iação, o que representou 8% de todas as audiências rea l izadas na campanha e 12% da 

Justiça Estadual .  

Figura 6 - Rankíng por audiências rea lizadas 

Número de Audiências Realizadas - Os 10 Maiores 
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TJ - Maranhão 
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o 5 .000 

8.618 
7.846 

10.000 
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• Ranking por número de acordos efetuados 

1 14 

../ O Tribunal de Justiça do Estado do Goiás rea lizou 13 .287 acordos, sendo que foi também o 

campeão em número de audiências. Ele foi responsável 11% dos acordos efetuados na 

semana pela conciliação e por 17% dos acordos da Justiça Estadual .  

Figura 7 - Ranking por número de acordos efetuados 

Número de Acordos Efetuados - Os 10 Maiores 
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o 

• Ranking por efetivação de acordos 

3.000 

9.660 
8.327 

6.820 

6.153 
6.054 

5.550 

4.825 
4.587 

4.093 

13.287 

6.000 9.000 12.000 15.000 

../ No TRT da 07º Região (CE), há o percentual de 125% de acordos efetuados, o que implica 

dizer que houve casos em que uma mesma audiência resultou em mais de um acordo. 

Destaca-se o TRT da 22ª Região (P I) e o TRF da 1º Região (DF) que obtiveram acordos 

homologados em 78% das audiências rea lizadas. 

Figura 8 - Ranking por percentua l de efetivação de acordo 

Percentual de Efetivação de Acordos - Os 10 Maiores 
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• Ranking pelo valor de acordo homologado 

../ O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul homologou em acordos a q uantia de R$ 249 

milhões, que representou 24% de toda campanha e 50% da Justiça Estadual .  

Figura 9 - Ranking por valor de acordo homologado 

Valor Total dos Acordos Homologados (em R$ milhões) 
Os 10 Maiores 

TJ - Mato Grosso do Sul �555�;i:;;;;:'��!"'--
TRT 02ª Região (SP) 153,3 

TJ - Pernambuco 102,6 
TRT 04ª Região (RS) 65,0 

TRT 15ª Região (Campinas) • __ 48,4 
TJ - Minas Gerais 42,7 

TRT 01ª Região (RJ) 37,0 
TRF 5ª Região (PE)  30,3 

TRT 09ª Região (PR) 27,3 
TJ - Goiás 26,7 
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• Ranking pelo comparativo entre o número de acordos efetuados e a média de processos 

ingressados por semana 

Neste quesito, considerou-se a média de casos novos que cada tribunal recebe 

durante uma semana, considerando os dados da pesquisa Justiça em Números 2008 . 

../ O Tribunal de Justiça de Rora ima resolveu por meio de concil iação cerca de 2,5 vezes o 

número médio de processos que ingressam, em média, durante uma semana.  Além do TJ

RR, outros seis tribunais conseguiram, durante a semana, solucionar conflitos em um número 

médio superior ao número de casos novos semanal, são eles: TRT 21ª, TJ-CE, TJ-AM, TJ-MA, 

TJ-GO e TRT 16ª. 

Figura 10 - Ranking de acordos por casos novos 

Quantitativo de Acordos x Casos Novos por Semana 
Os 10 Maiores 

TJ - Roraima 

TRT 21ª Região (RN) 

TJ - Ceará 

TJ - Amazonas 

TJ - Maranhão 

TJ - Goiás 

TRT 16ª Região (MA) 

TJ - Pernambuco 93% 

170% 
137% 
133% 
131% 
129% 

121% 

247% 

TJ - Piauí  �::::��8�5�%� ____ 
-,-

_____ 
--. TJ - Pará J 78% 

0% 100% 200% 300% 
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5. pados por Tribunal 

Tabela 6 - Dados da Justiça Federal 

I 
Audiências Audiências 96 

Justiça Federal Audiências Marcadas Realizadas 
Realizadas 

-------_.".-_. 

TRF 1ª Regi ã o (DF) 2 .991 2.947 99% 

TRF 2ª Regi ã o (RJ)  1.592 1 .139 72% 

TRF 3ª Regi ã o (SP) 1.369 1.369 100% 

TRF 4ª Regi ã o  (RS) 3 .408 3 .038 89% 

TRF 5ª Regi ã o  (PE) 5.965 4.971 83% 

Federal 15.325 13.464 8896 
Fonte: Conselho Nocionol deJustiça fDPJ 

Departamento de Pesquisas Judiciárias 

Qtde de � Vir Acordos V I Méd' Arrecadações 
; 96 Efetivação a or 10 
: Acordos Homologados A d (R$) INSS + IR f de Acordo (R$) por cor o (R$) 
LEfetuados.. . __ ......:.....� ___ . 

i 2 .308 78% R$ 11 .845.879,83 R$ 5 .132,53 R$ 1 .105.366,83 

779 

669 

1.627 

2 .356 

7.739 

68% 

49% 

54% 

47% 

5796 

Página 10 

R$ 10.335.272,35 R$ 13 .267,36 R$ 0,00 

R$ 7.846.917,66 R$ 11 .729,32 

R$ 25 .419.954,99 R$ 15.623,82 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 30.337.467,84 R$ 12 .876,68 R$ 18.296,82 

R$ 85.785A92,67 R$ 11.084,83 R$ 1.123.663,65 
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1 1 7 

Departamento de Pesquisas Judiciárias 
Tabela 7 - Dados da Justiça do Trabalho 

Justiça do Trabalho 

TRT 01ª  Regi ão (RJ) 

TRT 02ª Regi ão (SP) 

TRT 03ª Regiã o  (MG) 

TRT 04ª Regi ã o  (RS) 

TRT 05ª Regi ã o  (SA) 

TRT 06ª Regiã o  (PE) 

TRT 07ª Regiã o  (CE) 

TRT 08ª Regi ão (AP/PA) 

TRT 09ª Regiã o  (PR) 

TRT 10ª Regi ã o (DF/TO) 

TRT 11 ª Regi ã o (AM/RR) 

TRT 12ª Regi ão (Se) 

TRT 13ª  Regiã o  (PS) 

TRT 14ª Regi ão (AC/RO) 

TRT 15ª Regi ão (Ca mpi nas) 

TRT 16ª Região  (MA) 

TRT 17ª Regi ão (ES) i 
TRT 18ª Regi ão (GO) 

TRT 19ª Regi ão (AL) j 
: 

TRT 20ª Regi ão (SE) I TRT 21ª Regiã o  (RN) 
! 

TRT 22ª Regi ão (P I )  j 
TRT 23ª Regi ão (MT) 

" Audiências Audiências d, !  Au � nelas Marcadas Realizadas R li d ea la as 
8 .1 1 1  7 .846 97% 

26.059 18.479 71% 

8 .082 6 .916  86% 

9.035 7.645 85% 

1.987 1 .844 93% 

1.563 2 .871 184% 

820 494 60% 

1.758 924 53% 

7.020 6.228 89% 

3.583 3 .528 98% 

2 .223 1 .649 74% 

603 582 97% 

791 732 93% 

823 799 97% 

7.634 7 .472 98% 

2 .446 2 .204 90% 

858 793 92% 

2 .887 2 .876 100% 

1.097 826 75% 

787 613 78% 

4.824 3 .806 79% 

1.295 495 38% 

1.156 1 .153 100% 

Qtde de " E!etlvaçfJo 
Acordos de Aeordo I=fetuados 

2 .484 32% 

6.820 37% 

3.094 45% 

4.093 54% 

1.057 57% 

1 .748 61% 

616 125% 

573 62% 

2 .778 45% 

715 20% 

662 40% 

185 32% 

205 28% 

426 53% 

4.587 61% 

987 45% 

246 31% 

873 30% 

341 41% 

194 32% 

1.774 47% 

388 78% 
, 

316 27% 

TRT 24ª Regi ão (MS) : 1 .437 1 .018 71% 584 57% 

[Trabalh�----- --- ---�- l-96:879 - - --8-1-:793 -- --84;--·- - ---- 3i746�- - --.;,,----
Fonte: Conselho Nocional de Justiça /DPJ 
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-

Vir Acordos 
Homologados 

CR$) 
R$ 37 .017 .160 

R$ 153.328.15 1 

R$ 24.946.456 

R$ 64.964.227 

R$ 18.530.188 

R$ 26.23 1 .843 

R$ 6 .658.886 

R$ 2 .390.070 

R$ 27.277.549 

R$ 1 .997.999 

R$ 4.866 .797 

R$ 1.556.627 

R$ 1 .150.252 

R$ 8 .521 .015 

R$ 48 .362 .288 

R$ 3 .546.728 

R$ 2 .937.667 

R$ 4.814.057 

R$ 1 .909.537 

R$ 1 .024.357 

R$ 18.332.483 

R$ 2.107.509 

R$ 6 .267.982 

Valor Médio 
por Acordo (R$) 

R$ 14.902 

R$ 22.482 

R$ 8 .063 

R$ 15 .872 

R$ 17.5 3 1  

R$ 15 .007 

R$ 10.810 

R$ 4.171 

R$ 9.819 

R$ 2 .794 

R$ 7 .352 

R$ 8 .414 

R$ 5 .6 1 1  

R $  20.002 

R$ 10.543 

R$ 3 .593 

R$ 11 .942 

R$ 5 .5 14 

R$ 5 .600 

R$ 5 .280 

R$ 10.334 

R$ 5 .432 

R$ 19.835 

Arrecadações 
INSS + IR 

(R$) 
R$ 1 .614.374 

R$ 25 .748.575 

R$ 1 .870.986 

R$ 30.684.000 

R$ O 
R$ 1.188.177 

R$ 211 .629 

R$ 375.102 

R$ O 
R$ O 

R$ 1 .111 .516 

R$ 326.818 

R$ O 
R$ 1 .586.913 

R$ 1 .513 .043 

R$ 395.117 

R$ 838.741 

R$ O 
R$ 209.048 

R$ 64.217 

R$ 1 .969.758 

R$ O 
R$ O 

R$ 5 .903.319 R$ 10.108 R$ O 
""""'w,� __ ,_,, __ ,,�w_"'''''''� ••••• � ____ ,��._'''_'''''' __ • ____ �_ •••• _,_,�_ 

R$ 474.643.142 R$ 13.278 R$ 69.708.014 



1 1 8 

Departamento de Pesquisas Judiciárias 
Tabela 8 - Dados da Justiça Estadual 

A d'ê ' A diê . " Qtde de Vir Acordos V I Médl 
Arrecadaçé5es 

u 1 nClas u nClas " Efetivação a or o 
Justiça Estadual I 

d I' d Audllnclas Acordos Homologados 
$ 

INSS + IR 
Marca as Rea Iza as Realizadas t ... "dnc 

de Acordo (R$) por Acordo (R ) (R$) 
TJ - Acre 1.045 832 80% 392 47% R$ 578.744,20 R$ 1.476,39 R$ 0,00 
TJ - Al agoas 887 595 67% 374 63% R$ 543.510,28 R$ 1.453,24 R$ 0,00 
TJ - Ama pá 2 .717 2 .191 81% 678 31% R$ 2.404.065,07 R$ 3 .545,82 R$ 0,00 
TJ - Ama zonas 10.794 6.535 61% 3.439 53% R$ 5.885.647,44 R$ 1.71 1,44 R$ 8.475,00 
TJ - Ba h i a  32.620 18.409 56% 9.660 52% R $  275.406,50 R$ 28,51 R$ 0,00 
TJ - Ceará 2 1 .295 15 .390 72% 8 .327 54% R$ 15.365.480,57 R$ 1.845,26 R$ 0,00 
TJ - Distrito Feder a l  3.020 2.179 72% 769 35% R$ 854.208,24 R$ 1.110,80 R$ 0,00 
TJ - Espírito Sa nto 5.402 4.221 78% 2.157 51% R$ 1.259.793,33 R$ 584,05 R$ 0,00 
TJ - Goi ás 14.837 20.460 138% 13 .287 65% R$ 26.696.047,00 R$ 2.009,19 R$ 84.520,00 
TJ - Mara nhão 9.731 8.618 89% 4.825 56% R$ 3.406.527,04 R$ 706,02 R$ 7.690,91 
TJ - Mato Grosso 2.853 2.161 76% 749 35% R$ 2.293.174,78 R$ 3.061,65 R$ 0,00 
TJ - Mato Grosso do Sul 8.162 6.798 83% 2 .849 42% I R$ 248.980.007,46 R$ 87.392,07 R$ 0,00 
TJ - Mi nas Ger a i s  18.408 14.233 77% 5.550 39% R $  42.739.689,56 R $  7.700,84 R$ 6.182.815,71 
TJ - Pará 7.379 5.359 73% 2.817 53% R$ 5.112.605,62 R$ 1.814,91 R$ 0,00 
TJ - Para íba 1.746 1.073 61% 319 30% R$ 586.776,00 R$ 1.839,42 R$ 0,00 
TJ - Paraná 5.544 3.811 69% 1.229 32% R$ 14.562,06 R$ 1 1,85 R$ 7.500,00 
TJ - Perna mbuco 18.232 1 1.314 62% 6.054 54% I R$ 102.612.555,43 R$ 16.949,55 R$ 0,00 
TJ - P i a u í  4.284 2.832 66% 1.816 64% R$ 3.906.064,15 R$ 2.150,92 R$ 0,00 
TJ - Rio de J a neiro 1.176 957 81% 474 50% R$ 668.875,63 R$ 1.411,13 R$ 0,00 
TJ - Rio Gra nde do Norte 2.588 1.915 74% 783 41% R$ 896.302,74 R$ 1.144,70 R$ 0,00 
TJ - Rio Grande do Sul 12.473 12.473 100% 2.739 22% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
TJ - Rondô n i a  1.058 933 88% 351 38% R $  4.335.025,00 R $  12.350,50 R$ 0,00 
TJ - Rora i ma 1.245 1.040 84% 758 73% R$ 57.377,87 R$ 75,70 R$ 0,00 
TJ - Sa nta Cata ri na 8.563 4.254 50% 2.038 48% R$ 5.423.344,91 R$ 2.661,11 R$ 0,00 
TJ - São P a u l o  22.189 14.208 64% 6.153 43% R $  22.708.649,38 R $  3.690,66 R$ 0,00 
TJ - Sergipe 1.284 1 .113 87% 434 39% R$ 714.232,38 R$ 1.645,70 R$ 0,00 
TJ - Toca nti ns 1.588 1 .255 79% 437 35% i R$ 413.621,65 R$ 946,50 R$ 0,00 

. .. ............................... - ................................ _- ............ 1·· .. · .... · .. · ................ _ .. _· ............ _ ...... ........ _ ................................ _..... .. ........... _ ............. .. 

adual 221.120 165.159 75% 79.458 48% R$ 498.732.294,29 R$ 6.276,68 R$ 6.291.001,62 



ANEXO IV - Movimento pela Conciliação - Semana pela Conciliação 201 0  - Evolução 

Histórica das Semanas de Conciliação 2008, 2009 e 20 1 0  
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-

Aud'lncl •• R .. Uudll 

"Audllnclas Realizados 

" Acordas Efetuados 

Vllor .. Homolopdol 

Valor Médio por Acorda Homoloflado 

Totll Arrecadldo (INSS + IR) 

Valor Médio ArfllCQdaçDo par Acordo 

FOAU: C_"'" Noclono/�. lu"lç.; OI'J 

COIlllIh HeclOll llo ludOI 
De.IRlmenta .. .... UI ••• Julllcljrlll 

SEMANA NACIONAL PElA CONCI LIAÇÃO - -- - -P.rlodOI 21 d. nov.mbro I OI dt d •• embro de 2010 

361.945 
82,4" 

47,4% 
R$ 1,074.184.782,44 
R$ 6.258,47 

i,':' �; 

500.000 1 
4(1),000 . 

300.000 . 
aoo.ooo 
100,000 

UrI, HI.t6r1C1 di Semlnl PIla CQncllllclo 
Ottambro ell 2001. 2001 e 2010 

UUIO 
ua.ou 

<>- ... _ _ ..... 

IJ3.Jl4 .... ..... 
0- _  - - ,. - _ -O 

30S.59t - - - - oCJ - 361.94S 

2�O.416 
tr _ _ _ _ _

_ .,::,. _ _  - - - - ""O' 
UUS1 !lUIIl 

171.637 

� 

.::-� ... 

R$ 73.771,763,06 

R$ 429,81 
o +-"--------·-----.. --r--------------·-T--·- ·-----·-,,- -- .. ···� 

aOO8 aoot ao1O 
Noto: Inc/r.Mm�1t nos ocordoJ ft .oIl1Çw COttItMUOls de prO"1$OI c:rlmloofs -_ Audl6ntlll MarcldlS -o- Audltnci •• Anlllldll -A- Acordol Erltu.dol 
Tebela 2 • AtendImento à populaçAo 

'::/i .. . . .. íI . .... C!NIII •• aOlO : ;;  ' :" 'Á __ ntôíPGPIII.C16 ' 
Número de TrIbuna .. que •• rt,c'p.r.m 

Número de Pessoas Atendidas 
Eventos paralelos 

Malllstrados 
Jurzes lei '05 

Participantes Conciliadores 

Colaboradores. 

Totll d. Participantes 

IndICfldore.: 
Pessoos Atendidos por Partlc/pante 

Pessoas Atendidos par Magistrado 
Fonl,; COMrIho Nacional de )lI$tíço / DPJ 

53 

817.376 

1.940 

22.550 

1.111 

23.798 

46.958 

95.017 

B.6 
36,2 

A$ 1,080.000,000,00 
R$ 1,060.000,000,00 
R$ 1,040.000,000,00 

R$ 1.000.000.000,00 . 
R$ "0,000,000,00 
R$ 880.000,000,00 
R$ .40.000,000,00 

Urla Hllt6r1C1 di Slmanl lIell Concllllc1o 
D ... mbro d. :aOOl, 10011 t 2010 

.; R$ �PU.lIJ,HiO,43 ,.. ,. .; rr 

n S  UrJ4,184.1$1,U 
R.$ 1.1l'S9.16M19,J� 

_ ..(J ". Cr ..... - """'* -.; 

R$ 020.000,000,00 +--------, 
... -.--", .. -. .. --.

.
..
.
.. -

.. "
. 

2001 2009 2010 

-o- Valo .... Homololldol 
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SEMANA NACIONAL PELA CONCIL IAÇÃO 

P.rfodo: 21 dt novtmbro I 03 dt dt •• mbro dt 2010 

:é, ·T . :'<" , " ;-.,'�' "" .. • .. _ .. oII!,A<- __ �._{ ,_ •• ���.���...,..""'�-
29 de Novembro de 2010 96.569 13.931 76,6" 

30 de Novembro de 201Q 83.119 68.980 83,O� 
01 de Dezembro de 2010 84.694 11.330 84,2" 

78.644 68.828 87,5" 
96.154 78.876 820% 

' .4f •• �h' ._U .. . " .... 

' �!d�=&�� ,����� 
34.023 46,0" 
30.40l 44,1" 
31.511 44,3" 
31.001 45,� 
44.641 566" 

Utl.., 417,"" . ' 

, " ,  Y'f�.t4 .. ' , ; ' " 

'C: R�.I •• t,. ' :, '  
, ... ':c' : . " " IIi,41\:" '.} , 

' 

R$ 163.267.9i3,28 
R$ 241.012.022,17 
R$ 163.863.145,93 

R$ 193.947.990,52 
R$ 306.033.630 54 

R$ 9.680.249092 
R$ 21.430.466,35 

R$ 9.871.195,21 
R$ 17.116.571,09 

R$ 9.012.680 49 'l\$ 1;a74.�1 •• ,(4 · : ft." .',:Li"I;Oe 
-.... -------------_ .. __ ._._----_....--------------_._-----_. 

120.000 

100.000 

80,000 

60,000 

40.000 

20.000 

o 

Rt.ultlclo. Im cldl dll di IImlnl • 2010 
9&.&69 . 91US4 o- 13.119 84.S\)4 18.644 _ .cJ - - - � - - - � - - - - � � = - �  o- - - -o - - -0 -

- o- - "'!.816 7UJ1 GU80 1l.UO sua. _ _ oú 
t>J- - - .,.:,. - - ""'16. - - /Y"" -

44,641 
34.0za 30.401 31.571 31.001 

----, 

29/11 30/11 01M 02/U Ol/12 

-o- Audiências Marcada, -o-- Audl6ntllu Rellllládlls -ú- Acordol EfrUUlldos 

400.000 

300.000 

Result.do. Glrll. por Ju.tlçl 

a�II.1U 

200.000 n,9GS m.na 

100.000 14.1191 t--..iillllllI<' t-O '. 

Audl6nclaa Marcadas Audl6nclal l\aaltnd.. Acordol Efotuados 

* Fadaral Trabalho Estadual 

1 2 1  
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Audllnclas Realizadas 

,..l d'AudtlMII'.�_II.' ••• 
!tIS d, Audllntlos Reol/,odos 

Acordos Homologados 

�!��,�������I.! .. . . - . 
10 Grau. �.Iv.JI Tr_b,a)h!stl) 

1�JS!!�_ t.TIJ���t��C�!!.�J! 
Audltncll' criminal, 

. 1.1I �! .. �.�� . . P��.�roc .. .,�uals 
211 Grau e Turmas Recursais 
.C.rl.mlnal: Tra!!�a��.l) p�n.�I. 
Criminal: Composlçlo civil 
Crimina l :  Suspensllo do processo 

'f'ótjl.d' �eordQ.tJom�ló •• doi '· . ',: . :  .>:c: . .  ' , ;'  '. ' 
l1li de Acordos Homologados 

-----_._--�--_. __ ._._._._."._-- -

Valores Homololados L1Q Grau ou Pré-processuais 

1 211 G rau e Turmas Recursais 
T�.I �V.lo"'iHomoto .. dOl " , .. . , ' .' 

�. ' 

Arrttldlç&aa 11\1 Grau ou Pré-processuais 

1 21! Grau e Turmas Recursais 
,..,.I'dt Arl'.�It._o< -·",.'; : / /  . ' oi: . - . '  
�"ntp, rnn ... lh" Nnrlnnnl ti .. luctlm I nPl 

SEMANA NACIONAL PElA CONCIL IAÇÃO 

--,-

I 

',rfodo: 29 dt novlmbro I 03 dt dtltmbro dt 2010 

82 

24,Ufi 
80 

SO!UO 
16.764 

.'.A .'Y < ,�., <y ' " .� .. _ .... ' ," ,. 

20U18 
... ..... _ ... Ht�9... .. _ .J��.Zº " _ , . _ o?'!! . . .  

3 
• ""0 

8H6 

14.353 

-�-
1 

O 
2 

O .U,SS4 
8 •• '.0 21';.-01 

9296 8096 

32.762 103.098 

1.201 SOS 
O 10.449 
O 

__ 
�.732 

O 3.899 

.: '" 14 •• 1:1.:', 
· ..... a · . -. .  <iU ..... '

: /  .. , 
58% 4196 4996 

16.926 
� ,.,_ ... ,,, .�_� A� ' '0'0 �.� ,'o _ ". 

UO.44t 
.. �!>9U. . . .  

a.u17 
j'\�'.': . 

BZ" 

15D.213 
2.341 ___ 

10.450 
.. - .�"" --. ' ��. "" "'-',' 

4.732 
3.9Dl 

, " ,�"";,,, . 
47" 

_._�------_ .. _._ •. .. �_._._---- " -- - --------- ... ------_._--- _ .- ._-------------------------_.- .. . .  ------------- .. _---

R$ 1 14.313�415,90 R$ 383.099.611,59 R$ 445.459.177,59 R$ 942.872.205,08 
R$ 15.354.690 25 R.$109.432.317 32 8.$ 6.525.569 79 R$ 13Ul1.Sn,36 

,. .., U ...... tOt1n ".4.ai .. '.' •• ,.1 ·'·· ".4U\.U,t." U ' RJl,O",i��'�J!� 
R$ 0,28 R$ 47�520.61l,05 R$ 6.285.834,44 R$ 53.806.445,77 
R$ O 00 R$ 19.96S.317 29 

. . . 
RS O OO R$ 19.965.317 29 

'-" < .$'0,2' ' ' .  " ft$ atMJ�Il'*"<; "$IIII.'I4,44 ' �  . R, 7I;'" .. 7t.,O, 
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SEMANA NACI O N A L  PElA CON CIL IAÇÃO 

',nodo: aI dt novlmbro I OI di delembro dt 2010 

Gr4flcos de fQnklng dOI tribunais com maior quantitativo de audiências realizadas e de acordos efetuados, percentual de etetlvaçlo de acordos e valores homologados 

----------------------�l'r_----------------------------------------------------------------------------, 

Nllmlro dt Audltnclll RtlUlldll • 01 10 Maio,., 
TJ · Bahia 
TJ · Golés 

TJ · Minas Gatals 
TJ · 510 Paulo 

rRr 02' RI.llo (SP) 
TJ · Alo Grande do Sul 

TJ • Santo Catarina 
TJ • Marenhlo 

TRT 011 Ae,llo (RJ) 
TJ - 1\10 Grlnde do Norte 

o 10.000 

98.462 

r------, 

20.000 90.000 40.000 50.000 

'Irctntu.1 dt Efttlvl;lo dt Acordo • •  01 10 Maio,.. 

TJ • Sinta Catarina 
TRT 071 Rtallo (CE) 

TJ • Alo di Janeiro 
TAF ai A8.llo (AJ) 

rJ · Roraima 
TAF l' Alallo (DFl 

TAT 24' 11.8,110 (MS 
TRT OSI Reallo (AP/PA) 

TR!! 4' Aa,llo (11.5) 

09<, 1096 2096 3096 4096 5096 6096 709<, 8096 9096 

Nllmero dt Acordol Efttuado. - O. 10 Mllo,.1 

TJ · Bahia 
rJ - Gol". 

TJ · Minas Gerols 
rJ • Sinta Catarlnill 

TJ ·  510 Paulo 
TRF li 11.1,110 (DF) 

TRT 02- 11.1,110 (SP) 
TJ • Maranhlo 

TJ • Rio Grande do Norte 
TJ - Amuona. 

o 5.000 10.000 15.000 

W,QiJJ.... 22,981 

20.000 25.000 

V.lor Total dOI Acordol Homoloaldol (tm R$ mllhtSt.) 

TAT 011 Rlallo (RJ ! 
'tAr 021 Aeallo (SP 

TRl 15. Reallo (Campinas TJ · Mlna, Gerais 
TRF 41 Ae,IIO (11.5) rJ · S o Paulo 

'tAT 031 Ae.llo (MOl 
TAF li Rlallo (DF 

rJ · eahla 

o 100 

)lAm;:;t 11.$ 162,7 

aoo 
MilhO,. 
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TRF li Regllo (DF) 

TRF 21 Re8160 (RJ) 

TRF 31 Re8110 (SP) 

TRF 41 Reglllo (R5) 

Canselha Mac10.81 de JusUlj. 
O'Parta .. a. di 'IIIIUlsal 'Idlel'"ta. 

SENlAN/\ NACIONAL PElA CONCILIAÇÃO 
P'Modol 11 d, noVlmbro I OS di Hatmbro di 2010 

lor Tribunal na Justiça Federal </ /lJ� d .•. · �).i) ' . �.i�l:«
.
<:),.· , ii�.! .. . : .•

. 
···lftit.. .. · ,  .. ,::; . /;,t

.
· · \ " rV!i' •• O,}j

.
·' •. ..

.
. . ;! ·: .. . >:.i' . ·. · � .. 

1i11. i;� ,)1 ... , �\I , 1!Il'i'Jltr .�� n' � "' <  .Jl'!f� •. ; . M�ÓI_CII'" V·lor�'�"'; 18M" lk · "C: . · . •  _ • . • �!td� • .  ··� .. · ·. !te�_!.';.��: .:'��:.:, ··· ;" .tl.:: . · · ··· <; ;1�Ii,I'd�.tll$f,·�f ' ' ,a!: . ;  
11.815 9.996 84,696 6.578 65,896 R$ 35.057.894,52 R$ 5.329,57 R$ O,oo 

1.530 996 65,196 672 61,S" R$ 11.804.911,01 R$ 17.566,83 R$ O.OO 

2.921 2.921 100,096 1.301 4",S96 R$ 13.199.071,80 R$ 10.145,33 R$ 0,00 

7.414 4.999 66,996 3.070 61,496 R$ 41.123.437,61 R$ 13.395,26 R$ 0,00 

8.216 7.068 86096 3.370 47,196 R$ 28.482.791 21 R$ 8.45 1 87 R$ 0,28 

'li'" à ... o ·  �;#"; · :l.i .. i ·  "�1.*.: . ; fI$tàt� ••• lOtltl . • · .. ..... I.,t . " 
"'O, • 

Fontll: COM.,ho Nacional d. Justiça I DPJ 
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SEMANA NACIONAl. PELA CONCI LIAÇÃO 
Período: 21 dt novembro I OI dt dlllmbro dt 2010 

TRT 011 Regllo (RJ) 11.697 11.450 97,9'% :9.774 33,0'% R$ 120.112.576,89 R$ 3 1.826,33 R$ 20.233.788,81 
TRf 021 Região (SP) 19.743 18. 123 9J.,8" 6.252 34,59' R$ 1l3.9S1 .25 1;41 R$ 18.226,31 R$ 9.104.976,50 
fRf 031 RegUlo (MG) 10.041 8.492 84,6'% 3.453 40, 79' R$ 35.588.684,00 R$ 10,306,60 RS 9.792.605100 
TRT 041 RegUlo (RS) 4.553 3 .969 87.29' 1.768 44,59' R$ 32.301 .234,98 R$ 1 8.269,93 R$ 17.409.100,OO 
TRT 051 Regllo ( SAl 3.021 2.923 96,8'% 1 ,643 56,2" R$ 19.335,887,93 R$ 11.768,65 R$ 0/00 
TRT 061 Regllo (PE) 1.288 2.498 193,9'* 1 .514 60,6'* R$ 9.271.020,63 R$ 6.123,53 R$ 1.091.914,88 
TRT 071 Região (C E) 1.015 823 81,1 9'  560 68,09' R$ 2.050.957,27 R$ 3.662,42 R$ 293.234,93 
TRT 081 RegUlo (AP/PA) 2.353 1 . 153 49,096 719 62,496 R$ 9.281.566,15 R$ 12.908/99 R$ 410.356,85 
TRf 09' Região ( PR) 3 .219 2.835 88, 1 "  1.509 53,296 R$ 16.672.933,87 R$ 11 .049,00 R$ 745.463,52 
TRT 101 Resllo (DF/TO) 2.155 1 .808 83,996 769 42,5" R$ 4.930.682,71 R$ 6.411,81 RS 0,00 
fRT 111 Região (AM/RR) 3 .350 2.733 81,6" 1.071 39,2U R$ 4.686.819,59 R$ 4.376,12 R$ 714.304,12 
TRT 121 Região (SC) 1.724 1 . 680 97,4" 763 45,496 R$ 10.17S.166,47 R$ 13.335,74 R$ 1.204.925,04 
TRT 131 Região ( PB) n . l .  n . l ,  . n.l .  . n. 1 .  - n . l. 
TRT 14' Região (AC/RO) n, l .  n, 1 .  . n.l. . n.1. . n.l. 
TRT 151 Região (Campinas) 9.984 9 .652 96, 796 4.650 48,296 R$ 73.474.112,72 R$ 15.800,88 R$ 3 .327.140,47 
TRT 161 ReglAo (MA) 3.209 3.181 99, 1 9'  1.035 32,59' R$ 5.309.776,74 R$ 5 . 130,22 R$ 461 . 132,36 
TRT 171 Região (ES) 643 629 97,896 256 40, 796 R$ 4.501.983,21 R$ 17.S8S,87 R$ 465.384,43 
TRT 18' Região (GOl 2 .703 2 .703 100,096 662 24,596 R$ 2 .782.978,75 R$ 4.203,90 R$ 0,00 
TRT 191 Região (AL) 1.952 1.789 91,6" 697 39,0'% R$ 6.316.516,83 RS 9.062,43 R$ 665.514,36 
TRT 201 Região (SE) 817 707 86,596 162 22,996 R$ 1.918.845,64 R$ 11.844,73 R$ 104.094,26 
TRT 211 Região (RNI 2.010 2.151 107,096 781 36,3" RS 5.511.950,37 R$ 7.057,55 R$ 227.083,29 
TRT 221 Região ( P I )  1 .442 892 61,996 707 79,3'% R$ 5.081.095,53 R$ 7.186,84 R$ 1.234.909,52 
TRT 230 ReglAo ( MT) 2.810 2.313 82,396 S5S 24,0" R$ 4.325.519,48 R$ 7,793,73 R$ 0,00 
TRT 241 RealAo (MS) 1.382 1.056 76,4" 663 62,8'% R$ 4.950.367,74 R$ 7.466/62 

r.�ího .' ' .l.lU ' .1.,.0 ' " �,. , aa�"a ; �ct •• · i · ."$ 412.sai.,21, ,i ' . �  ' R,:,,4 .• 02,01 
Fontll: Canslllho Nar.iona/ ti. JIJ.ctlca / OPJ 



TJ · Acre 

TJ · Alagoas 

TJ · Amapá 

TJ · Amazonas 

TJ . Bahia 

TJ . Ceará 

TJ · Distrito Federal 

TJ · Espírito Santo 

TJ ·  Goiás 

TJ • Maranhao 

T J • Mato Grosso 

TJ • Mato Grosso do Sul 

TJ • Minas Gerais 

TJ · Pará 

TJ · Pararba 

TJ ·  Paraná 

TJ • Pernambuco 

TJ · Plaul 

TJ · Rio de Janeiro 

TJ • Rio Grande do Norte 

TJ • Rio Grande do Sul 

TJ · RondÔnia 

TJ · Roraima 

TJ • Santa Catarina 

TJ • S@lo Paulo 

TJ • Sergipe 

TJ • Tocantins 

'l'OiI:tiiJu.t�.· •• tldúai 
, ...... • . .  - . . < �._-_.- � �, 

2.192 

3.265 

2.190 

13.494 

62.364 

11.960 

4.168 

7.336 

22.435 

15.717 

4.018 

4.627 

37.019 

10.098 

n.l .  

5.902 

8.538 

5.882 

2.497 

13.960 

19.391 

2.629 

1.792 

19.167 

30.406 

2.407 

2.659 

. àl8.Ua 

cnSllho Nacllnal dI JUlu,a 
alPanamento de P.squlsas Judlel.rI •• 

SEMANA NACIONAL PELA CONCIL lAÇAo 
Perlodol ai dt novembro I 03 di dtltmbro de aOl0 

1.574 

2.506 

1.106 

9.100 

38.462 

10.226 

2.781 

5.890 

32.100 

14.154 

2.260 

3.853 

29.885 

7.347 

n . 1 .  

4.734 

6.566 

4.712 

2.126 

10.442 

17.456 

2.436 

1.611 

14.993 

21.809 

2.192 

2.084 

alz.AOI . 

71,896 

76,8% 

50,5% 

67,496 

61,796 

85,5% 

66,796 

80,396 

143,1� 

90,196 

56,296 

83,396 

80,7% 

72,896 

80,296 

76,996 

80,196 

85,196 

74,8" 

90,0% 

92, 7% 

89,996 

78,296 

71,7% 

91,1% 

78,4% 

�-

jJi�;�l.;-"-=.�:,I·.· 
663 

1.016 

355 

5.098 

22.981 

4.151 

1.333 

2.592 

18.206 

6.082 

1.065 

1.381 

12.451 

3.150 

n.1. 

1.649 

2.987 

2.662 

1.445 

5.157 

4.511 

1.447 

1 .079 

10.691 

8.896 

734 

891 

latAa 

42,196 

40,S" 

33,096 

56,096 

59.796 

40,696 

47,996 

44,096 

56, 796 

43,096 

47,1" 

35,B" 

42, 796 
42,9" 

34,B96 

45,5" 

56,596 

68,096 

49,496 

25,896 

59,496 

67,096 

7J,3" 
40,8" 

33,596 
42,8� 

..,' .. 

R$ 2,288.449,71 
RS 3.340.476,11 

RS 1.292.373,62 

RS 13.068.329,35 

RS 33.858.716,00 

RS 5.530.757,76 

RS 6.064.271,14 

RS 7.511.059,30 

RS 31.707.396,92 

RS 7.862.920,25 

RS 100.800,00 

RS 9 .574.216,84 

R$ 59.680.461,32 

RS 3.662.084,20 

n.1. 

R$ 18.522.697,26 

R$ 7.233 .357,23 

RS 8.907.213,86 

RS 2.265.136,50 

RS 18.695.951,09 

RS 0,00 

R$ 3.830.891,31 

RS 3.684.513,94 

R$ 162.72S.741,92 

R$ 37.168.206,10 

RS 1.073.129,37 

RS 2.335 .596,28 ,R$ 4.�:I,M.141, •• 

RS 3.451,66 

R$ 3.287,87 

R$ 3.540,75 

R$ 2.563,42 

R$ 1.473,34 

RS 1.332,39 

RS 4.549,34 

RS 2.897,79 

R$ 1.741,S9 

R$ 1.292,82 

RS 94,65 

RS 6.932,81 

RS 4.793,23 

R$ 1.162,57 

RS 0,00 

R$ O,OO 

R$ 0,00 

R$ O,OO 

RS 0.00 

RS O,OO 

RS O,CO 

RS 0,00 

RS O,OO 

RS 34.780,45 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 6.251.053,99 

R$ 0,00 

n.l. 

RS 11.232,68 RS 0,00 

RS 2 .421,61 RS 0,00 

RS 3.346,06 RS 0,00 

RS 1.567,57 RS 0,00 

RS 3.625,35 RS 0,00 

R$ 0,00 RS 0,00 

RS 2.647,47 R$ 0,00 

R$ 3.414,75 RS 0,00 

R$ 15.220,82 R$ 0,00 

R$ 4.178,08 R$ 0,00 

R$ 1.462,03 RS 0,00 

R$ 2.621,32 RS 0,00 

. ·Rià.H4;ff�' rij-j;iii;'"M 
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SEMANA NACIONAL PELA CONCIL IAÇÃO 
P.rfodol I' dt novembro I OI dt dlltmbro di 1010 

« � :::ji_,t,l��ii��nti�B�llWlll<dO":�I�,.';5j:··· .• · · , {�k' .· 
obseryaclQ: as fórmulas a presentadas consideram o fndice da pergunta, de acordo com o glossário a seguir 

aI OU,atldade g. audlta'!a! marcadas 
Considera-se a soma das audiências de conclllaçllo designadas pré-processuais, de lR grau, de 2Q grau e criminais. 

Fórmula: [1} + (SJ + (9) + [15J 

b) Qyaatld,de d" y�"ncllS re,UzadlA 
Considera-se a soma das audiências de conclllaçllo realizadas pré-processuais, de lR grau, de 2� grau e criminais. 

FÓrmula: (2) + [4) + [lO) + [16] 

t) Qyantldade de aCordps efetYldpsj 

Considera-se a soma dos acordos efetuados pré-processuais, n o  lt1 grau e no ali grau, além das soluções consensuais de processos criminais, que 5:10 compostas por sentenças 

homOlogatórias de transação penal, composlç�o civil e homologaç�o de suspensllo do p rocesso. 

FÓrmula: [5J + (11) + (17) + [18)+ [191 

(d) Valores d, acordo' hpmqlogadoa (Ri); 
Consldera-5e a soma dos valores homologados nos acordos homologados pré-processuais, de 111 grau e de 2Q grau. 

Fórmula: [6J + l12} 

e) ArreçadacOes (RS1; 
Considera-se a soma dos recolhimentos previdenciários (INSS) e dos recolhimentos fiscais (Imposto de renda - IR). 

Fórmula: [7J + [8] + [13} + (14J 
. 

f) Perc,nty,1 de Audiências Be,UZldas: 
% de Audiências Realizadas = Número de Audiências Realizadas / Número de Audiências Marcadas 

Fórmula: ( [2) + (4J + [10] + (16) ) I ( (1) + (3) + [9) + [15) ) 

e) Perc,ntyal de Efetlyaclo de AçordOj 
% de Efetivaç�o de Acordos OI Quantidade de Acordos Efetuados / Número de Audiências Realizadas 

F6rmula: f r51 + r111 + 1171 + 1181+ 1191 \ 1  ( 1'1 + 141 + r1.01 + r11';1 \ 

127 
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-- Cooselho Hlcleoal de JuSOça 
.epartaml_ di Pllqul1l8 JUdlel6r1 •• 

� 

�-

h) Valor Médio de Homologado por Acordo 
Valor Médio homologado por acordo = Valores de acordos homologados I Quantidade de acordos efetuados 
Fórmula: ( (6) + (12J ) / ( [5] + (11) + (17) + (18)+ (19l ) 

h) yalor Médio d. ArreçadlC'o por Acordg 
Valor médio arreacadado por acordo . ArrecadaçOes / Quantidade de acordos efetuados 
Fórmula: ( (7) + {S} + [13] + [14] ) I ( 15J + (11) + (17) + [18]+ [191 ) 

,,��rl��r' < " , 

, , ""�.� 

�; 

Pefl\lnta Glossário da Perlllnta Grupo 1 Grupo 2 I 
,,---,-- .-.. ----.�----.---.----.-.. -. .... -----.. . ------"-,, -,------- ,,------,-- -,--.--.,, - ---------- - ---------.------.. --.. ---.. ---... --.-.--.-- - ,---.,-------- -----_·'---- 1 (1) Audiências de conclllaçllo Audiências referentes a conflitos que ainda ntlo slJo objeto de processo Judicial, em que os próprios Interessados buscam a 

d'ê Au 1 ncias designadas - pré-processuais solução amigável com o auxilio da conclllaçllo. Neste campo, Inserem-se os dados de audiências cíveis e dos Juizados especiais 
M d tlvels arca as 

Pré-
-[2(- ÃÜdlênclâs-Ci;ccmclilaçlõ-'-- conslderam:se-re'ilízad-âSas-ãudiênciasem-qu;-�m'bas'ãSpartês'te�)U;;n-�õmpi';:;clciõ-ê �-té-niãíiv�d;-cOr;êilíâçiiõ-te;;h'á' �ldo" .� -- " '�:�;ê��I:S-' Processuais 

realizadas - pré-processuais proposta. As audiências pré-processuais 5110 realizadas por Iniciativa das pr6prlas partes, sem necessidade de agendamento 
R 11 d 1 prévio, ea %a as 

[3J Audiências de conclllaçllo audiências referentes a conflitos que Já silo objeto de processo em curso na Justiça, Neste campo, Inserem-se os dados de 
d'ê 

I 
Au 1 nelas deSignadas a udiências dos JUizados ervels e JUizados especiais, bem como das audiências da Justiça do Trabalho, de acordo com o âmbito da M d Jurlsdlçllo, arca as 1Q Grau 1-' ". -- '---"-" " ---" "" .. "" ,' " -'-' " .. ,,, .'-" ' - .•• " "  . " '-" ... . _.,,', .. -.... _"---." -,,----,,-- .,,-.,--,,. _._,, . . ,.--_ .. -.----,--,-.. , - _  .. _,-.- --, •• --, ".-.-,-., .......... -.--... -. .. - .. -.. -.---.- - ---..... -,.-•. -. .... -- .-",--" ",--"," -'-

[4J Audiências de conclllac;lIo consideram-se realizadas as audiências em que ambas as partes tenham comparecido e a tentativa de concillaçllo tenha sido Audiências 
realizadas I proposta. Realizadas 

[5) Total de acordos homologados número de tentativas de conclllaçtlo bem-sucedidas Acordos 
efetuados 

--"- --,,_. __ ._-----, ... _ - _." . .... .. -._" . -........ __ .•. ,,_ ...... -_. __ .,,-,- - ---".--------,.-.. "-_." ._"."--,-",,.,------ -_._ ---_._---_._-,, --_ .. -._-- "'''--''''''''---'''._- _ . .. _,---_.-[6J Soma total dos valores valor total do acordo efetuado ou valor da causa, quando se tratar de prestações contfnuas Valores : 
homologados Homologados 1� Grau ou pré: 

(7) Valor do recolh imento para acordos em que haja contrlbulçllo preVidenciária a ser recolhida por uma das partes A d fi Processuais 
revldenclárlo _ INSS 

rreca aç es 
_._--,,, .... P." .. _--,_ .. _--", ...... _-------_." .. _.- ___ ,_" .. " __ , ______ .� __ ,_"' ____ ___________ ,,_,, _____ • ____ ,,. ______ " ___ . _________ , __ ,,,,, __ .. ____ .... _ '  .. _ __ . ___ .. _____ _ 

[8] Valor do recolhimento fiscal - para acordos em que haja a Incidência de Imposto de renda a recolher. A d a Imposto de renda neca aç es 
�,. __ 

������ ________ 
� ______________________________________________________________________________ 

� 

________ 

-L _______ _ 
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-, - " , - ,,-",,'-" '--- --------,- ,-"--- -,-,-,--"----,-,-" -" , --,,,,,' .. ",, .. ,"'---,,---,,---,, ,-,,,,--- ,, -,--- '-" --- , -,- ,---, .. _-",-------'.- --' .. ',--,_ .. '- ._-, ---_.-_- -,--" -,, ,,-- "'.--_.,._ -------, 
�.��,---�,.��_.-

[9J Audiências de conciliação Informações das audiências designadas no âmbito do 21 ,rau de jurlsdlçllo, Incluindo Turmas de Recursos Audiências 

[10J 

[11) 

{121 

''''----:,-
{13} 

(14) 

.� ..... -", .... -

[15] 

(161 

[17] 

[181 

(19] 

[20] 

�--'---

[21] 

[22] 

------
[23) 

[24} 

� 
--

designadas 
Audiências de conciliação 
r�llzada!.. __________ 

Total de acordos homologados 

Soma total dos valores 
!lflmol.<!g���,L ___ ._� ____ 

Valor do recolhimento 
I previdenciário · iNSS 
Valor do recolhimento fiscal · 
lrr!p_9.s.�o d!_!!I2ÇI_L . . ___ ''''' __ '' __ 

AudIêncIas de conclllaçllo 
designadas 
AudIências de contlllaçlo 
r.!.aJI;!�!lL,, __ _ ___ � __ . �  .. 

Sentenças homologatórias de 
transaç!io pena l 
Composlçllo civil 

---�-._------�-----

Homologaçlo de suspendlo 
do processo 
Número de pessoas atendidas 
,---, ................ -,_ .. _._,---,,-'-'-�.-

Participantes (Magistrados) 

Participantes (Juizes leigos) 
---"�---�" .......... ------,, .. __ ._��,,-,-

Participantes (conciliadores) 

PartiCipantes (COlaboradores) 
_________

_ 
•• <""'"'" ___ �·,,_.,.··�".· __ .. ,.�·�A_'" 

Eventos paralelos 
, . ---

Marcadas 
consideram-se rea lizadas as audiências do 20 grau de jurlscllç$o, incluindo Turmas de Recursos, em que ambas as partes tenham Audiências 
com�!_'!.qq5',_� . .!l�.!'..t�lva A'!�onclli!X!�!fi!.!'J:l�_�_��_eroe,C?�,� ___ . __ ,, __ , ________ , .. ___ ._, _________ .'_.-____ ______ ._' " ,.J�!!I!!!�.t __ 

número de tentativas de conciliação bem-sucedidas no 21 grau de Jurlsdlçllo, Incluindo Turmas de Recursos 

valor total do acordo efetuado ou valor da causa, quando se tratar de prestações contInuas. 
r-- --"-- '''.'''- -.. -.,--- ----.. -,-, ... -.. ----,.--�------ - --.--.�-,,------.-... ,--... ----.. -.... .. -,-" .... - . .  ".'.-.... -".,,, .. ,,-,,,-.-.--.-,,---
para acordos em que haja contrlbulçlo previdenciária a ser recolhida por uma das partes. 

para acordos em que haja a Incidência de Imposto de renda a recolher. 
_�� .,_.�._ ,.� ........ . _�_c_ �.,,� __ .. _�_ ..... _�, __ ���._�. ______ .. __ ._�� __ � __ �.,._ ... __ ._ ....... �_�. ___ .� ____ ,_ .. ______ _ ..... _� ....... _,,·_<_"'_c;r< .... ,.� ...... _.,_._.�."",�_,,_ 

audiências relativas a termos circunstanciados e processos criminais em que seja posslvel a tentativa de conclllaçlo 

consideram-se realizadas as audiências criminais em que a tentativa de concillaçno, como transaçlo penal, tenha sido proposta 
. _,--•.. _._-_.------ ._--_._.-----_._-----,_. __ ... __ ._-------..... _-_._ .. "----, ----,, ...... _--- .. -----._ .. _._--.. _ .... _------

tentativas de contillaç:lo bem-sucedidas em processos criminais. 

processos em que, além da transaçlo penal, tenha sido homologado acordo relativo aos danos civis causados pelo autor do fato 
...... _. _________ �A_.�_'--________ � __ � _______ ,� .... , .. _____ ,_. __ .�� __ , _ _  "'�. �_"'� ....... h_._���.""' _ _"'_� .. _ .... _______ . ..--..-._. __ .�,'_� __ .�._·AW __ . ",.._._._�.-.. .... __ """ .. � ...... 

HomologaçAo de suspensllo do processo - Referente ao artigo 89 da Lei n. 9.099/95 

Abrange as partes que compareceram às audiências, as pessoas que buscaram orientações e informações sobre conclllaçllo, os 
P...��J�.í.e.�!)���._q!_�.'!!!l���![!I.!!�!.!!f.:._ ........ �" .. ________ �_., __ , ___ "--.. __ .-..-._--,"-_ ..... " .. _-� .•... 

N\'Imero dljrlo de magistrados que participou das atividades da Semana da Conclllaçlo. A Informaçllo deve ser individualizada: 
ltara cada dia da Semana. deve ser Informado o número de participantes no dia. 
Número diário de Juizes leigos que participou das atividades da Semana da Conclllaçlo. A Informação deve ser individualizada: 
:P.!tUada.J!lª-º-ª.�emªn!Lº!��!.r..l!:ttQ.rm.!ldo._o número Jl-'�!lrtlc.lP!!1tes no dJ!!-'--_._, .... _., __ .... _ ..... _ ....... _ _  .. .. ______ ,, ________ _ _  , ___ 

N\'Imero diário de conciliadores que participou das atividades da Semana da Conclliaçlo. A Informaçlo deve ser Individualizada: 
Dara cada dia da Semana deve ser Informado o número de participantes no dia. 
Número diário de colaboradores que participou das atividades da Semana da Conclllaç:lo. A informação deve ser Individualizada: 
P-!�XHj�_º!H!J-ª-ºJL��map�JJ!C!y.��E Info!madº.ºJl!tlJl�ro �.!.p.artlclP�Jlte�rut dla. 

____ ..... _____ ... ,,_, ______ ,, ____ ... _ .. __ .... _ __ 

Eventos paralelos (Casamentos Coletivos, Emlssllo de documentos, Palestras, Exame de saúde etc) 
. .. 

Acordos 21 Grau e 
efetuados Turmas 

Valores Recursais 
. Hol1JP.!9.S!�9.s 

Arrecadações 

Arrecadações 
�.� ___ """'. A  .•• ___ .� A"--'_' •• '. A"'·.�h_�" 

AudIências 
Marcadas Audiências 

Audiências criminais 

_ .. JiI!.!U;!d� .. _,. _Uh.,_",,, .. � ,,� ___ "'�._ ..• 

Acordos Decisões 
efetuados criminais 

AbrangênCia das ações 
desenvolvidas pela 

conci liação 

-�--
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ANEXO V - Acordo de Cooperação entre o CNJ e o Governo Estado RJ e outros 



1 3 l  
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• 
, , 9rtK It' ::114 :- !!jt 

FoI!w'!'(1 _ _  { �, .. 
'I'KDIVIw. � �AI. D4 20 BGIlo. C'NPJ 32241.347� 
MR Jt> ao. Caatm. ltiolde � CEP.: �l-OOO. Jate a10 upraadlldo pelo 

. &cdc ''"ih' SmtIar l'J_.. PAULO ESPfImj SANTO. CPF 179.514.941-49, c 
'I'8DIIlNAL BGIONAL )lo lR4IIAI.IIO DA to WGllo. {MIIJ 02.518.421/0001-20, 
Av. PtuidcIdc: ADIiImio c.das � 251, Cc:otro, 'Rio' de ...,. CEP; 20.020-010. JIeIIe ato 
'esc .e'" pelo & II jtiwja, .. ScaIa .Pt · S . ALOYSIO -SANl"OS. CPF ri' 
031.13L307-34. GOVJ!RJJO Do DTADO DO JlIO DJ: .IANEIRQ. CNPJ aO 
4243lI6.ooo.ooJl1l. Piaça ()isHeo oaoai. si rt'. 6° � CadaiI do :o..a Cc:Idro, CEP 
20.221-250. ltio'de � .... Il1o Jtp'.......-b pelo &ód '.i-· SaIIIol- Gotai.rw 
SÉR.GI) CAB1tAL,. CPF: � 7�-81. aa a ÍIIIa .• aãeucia da SECltl:l'AIUA _ 
AS8IS'I'tIraA SOCIAL tE .... IOS BIJJWIOII, CMP1 42..429."""J-5O. Praça 
CriIIiaao 0I0ai, ti rr. " ... � do Bmsil. Cadro. CEP 20.221-250. � nntl" 
ato pelo $I di,;" ltICAJU)Ó MANUEL DOS SANl'OS HENRIQUES. CPF.:: 694.115.587.)4 
e. da SECD:l'ARIA ._;� PÚIIUCA, em 42.498.725.Q)01�. Praça 
O'.' lO) 0IaDi. 1I  rr. � do Br.iI. Cadm. CEP 2O.221-2SO,. ......... DCSte 
Il1o p:Io Scúd"'" JOSÉ CPF aO 4OUlO.I33-09, alJD'lNSOlDA 
PÚiIUCA DA 1.wooI-l6,. SBS QaDa I, .BIocoa HII. .Lofa 2NX1. 
CEP 70070-110, .... ....--- pelo -, 1Í8IIIr" DebIQr � 
Fedr.:aaI. Dr. JOSÉ SALES. CPF .. 0 340.J3S-f93.42, â BIUIrMIOIUA. 
I'ÍJIJLICA. DO J'ANDJIO. 0tPJ .. 0 31.443.52&0001-70. Avarída 
ll&ndaaJ aa... 314, Rio de ...... J ... ' ...... __ ., pdo 
DI G DI' NIItico GcaJ. MOlEIRA, CPF aO 3S9.3JO,M7-
� .o �:táuu . .DO .IUO DI: .IAlU:111O. CHPJ d". 
�.... . 370. � Itio . ""' �,QI! .· :,'. 
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, . ".. .... • .  e ', __ _  pelo '  de1DlliçaClllCl"icionr.�:.. " 
' "  . :-,� :;,- " " . . ' . � "VA NAVHaÃ, CPF "  e o IMlirutO IlUiwDlí;",: <, >  
:::�: �' " ' . •  4.' ·f .� . .. ." ....... cmI da Ê ' _ p6Wico. __ __  • __ Bdo de 1.-. JI'.' A-"'" ... , "" ,Mo Rio .. J.aáID :- JU. CNP� .1�:I9!MJOIJl-19. DeSte ., .... • 13 pelo 

� delelJ Ca.:Iho 9upericR;, DI:. MAKLJl1 'J'HClMAZBASTOS. CPP023379.B38-20. 
C--"1'�a"""""do�a�p(iWic:oSpnaefcti� .. · ·· , 

�oJ*lloa_'eioda;�u pec:i� •• -=iaJ; ,- , . . : � . -: 

Cal"""" � éÍIMt de .. .... o aceao i justiça a todo 'c:ictdo. 
' "P""'!h i j • , , •• n.is QICJIlc; • 

Owiek .... o;""" JIIPd da lIJCIIieçJIo e da CGlM:f1iaçin paa a soIuçio 
de .:mftiroI e a -redIIçIo de ""' .... ., laIIIiIo do .... de jatiç.a; 

�wIn � • C I '.'1xk de __ À''''''' de pdaiaIs ioovadoIas 
idt»Iir--. DO 1mbiIo do ...... de)illiça ... a JllMeini2� e � do ICCSI!IO • 
jussiça; 

. 



. 
Ct:IebIK o·p. • '* ACOJmO DE COOPERAÇÃO. em conformidade oorn 1.' 

dÍIpOIID .. Lá n- 1.666,. de II ele jIào . 199l, 110 que c:outJcr. mdamr as dáBulas date • 

IM fi ...., ! .  
PNt. ftY ."lf� 1t e\ 

· ClÁUSlJMn"';+ -po<humt . , 

folia _ .()� 
�) � 

A �_ porolJjdiw a cvajupçIío de esbp dos pII1icíp:s pana a 
iaqJIa .. .." eIe .mça.  � ... ..".. ........ *JIIICb � ., SÍIIaIIa de jeItip. 
_ foca ........ do Mm; '1+ do .. ele 1IDr:im. &lido do Rio ele � aInagicW. peJas 

· t1DidIdc:I de PoIciaPaÀfhlla � UPP. CIOID YiIIII a .fDlICIII';- o acàso i iafCll'lB8lCio 50btt 
direiIoI,i._s"via � ........ c a mc:awãaw-jaalidaiJc cmajudíciais para .  Uuf;Jo de 
0.0_ I ; '. . 

I . . 

�i�a"" · çãclc� "�lIIIIip.CO'l •• Ii'iaia,�l(, - .... :Íe· " ��r� 
'i' í Pt.Q - F -" .. em�de má.,. eCMciJiaçlo; f· · .  . . ' �;'; . '.'� 

. �/� . 
b) Apoiar .. imp1cnznúçIo de N6cJecM de Aaso • Justiça que -riabilí2em o awodimento da 
popaIaçio Pcb .... iiJfegÍ""Nf-sirbDa de ju.sâça; . 
c) CnItN.w. __ . .... ilaêio �  das equipes qae 1lUIdo .. � do . '  . .  � . ....... C-W ... i!a; i .  . . . . . .  

. . cIí::ç.iÜ'!-_ .... ;#'> �_w ""li" Ide C de � ... , e .. fiwmaçlo .. apúpea que 
-"'O _____ :ic ............. ; . , ' . . , t ! 

c) PAlmIJ9t1' Illicid8çIo _ � � ..... .ta., _rv. pela J1l'fSfIIFIo de llm'iços 
púbIims; ! ! .  � 

. '  

! 
f) PlvDxm:r a ildCtlJcIQlÇlo e J:o.tG'4h CIIIl'e _i� que ",,"rp"cm o lÍIIC:Im de justiça; . ! 

· b) ltIiIds'it � fin ..... lU mc:io de iDatlwa:ado pnjpio,. pata a ....,.-.;ao � 
time .......... do PnJjdo ...,.Dinia _ .... dc luaiIfi::afucús mUlpl!l,ÍM, observadIIS 
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a dispoDibitidIdcfi.,..,..ira e ___ '" paIÍl."" ,� 

AUaDOrE�r"-: 
' "  

--

/ LW�: 



*JaItiça It .. w " .  , __ O"d� � ....-; ""luIIiça CidIdr � 
CJIIIraa. aa .... _ · - . - 'jWIIUPPseeavolgelilbpriaritMiM c.: ,,� 
a,� ��ªr,' ,"" .. 4izwçlo do

,
' acaso i � tÜI como, 

...... r.le. '" . - . - ' - . .  ,' 
- - - - � ;  ' :- - - , .r� IJ} 1\ ........ .. � a iàIp" ... � de � A.....- de JIIiz:wbs Especiais � pr:; n::',; 

, meio de plOfpIIIa de �'" • '. a� de a'n'ÍÇOI abajndídais de .n:Ji:sIro civil e pMiais. 1bI8IIdo debma�eom .. � � do SÍlfaDadeJtaslip; 
. � 

,c) tJliiza'IID • ••• ��eMncilitçlo .o-a .. 
' �  ' .  

" V�mlBÚ1UL�'�DA;JtEGIio: 
; ; 

c) 'UIiIizaI" .... *UlOI de � • 'XIIICiJiaçIo de coj,OÜil. pala ftlM4t1Çl<> das cfcmandaa 
�jdrp"ju.-

VI-1'RIBU.NAL REGIONAL DO T.RABALBO DA 1° DGlÃO: 

,--
I' !." 
!7" r 

,.,; , : .. 
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g",VSIJLA OUMlTA.:"+� . ()��A&aidoac_�.,.,.... aplllirdadldade_""'n. 
peIopmzo de24(vildec J ��JK'dea",,,,,,,,,,,IIJfÁM'CTamo� 

;. f -

r 

CLÁIJSIJIAOJJIlIIT4 Pt� · _ 

&te � � ser ,..:jPrIj4O par múbJo «WIi dia •• ., ou em face de suPcawaai&lcia de ú...,.. •• ; -. o tome fiIrD.t _ � ine:u"Iliwl, OII '" por 
COili -'reja dcquMqaa"_" � � .. i� parCacrilo. com aIf«:C". 

... .li- - ..a::..- ! -" ..... ... tri1da _  : :  . .  . 

. , 
. - ! I 

q ......... yA-D4� - A�r tlaAçlo. cant.eÍll:llle Acardo. ........ defiJúda emCCll1jaatopelos�.. ;:;po1Iticas � . 

CLÁ11S[JIA.l'fOl!A-DO "º"* .. � ,. 
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