
 

 

I FÓRUM NACIONAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 

 

 

MESTRE-DE-CERIMÔNIAS – Senhoras e Senhores, vamos dar 

início à Abertura do I Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais – 

FONAJEF, iniciativa da Associação dos Juizes Federais do Brasil – AJUFE, com o 

apoio do Conselho da Justiça Federal, sob o patrocínio da Caixa Econômica 

Federal e Empresa Souza Cruz S/A. 

Convidamos, para presidir essa Mesa de Abertura do I Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais Federais – FONAJEF, o Excelentíssimo Senhor 

Juiz Federal Jorge Antonio Maurique, Presidente da Associação dos Juizes 

Federais do Brasil – AJUFE; o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Ferreira 

Mendes, do Supremo Tribunal Federal; o Excelentíssimo Senhor Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, do Superior Tribunal de Justiça; o Excelentíssimo Senhor Ministro 

Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite, do Superior Tribunal de Justiça; o 

Excelentíssimo Senhor José Antonio Dias Toffoli, Subchefe de Assuntos Jurídicos 

da Casa Civil da Presidência da República; o Excelentíssimo Senhor Antonio 

Francisco L. de Rezende, Gerente Jurídico da Souza Cruz. 

Passo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Jorge 

Antonio Maurique, Presidente da Associação dos Juizes Federais do Brasil. 

 



O SR. JORGE ANTONIO MAURIQUE (Presidente da AJUFE) – 

Bom dia a todos.  Tenho como norma do protocolo que deveríamos iniciar ouvindo 

o Hino Nacional, o que se justifica, no presente caso, por mais razão, pelo fato de 

que os Juizados Especiais são o melhor instrumento, na minha visão, hoje, no 

Judiciário, de resgate da cidadania.  Por isso, convido a todos para, de pé, 

ouvirmos o Hino Nacional. 

(Procede-se à Execução do Hino Nacional) 

 

O SR. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS – Ouviremos nesse momento 

o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Juiz Federal, Jorge Antonio 

Maurique, Presidente da Associação dos Juizes Federais do Brasil. 

 

O SR. JORGE ANTONIO MAURIQUE (Presidente da AJUFE) – 

Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal 

Federal; Excelentíssimo Senhor Ministro Arnaldo Esteves Lima, do Superior 

Tribunal de Justiça; Excelentíssimo Senhor Ministro Paulo Saraiva da Costa Leite, 

ex-Presidente do Superior Tribunal de Justiça; Excelentíssimo Senhor José 

Antonio Dias Toffoli, Subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos; meu caro 

amigo Antonio Rezende, Diretor Jurídico da Souza Cruz; meus caros colegas, 

Magistrados; meus senhores e minhas senhoras.   

Na Abertura do I Fórum Nacional dos JuIzados Especiais Federais 

– FONAJEF, quero lembrar o que animou a AJUFE, os juízes federais, o Superior 

Tribunal de Justiça, o Poder Executivo e o Legislativo a criar a Lei 10.259, de 

2001.  A justificativa da implantação dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça 



Federal segue o sentido do que, com propriedade, asseverou Mauro Capelletti, 

quando afirmou: o acesso à Justiça pode, portanto, ser encarado como requisito 

fundamental, o mais básico dos direitos humanos, de um sistema jurídico moderno 

e igualitário que pretenda garantir e não apenas proclamar os direitos de todos.  O 

acesso à Justiça não é só um direito fundamental, mas deve ser o ponto central de 

toda a moderna processualística, pois a titularidade de direitos é destituída de 

sentido na ausência de mecanismos de sua efetiva reivindicação.  Criou-se, com a 

implantação dos Juizados Especiais Federais, uma nova Justiça, acessível e 

visível às partes, despida de preconceitos, desapegada de formalismo, e que 

comparece onde ela se faz necessária, tentado suprir a extraordinária demanda 

que temos no Brasil, no campo da jurisdição.  Os juizados especiais federais 

realizam as audiências em cidade e locais que jamais viram um Magistrado 

federal.  Apenas um exemplo, meu caro Ministro Costa Leite: no Juizado Itinerante 

de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, em apenas dez dias, foram recebidas 

quase duas mil novas ações.  Por quanto tempo a cidadania foi sonegada nessa 

cidade, pela dificuldade de acesso à Justiça Federal?  Por isso, apenas por esse 

dado exemplificativo, lembro da profecia do Ministro Costa Leite, meu dileto 

amigo, quando afirmou que os Juizados Especiais Federais são o resgate da 

cidadania.  São o resgate da cidadania pelo fato de que, a partir da sua 

implantação há uma extraordinária mudança qualitativa do controle jurisdicional 

sobre a Administração pública, pelas propostas rápidas que se propõe, pela sua 

informalidade e pela sua possibilidade de ir até onde o povo está.  Exatamente por 

acreditar nos Juizados Especiais Federais é que, quando concorremos à 

Presidência da AJUFE, em nosso programa propusemos colocar em 

funcionamento o FONAJEF – Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, 

buscando aprimoramento dos juizados e uma formatação definitiva de sua 

estrutura.  Portanto, a realização desse FONAJEF, onde buscaremos respostas 

para muitas angústias que temos para a plena implantação dos Juizados 

Especiais não significa um evento acadêmico, bachaleresco, de discussão de 

teses, mas, sim, um evento de trabalho, buscando uma melhor estruturação dos 

Juizados Especiais Federais; um aprofundamento da discussão sobre a sua 



eficiência, um compromisso com a cidadania e sua plena efetivação e, também, o 

resgate de um compromisso. 

Quero sinalizar que na busca da plena efetivação dos Juizados, e 

na realização desse evento, temos encontrado parceiros e aliados.  Um aliado da 

AJUFE é o Ministro Edson Vidigal, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, 

que, infelizmente, não pode comparecer até o momento, mas ele é um homem 

experiente e, ais ainda, sonhador, e que sonha o que todos nós desejamos, que é 

uma plena cidadania para todos os brasileiros.  E que tem a visão que esse 

resgate se dá principalmente pela atuação do Poder Judiciário.  O Ministro Ari 

Pargendler, a quem quero agradecer e ao Conselho da Justiça Federal, que, 

desde o início se colocaram ao nosso lado para viabilizar a realização do 

FONAJEF, nos disponibilizando o suporte material que tinham ao seu alcance.  Ou 

seja, colocaram à disposição da AJUFE tudo aquilo que poderiam despender.  

Agradeço aos cinco coordenadores dos Juizados de cada região.  É 

impressionante o trabalho que essas cinco pessoas têm feito em prol dos juizados 

em cada uma de suas áreas.  Quero registrar o agradecimento à Caixa Econômica 

Federal, uma parceira já tradicional em nossos eventos, e que muito tem 

contribuído para que a Justiça Federal cumpra, plenamente, sua missão.  

Agradeço, também, a Souza Cruz, empresa integrante do Instituto Ético, que tem 

demonstrado uma preocupação excepcional com a cidadania, e que está, embora 

seja uma empresa privada, apoiando vários projetos para modernização do Poder 

Judiciário, entre os quais está o projeto Justiça sem Papel.  Então, registro aqui o 

agradecimento à Caixa Econômica Federal e à Souza Cruz, o que faço na pessoa 

do Dr. Antonio Rezende.  Agradeço aos funcionários da AJUFE e nossos 

colaboradores eventuais, que não mediram esforços para realizar esse evento. 

Agora, devo, como medida de justiça, registrar um agradecimento 

para três homens, os quais tornaram possível a Lei 10.259 de 2001: Costa Leite, 

então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que ousou, que lutou e que vê o 

fruto de sua luta nos olhos de satisfação dos mais humildes quando são atendidos 



e diga-se, bem atendidos, nos Juizados Especiais Federais.  Agradeço ao Ministro 

Gilmar Mendes, que foi imprescindível para que essa Lei viesse a se tornar 

realidade, enfrentando todas as resistências que contra ela se colocavam no 

Poder Executivo e no Poder Legislativo.  E um agradecimento especial a Flávio 

Dino de Castro e Costa, ex-Presidente da AJUFE, meu grande amigo, que se 

empenhou e que se empenha no dia a dia para a concretização dos Juizados 

Especiais Federais.  Se a AJUFE teve um papel fundamental na aprovação dos 

Juizados Especiais Federais, isso se deve, sem dúvida, à excelente visão que 

Flávio Dino tinha a respeito dos juizados.  Por isso é que quero deixar bem claro, 

pessoalmente, e como Presidente da AJUFE jamais terei palavras suficientes para 

agradecer o tanto que Flávio fez pelo engrandecimento da Justiça, pela Justiça 

Federal e, pessoalmente, por minha pessoa, já que foi quem me introduziu na vida 

associativa.  Agradeço, de maneira bastante especial, aos meus colegas, Juizes e 

Juizas Federais, de todos os Estados e Regiões, que não têm medido esforços 

para que, a despeito das nossas dificuldades materiais, e das nossas 

perplexidades ante a novidade das matérias e rito que estamos a enfrentar, têm 

conseguido traduzir na prática aquilo que todos nós sonhamos, que é a 

construção de uma Justiça célere, rápida e eficiente.  Os juizados não pertencem 

à Justiça Federal, os juizados não pertencem à Justiça brasileira, os juizados 

pertencem ao povo brasileiro, aos mais humildes, aos desvalidos, aos que não 

têm e nunca tiveram voz.  Graças a Deus que vocês, meus caros colegas do 

JEFs, têm sabido zelar por esse patrimônio da cidadania, enriquecendo-o cada dia 

mais, com a justeza de vossas decisões, com a segurança de seus julgamentos e 

com a capacidade criadora de todos. 

Muito obrigado por terem vindo.  Muito obrigado pelo muito que 

fizeram e pelo muito que ainda farão.  O FONAJEF é de todos vocês.  Contem 

sempre com a AJUFE.  Obrigado. 

 



MESTRE-DE-CERIMÔNIAS – A palavra continua com o Dr. Jorge 

Antonio Maurique. 

 

O SR. JORGE ANTONIO MAURIQUE (Presidente da AJUFE) – A 

AJUFE tem memória e guarda com muito carinho as pessoas que foram e são 

importantes para a solidificação da Justiça Federal.  Nesse sentido, faremos, 

antes da palestra do Ministro Gilmar, uma singela homenagem aos Ministros 

Costa Leite e Gilmar Mendes, com a entrega de uma placa, que é o sinal de nosso 

agradecimento ao empenho e dedicação que mostraram ao longo de suas gestões 

pela implantação dos juizados especiais, pela aprovação da Lei. 

Convido, não, convoco, o Juiz Federal Flávio Dino de Castro e 

Costa para entregar a placa ao Ministro Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite. 

Completando a nossa homenagem, convido o Juiz Federal 

Osmany Antonio dos Santos, Diretor da AJUFE, para entrega de uma placa ao 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes. 

 

MESTRE-DE-CERIMÔNIAS – Com a palavra, neste momento, o 

Excelentíssimo Senhor Ministro Paulo Roberto da Costa Leite. 

 

O SR. MINISTRO PAULO ROBERTO DA COSTA LEITE – Meu 

caro Presidente da Associação dos Juizes Federais, Juiz Federal Jorge Antonio 

Maurique, demais eminentes autoridades já nominadas, que compõem a Mesa 



Diretora, que me seja permitida uma saudação especial ao Ministro Gilmar 

Mendes, com quem tive a honra de ter trabalhado nesse projeto magnífico que foi 

a criação dos Juizados Especiais Federais.  Meus caríssimos Juizes Federais, 

meus colegas, conquanto hoje esteja do outro lado do balcão, na condição de 

postulante, tenho bem presentes na minha alma a minha função de juiz.  Durante 

quase vinte anos compartilhei com todos dessa grande ventura, que é poder 

prestar a jurisdição. 

Tem um verso de Fernando Pessoa, que conheceu como ninguém 

as profundezas e pluralidades da alma humana, que gosto de repetir sempre, 

porque ele é extremamente feliz ao mostrar o significado da realização do homem.  

Dizia Fernando Pessoa que o homem sonha, Deus quer e a obra nasce.  Eu tenho 

comigo o grande orgulho de ter sonhado junto com tantas pessoas preocupadas 

com um Judiciário moderno, participativo, um Judiciário acessível, com a idéia, 

enfim, de universalização e presteza do Judiciário brasileiro.  Sonhei com Flávio 

Dino, sonhei com Gilmar Mendes, sonhei com tantas figuras importantes para o 

nascimento dessa obra conjunta que foi a criação dos Juizados Especiais.  Talvez 

seja o exemplo mais edificante do que possa ser construído quando os Poderes 

da República se afinam.  Naquele instante foi modelar a sintonia existente entre 

Judiciário, Executivo e Legislativo.  Chegava eu à Presidência do Superior 

Tribunal de Justiça com essa visão que eu sei que é a visão da AJUFE, é a visão 

dos Juizes Federais brasileiros, da Justiça acessível, da Justiça rápida, da Justiça 

qualificada.  E no universo de preocupações que tinha, no desejo de fazer alguma 

coisa, de deixar alguma marca exatamente movido por esse ideal, os Juizados 

Especiais tinham um papel relevantíssimo.  Então, a primeira providência efetiva 

que tomei, em relação a isso, no Superior Tribunal de Justiça foi chamar o Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar, e disse a ele: Ruy, vamos esquecer comissão, vamos 

esquecer tudo, vamos tocar em frente esse projeto; me apresente rapidamente um 

anteprojeto, que vamos conquistar um aliado na Presidência da República – 

conquistar na verdade, não, porque Gilmar já havia participado de um episódio 

importantíssimo que foi a previsão constitucional –, mas eu vou conversar com o 



Gilmar para tocarmos isso, esse anteprojeto de lei.  E assim se fez.  O Ruy 

Rosado, a quem muito os Juizados Especiais Federais devem, imediatamente fez 

o esboço de um anteprojeto, providenciou isso, e tivemos contato com o Gilmar 

Mendes, então o Advogado Geral da União, que extremamente sensível, já cuidou 

de nomear ma comissão no âmbito do Executivo, com todos os órgãos 

interessados participando, um diálogo permanente, constante.  E depois todo o 

trabalho que se desenvolveu lá no Legislativo, também aí na figura de Gilmar; o 

Flávio Dino na Presidência da AJUFE atuando, todos nós procurando, enfim, 

tornar realidade, dar concretude a esse sonho embalado por todos nós. 

E os Juizados estão aí.  Com que alegria ouvi, primeiro, o nosso 

caro Desembargador Ítalo me falar sobre a experiência do Acre, e depois Jorge 

Maurique, em seu discurso, também situou essa experiência para mostrar que 

efetivamente esse grande divisor de águas na Justiça Federal brasileira 

representou o que dissemos lá atrás, o resgate da cidadania.  Quando aquelas 

pessoas lá em Cruzeiro do Sul, que não tinham nenhum acesso à Justiça geraram 

quase duas mil ações.  Quer dizer, isso é algo fantástico, isso é algo 

extraordinário.  Então foi graças à vontade de Deus – Deus quis – que pudemos 

ver esse sonho concretizado.  A obra nasceu.  E nesse nascimento quero 

acentuar em letras maiúsculas a atuação de Flávio Dino na Presidência da 

AJUFE.  Fomos parceiros em todos os momentos, não só em relação à criação 

dos Juizados Federais, mas em tudo que dizia respeito aos altos interesses do 

Judiciário federal.  A Associação dos Juizes Federais não se atrelou à Presidência 

do Superior Tribunal de Justiça, longe disso, tínhamos era um diálogo franco, um 

diálogo aberto, um diálogo em que tudo era para se construir para a Justiça 

Federal.  Tínhamos divergências, é claro que tínhamos e nem poderia ser 

diferente, mas sabíamos superar as nossas divergências porque os nossos pontos 

de concordância, as nossas convergências eram maiores, sempre em prol, em 

benefício da instituição.  Tenho um carinho muito grande por Flávio Dino, porque 

Flávio Dino, junto conosco, penso que construiu uma nova relação entre Conselho 

de Justiça Federal e Justiça Federal.  Os Juizes Federais passaram a ter voz, 



acento no Conselho da Justiça Federal.  E isso foi fundamental e está sendo 

fundamental para os avanços que se verificaram desde então.  A instituição 

ganhou com isso.  Aquele Judiciário moderno e participativo é uma visão conjunta, 

dos juízes e dos dirigentes dos tribunais.  Foi uma ventura e uma graça divina ter 

participado de tudo isso.  E essa homenagem que a Justiça Federal hoje me 

presta, meu caro Presidente Maurique, me deixa profundamente sensibilizado, 

mas posso lhes assegurar que devo muito mais a vocês, Juizes Federais, do que 

vocês a mim.  Muito obrigado. 

 

MESTRE-DE-CERIMÔNIAS – Ouviremos nesse momento o 

Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (Supremo Tribunal Federal) 

– Senhoras e senhores, bom dia.  Caríssimo Costa Leite, caro Jorge Maurique, 

caro Ministro Arnaldo Lima, caro Toffoli, caríssimo Flávio Dino, senhoras e 

senhores presentes, caro Ítalo, é com imenso prazer que participo uma vez mais 

de um evento que marca a criação dos Juizados Especiais Federais, e que, de 

certa forma, discute a sua efetividade e traça perspectivas, tendo em vista o seu 

futuro.  É extremamente importante que nós estejamos sempre a discutir não só o 

êxito da iniciativa, mas, sobretudo, a escutar as suas perspectivas, qual é o futuro 

da instituição, tendo em vista os benefícios notórios que ela presta para a 

sociedade.  Costa Leite, com muita razão já destacou e antes já o havia feito 

Jorge Maurique, a importância dessa instituição para a Justiça social no Brasil.  

Falar um pouco dos Juizados Especiais Federais é falar um pouco de Justiça 

social.  Quando falamos no número – e os números sempre impressionam e nós 

estamos sempre defasados em relação a eles e discutíamos isso à época 



também, quando cogitávamos da criação dos Juizados Especiais Federais.  

Falarei rapidamente sobre isso, dando um pouco esse perfil histórico, nós que 

somos um pouco testemunhas da história, e acho que em algum momento 

deveríamos gravar as nossas impressões, para que pudéssemos até checa-las 

porque pode ser que tenhamos versões mais ou menos conflitantes em torno do 

assunto, mas é importante que a história registre a criação dessa instituição que, 

sem sombra de dúvida, afora a questão dos próprios Juizados Especiais, é a mais 

expressiva reforma judiciária já realizada no Brasil nos últimos anos, e talvez nos 

últimos cinqüenta anos, tendo em vista não o Juiz, não o Promotor, não o 

Advogado, mas o verdadeiro cliente do Poder Judiciário, que é homem comum 

carente de Justiça.  Nessa perspectiva, sem dúvida, é a maior obra.  E os 

números de fato impressionam.  Por quê?  Porque no Brasil sabemos muito 

dessas situações sociais.  Tem essa zona obscura que, às vezes, é muito ampla 

em termos de estatísticas.  Nós, pelo menos, não éramos tão ignorantes em 

relação a esse fato.  Sabíamos que havia essa zona obscura.  Quantas pessoas 

eram carentes de Justiça, não iam à Justiça porque não tinham mecanismos de 

acesso?  Foi por isso também que na discussão inicial que marcou o projeto, e 

havia correntes que defendiam, com boa-fé, claro, no âmbito do próprio Judiciário, 

que nós só deveríamos encetar a idéia dos Juizados Especiais Federais, quando 

dispuséssemos de todos os recursos, de todos os meios, inclusive de novos 

juízes, de novos funcionários.  Essas pretensões foram levadas ao Costa Leite, 

que as rechaçou de imediato, dizendo, vamos começar com os meios de que 

dispomos no atual momento, e certamente os meios para o futuro virão.  Portanto, 

é preciso mostrar a necessidade.  Foi uma decisão, obviamente, sábia, porque 

havia meios disponíveis e felizmente, no Brasil, há essa possibilidade, que às 

vezes a gente lamenta a falta de recursos – e aí temos que dizer com toda a 

clareza: às vezes o que falta é talento para gerenciar os recursos existentes.  Isto 

às vezes falta.  Mas os recursos estão aí disponíveis.  Os Juizados Especiais, 

acho que é um desses claros exemplos.  Também vivenciei isso na Advocacia 

Geral da União, quando se dizia que faltava advogado etc, mas quando 

assustavam a gente descobria nas universidades públicas quarenta ou cinqüenta 



advogados fazendo turno para poder sentar à uma mesa.  Portanto havia sobra de 

advogado só que mal alocado.  Assim, o que às vezes falta entre nós é gerência, 

é um pouco de talento.  Os recursos, felizmente, nós temos.  É importante 

observar isso, porque há países no mundo que falta, de fato, recursos.  Não é o 

nosso caso, felizmente.  Então, este foi talvez um exemplo importante em relação 

a esta opção, que foi sábia. 

Mas os números de fato têm essa zona obscura.  Por quê?  

Porque ninguém sabia quantos eram aqueles que estavam fora de qualquer 

alcance de qualquer ação social.  E os Juizados Especiais estão tendo essa 

atuação, vamos dizer assim, subsidiária, revelando também esse dado.  Sequer 

as redes do INSS Brasil afora atingiam, mas que agora as pessoas, com um alto-

falante, na rua da sua casa, se animam.  Eu vi isso agora, na minha cidade Natal, 

em Diamantino: o Juizado Itinerante.  O Ministro Ari Pargendler lá esteve conosco, 

com o Ítalo, e lá vimos oitocentas pessoas, mal acomodadas, na frente da Câmara 

Municipal, buscando alguma pretensão.  Essas causas não estavam na Justiça.  É 

o sinal revelador de que o Estado não tinha chegado a eles, mas que eles tinham 

angústias que não se resolviam. 

Há outros problemas que nós conhecemos e que também vou 

mencionar en passant aqui.  Esta relação complexa da Administração com esta 

clientela.  É claro que só chegamos a este resultado num quadro de estabilização 

financeira.  Antes não era possível.  Vou falar um pouco de números para que a 

gente saiba do que estamos falando.  Sabemos todos que a Constituição de 1988 

conferiu uma ênfase significativa à proteção judicial, com as múltiplas ações, com 

a dotação de condições para vários tribunais, criação de novos tribunais, e não é 

por acaso que se multiplicam os processos, especialmente essas demandas de 

massas.  Falamos aí das questões ligadas ao INSS, ao reajuste ligado à Caixa 

Econômica Federal, às questões previdenciárias todas.  É fácil de ver, pelos 

números, e certamente vou tomar aqui como do Supremo Tribunal Federal apenas 

porque os tenho disponíveis, mas certamente poderíamos falar com os números 



de outros tribunais.  Só para os senhores terem uma idéia da evolução, e vamos 

pegar aí por décadas, em 1950 o Supremo recebia 3.091 processos; em 1960 já 

eram 6.504 – na época já havia aqueles estudos todos, começavam os estudos 

sobre a crise do Judiciário, a cabeça brilhante de Vitor Nunes já se debruçava 

sobre as súmulas logo em seguida, para dizer que era preciso fazer uma reforma 

do Judiciário, que já começa a ser gestada nos anos sessenta, e ocorre, em parte, 

na emenda 16 de 1965, na representação de inconstitucionalidade; em 1965, 

8.456 processos; em 1970, 6.367 processos, portanto decresce; já em 1980, 

9.555.  Para ficarmos no ano crucial para essa mudança, que não decorre 

necessariamente da Constituição, mas dessa nossa entrada nessa sociedade de 

massas, em 1988 o Supremo já recebe 21.328 processos; em 1990, ainda nessa 

faixa, 18.564; e, em 2000 já são – portanto, em dez anos, de 1990 a 2000 –, já 

são 105.000 processos.  Um salto exponencial.  Saímos mais ou menos de 20.000 

processos, em 1990 para 2000.  Claro, isso tem nome, todas essas crises 

acentuadas, as questões previdenciárias, as questões ligadas ao reajuste da 

Caixa Econômica, os financiamentos, o FGTS, e tudo o mais.  Era o nosso 

avizinhamento de uma sociedade de massas, sem qualquer mecanismo de 

solução num padrão objetivo.  Ao lado disso tínhamos também um quadro 

inflacionário galopante, com os planos econômicos frustrados, infelizmente.  Logo, 

eles geravam novas demandas, renovadas demandas, o que se espelha aqui.  

Certamente poderíamos operar com esse retrato no âmbito de outros tribunais.  

Mas acredito que é, de certa forma um retrato fidedigno desta crise, essa explosão 

de demandas.  Como operava o Estado?  De novo vou falar aqui, e de novo há 

uma simplificação nesse tipo de análise, de quando em vez quando a gente vê a 

colocação de problemas sobre o Judiciário há sempre uma tendência de 

simplificação.  Eu me lembro sempre, quando estava na Advocacia Geral da 

União, sempre que ouvia isso, acabava por protestar.  Depois até me acostumei 

porque essas coisas ditas e repetidas quase que transitam em julgado, é quase 

que invencível.  Você pode até tentar esclarecer para um público diferenciado, 

mas ao longo do tempo, quando assusta a gente vai para algum lugar, e o sujeito 

diz: não, mas o responsável pela crise é o Estado que recorre demais e só, e isto 



é uma meia verdade.  E uma meia verdade é também uma mentira, como a gente 

sabe.  No auge desta crise, que é essa crise dos recursos, há um problema de 

estruturação do sistema.  Primeiro, é um modelo, e este modelo, vamos dizer 

claramente, não tinha sofrido nenhuma alteração, fundamentalmente, do ponto de 

vista filosófico, vamos ser claros, desde a Constituição de 1891.  Esse modelo do 

recurso voltado para resolver questões subjetivas.  Nós começamos a discutir 

isso, a rigor, a partir dos anos noventa.  Tentar dar um perfil minimamente objetivo 

a essas relações.  Antes, não.  O próprio recurso extraordinário no Supremo, o 

próprio formalismo com que se marca o recurso extraordinário, embora se saiba 

que se está a discutir uma questão de tese, e essa função sempre foi a função do 

Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, fixar teses sobre o direito federal e 

sobre a Constituição Federal.  Mas, entendia-se que o recurso extraordinário era 

também uma jurisprudência defensiva, diga-se de passagem, mas o Tribunal não 

conhecia do recurso ainda que a matéria fosse relevantíssima que faltava um 

requisito.  Não estivesse prequestionada e era a forma de escapar à discussão.  

Isso, por anos, dominou essa orientação.  Por isso que inclusive – é outra 

observação que faço a lateri –, quando se diz que esse nosso modelo é modelo 

americano, não é modelo americano coisa nenhuma, a gente tem que desmentir 

isso em todos os lugares.  Os americanos em 1925 já romperam com isso.  O 

processo americano, hoje, é tipicamente objetivo.  Eu demorei para entender isso, 

infelizmente.  Demorei para entender isso, infelizmente.  Tem um texto de um 

autor alemão importante chamado Heinrich Trippel, que estudou muito o 

federalismo.  Ele fez uma palestra em 1928, junto com o Kelsen.  É uma tradição 

da Associação Alemã de Professores de Direito Constitucional fazer uma palestra 

anual.  Em geral é um tipo de consagração.  O sujeito que é convocado para 

aquilo é como se recebesse um tipo de benção: agora, de fato, é 

constitucionalista.  E levavam isso muito a sério, tanto é que nesta assentada de 

1928 falaram Trippel, que já era um homem nomeado, e Kelsen, que era um 

jurista jovem, que já tinha sido autor da Constituição austríaca.  Kelsen faz a 

célebre palestra, que hoje já tem até traduzia aí, os senhores encontram a 

tradução na obra publicada agora pela Martins Fontes sobre a Jurisdição 



Constitucional, e Trippel faz também uma palestra, que restou secundária.  Vocês 

encontram tradução no mundo todo, da obra de Kelsen, dessa palestra e não 

encontram essa palestra de Trippel.  Mas há passagens interessantes neste texto 

de Trippel.  Trippel dizia, lá pelas tantas, nessa palestra, que os americanos 

tinham concebido o mais objetivo dos processos constitucionais que se tinha 

notícia.  Eu que ia dessa cultura latina fiquei muito perplexo, mas que diabo de 

processo objetivo é esse do Direito americano?  E fui ver.  De fato, quando vamos 

olhar, os americanos no âmbito da Suprema Corte não estão preocupados com os 

formalismos processuais, não estão preocupados com questões que possam levar 

à prejudicialidade daquele caso.  Vejam o caso, por exemplo, Rowen versus 

Wayne, vejam lá os diálogos no caso do aborto, quando se colocou uma 

indagação: mas esse caso não deve prosseguir porque o aborto já ocorreu.  E daí, 

não estamos discutindo o caso, estamos discutindo é a tese.  Tanto é que os 

portugueses, nossos irmãos, que são extremamente sinceros até nas formulações 

lingüísticas, dizem assim: os americanos julgaram no caso pretexto tal.  Porque de 

fato é assim, eles tomam isso como caso pretexto, o caso que levam à discussão.  

Mas se está discutindo a tese.  Por isso que eles trabalharam com o processo 

objetivo.  Abre o processo para todos os interessados: amicus curiae. Porque 

sabem que não estão julgando o caso, mas a tese.  Em 1925, o Judiciary Act já 

estabelecia isso.  A partir de então é uma mudança significativa, com o set orare e 

tudo o mais, juízes de relevância.  Nós não pegamos nada dessas mudanças.  E o 

recurso extraordinário, entre nós, foi se tornando cada vez mais formal, inclusive 

em razão dessa jurisprudência defensiva, o que levava, depois, a absurdos 

enormes, que conhecemos, nessa seqüência de processos.  A matéria já está 

definida pelo Supremo, mas o RE não foi conhecido porque não foi devidamente 

prequestionado, e aí nós provocamos essa situação de verdadeiros zumbis.  Aqui 

na Esplanada dos Ministérios, de quando em vez, nos deparamos com essas 

situações.  Mas o meu colega, que foi ao escritório de advocacia, naquele mesmo 

grupo de funcionários etc, ele está ganhando o plano e eu não estou, ou vice-

versa.  E a gente não sabe explicar.  Imagino a dificuldade do advogado que tem 

que explicar isso, em razão do formalismo processual.  Claro que, embutido nisso 



também está uma demora excessiva na prestação jurisdicional, na definição por 

parte dos próprios tribunais superiores.  Começamos na Primeira Instância.  Hoje 

a média – fiz isso algum tempo – para definição de uma causa originária no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal, contado a partir do Primeiro Grau, e claro que isso é 

um processo dinâmico, é algo em torno de doze a quatorze anos.  Isso é um 

adolescente já.  É uma coisa expressiva.  Imagina fazer a reversão de uma 

expectativa, depois de quatorze anos.  E temos essas disputas de planos 

econômicos com essa perspectiva de reversão, discussão sobre coisa julgada e 

tudo o mais, que é uma grande infelicidade para todos, em função da demora na 

definição do processo, e da tese.  E ainda com esses acidentes individualizados 

decorrentes desta concepção extremamente subjetiva do processo.  Por outro 

lado, é claro, e aí volto àquela questão que rocei inicialmente, do papel do Poder 

Público nessas questões, é claro que o Poder Público, na quadra inflacionária, 

utilizava-se do Poder Judiciário, e daí a cultura do recurso protelatório, como uma 

forma de retardo no cumprimento das suas obrigações, eventualmente.  Está era 

uma certa lógica.  Isso é tanto verdade que creio que já foi da nossa gestão – foi 

em 1997 –, que o Presidente Fernando Henrique revogou o Decreto 73.259 de 21 

de janeiro de 1974, e fixou uma orientação geral no sentido de estabelecer 

extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais.  Aquele decreto de 1974 

dizia o quê?  O que já era uma praxe no Governo militar, que era de se recorrer de 

toda e qualquer decisão judicial.  Isso subsistiu íntegro por todos esses anos.   

Fita 1 B 

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES – ... perspectiva, um outro 

cenário no futuro.  Mas esse é um dado importante: até 1997, formalmente, no 

âmbito da Administração, havia a obrigação de recorrer em todo e qualquer 

processo.  Essa era a orientação que presidia, portanto, essa área do Governo, da 

Administração que é extremamente importante, e amontoavam-se processos.  Por 

outro lado, é claro, sabemos todos e aqui a corrigenda, que eu digo a meia 

verdade, nessa informação de que o Poder Público recorre demais, muitas vezes 



entendimentos que foram fixados no âmbito das instâncias ordinárias foram 

revistos pelo Supremo Tribunal Federal, e só foram revistos depois de passados 

esses doze ou quatorze anos.  Logo, não havia alternativa para a Advocacia 

Pública, se não fazer o recurso, até que houvesse um pronunciamento do 

Supremo Tribunal Federal.  Vou falar apenas de um exemplo, mas há outros: 

Plano Collor, 84,32%, questão extremamente importante.  Os tribunais fixaram 

uma orientação no sentido da existência do direito adquirido nessas hipóteses, e 

houve até enunciado do TST sobre essa matéria; depois o Supremo se 

pronunciou em sentido contrário e isto restou superado.  Logo não restava, nessa 

forma, à Advocacia Pública, outra alternativa se não fazer o recurso, uma vez que 

não havia um pronunciamento definitivo sobre a matéria.  Esse é um contexto, 

portanto, importante a meu ver para que possamos entender essa evolução.  E é 

exatamente nessa fase posterior que começam a surgir iniciativas mais 

expressivas – houve algumas no próprio Governo Sarney, me lembro de um 

decreto da Fazenda subscrito também por Maílson da Nóbrega, que renunciava a 

recursos numa série de feitos fiscais, havia até um elenco deles –, mas a prática 

da Administração no sentido de não mais recorrer se torna comum esta orientação 

no Governo Fernando Henrique Cardoso – aqui se adota uma nova visão e uma 

das razões obviamente era o quadro de estabilidade econômica vislumbrado.  Aí 

surge, por exemplo, naquele caso célebre dos 28,86%, quando o Governo propõe 

um acordo, estabelece as condições numa medida provisória e encerra a 

controvérsia.  Só para lembrar, aquele caso saiu do STJ, creio que eram onze os 

litisconsortes neste mandado de segurança.  O Supremo firmou a orientação, 

resolvida a questão, o Governo entendeu de estender e evitou essa avalanche de 

processos nessa seara.  Essa prática se tornou, portanto, também comum em 

outros casos, 3,17% e outros planos que surgiram nesse período e o célebre caso 

ligado a esta prática é o caso FGTS.  Quando se falava nesse caso todo mundo 

tinha arrepios, por conta da expressão monetária das discussões.  Falava-se 

numa conta de cem bilhões de reais, à época, e isto era e continua sendo 

extremamente expressivo.  E definida a questão pelo Supremo Tribunal Federal, 

que até então não tinha se pronunciado sobre o tema, optou-se por fazer uma lei 



complementar na qual se previa a possibilidade de um amplo acordo resolvendo, 

portanto, essa questão, e abrangendo – e aqui um dado também importante nessa 

perspectiva, que acho que temos que cada vez mais que aprofundar de estudos 

interdisciplinares, apenas para esboçar –, quando nós falávamos na crise do 

FGTS, estimávamos grosso modo uma conta macro de cem bilhões de reais, 

considerávamos todos os partícipes.  Na época, 2000/2001, fizemos um 

levantamento e constatamos que havia algo em torno de, creio que eram 650 mil 

processos tratando desse tema, FGTS.  Nossa estimativa era de que estavam 

representados nesses processos algo em torno de 10 pessoas.  Portanto, aí 

falava-se num percentual, talvez, de seis milhões de pessoas, que estivessem 

nesses processos.  Vejam, essa causa era uma daquelas causas ganhas.  Se 

vocês andarem num metrô lá em São Paulo, as pessoas estão com megafone 

dizendo: venham para ganhar a causa do FGTS etc, no sindicato e aquela coisa 

toda, tipo captação de clientela feita nos estádios.  Com esta causa ganha, com 

60.000 casos decididos já no STJ, portanto matéria pacífica, se os senhores o 

universo – e acho que isso é um dado importante para a gente também colocar 

em perspectiva outros casos com essa mesma visão –, quantos eram os titulares 

potenciais de alguma coisa relativa ao FGTS nessa relação complexa?  Nós 

levantamos: são cinqüenta e oito milhões de pessoas.  Portanto, neste universo 

aberto, com causa já tramitando há quase vinte anos, nessas discussões todas 

apenas 10% havia, de alguma forma, sido atingido por essa propaganda.  Isso 

explica um pouco esses dados obscuros de que estamos a falar, essa estatística 

escura, e que está sendo um pouco agora revelada pelos Juizados Especiais.  As 

pessoas acabam não sendo atingidas por essas informações, com todas as 

discussões no rádio, jornal, televisão.  Esse é um dado que eu acho importante.  E 

de certa forma talvez ainda não tenham sido atingidas por essas informações 

sobre o próprio acordo acenado a partir da lei complementar.  Então, acho que um 

outro dado para que possamos investigar e talvez isso demande, de fato, o 

subsídio de colegas nossos acadêmicos de outras áreas, porque essas questões 

dizem respeito, e nós todos estamos afirmando isso, acho que nesse ponto não há 

divergência, estamos a reconhecer que estamos a falar aqui de Justiça Social, de 



resgate social, de implementação de cidadania.  Não podemos, talvez, realizar 

isso com os nossos próprios meios estritos no âmbito jurídico; deveríamos ter 

auxílio de outras áreas até para saber como o próprio Juizado Especial e a 

Administração, porque é um outro ponto que gostaria, depois, de tocar, poderiam 

atingir pessoas que, de fato, estão nesta lista de verdadeiros excluídos.  Aqui acho 

que é um bom aprendizado. 

A questão dos Juizados Especiais, já disse inicialmente, é 

reveladora de uma preocupação com a democratização do acesso à Justiça, e a 

defesa da cidadania.  Se temos pessoas que, de alguma forma, fariam jus a 

alguma tipo de benefício, se foi excluído por alguma razão, ou porque não 

souberam procurar ou porque procuraram e há infelizmente muitos desses casos 

no âmbito da própria Administração e tiveram o seu pleito indeferido – e esta é 

uma das mudanças importantes –, se eles tiveram esses pleitos indeferidos é 

porque não sabiam como, eventualmente, impugnar aquela decisão 

administrativa, é preciso que se encontrem formas e modos de superar essa 

situação.  Nós sabemos – e volto àquele número em termos de tempo, lá no 

Supremo Tribunal Federal –, vejam os senhores o que isso significava e já repeti 

isso, inclusive em artigos.  Ora, pensem bem: se uma causa para chegar ao 

Supremo e ter o seu desfecho depende desse trâmite em doze ou quatorze anos, 

é certo que no caso da Previdência Social, parece evidente que muitas dessas 

causas começam como causas previdenciárias e terminam como causas 

sucessórias, porque as pessoas não podem esperar em vida o desfecho.  

Estamos a falar, portanto, de um assunto extremamente sério.  Primeiro, daqueles 

que são de fato excluídos, porque nunca vão ter sabido que havia essa 

perspectiva, e certamente tiveram uma vida muito mais infeliz, muito mais desigual 

do que poderiam ter tido.  E outros que vão deixar, talvez, alguma coisa para os 

seus parentes ou herdeiros, mas nessa condição.  Então, os Juizados Especiais 

exatamente introduzem uma mudança neste cenário, permitindo que aqueles que 

fazem jus a alguma prestação, recebam de imediato.  Daí aquela nossa 

preocupação, e era uma preocupação comum, para que não caíssemos na 



armadilha desses recursos comuns, embora saibamos que, pelo detalhismo do 

texto constitucional, era inevitável a discussão sobre a constitucionalidade ou não 

da decisão, não poderíamos cair na armadilha do recurso extraordinário 

tradicional, aquele que vem desta nossa tradição do século retrasado.  Também 

não podíamos cair na armadilha do precatório, e felizmente aqui houve um feliz 

cruzamento entre a Emenda 20, que alterou o artigo 100 nesta parte, quanto aos 

pagamentos de pequeno valor, e a Emenda 22, que dispunha sobre precatórios.  

Houve, portanto, esse feliz cruzamento, que permitiu a fórmula que hoje está na 

Lei 10.259, dos pagamentos diretos, que nós então utilizamos.  Por quê?  Porque 

não adiantava nada, tiraria muito da atração da vis atrativa, do charme mesmo dos 

Juizados Especiais, se houvesse decisão e, depois, tivéssemos que remeter isso 

para a lista do precatório, segundo o modelo tradicional, embora na União não 

haja o atraso no pagamento dos precatórios.  De qualquer sorte isso não 

corresponderia ao modelo, ao desenho, ao anseio. 

Um outro aspecto importante, que se conseguiu, a meu ver, com 

este desenho processual, da Lei 10.259.  Ora, nós falávamos na questão da 

cultura administrativa, da cultura do retardo, e a burocracia, infelizmente, está 

educada nesta perspectiva, porque ela vinha desta tradição do retardo.  O que o 

funcionário do INSS entende que ele deve fazer quando recebe um sujeito lá, que 

diz ser portador de uma invalidez?  Ele poderia pensar isso da maneira mais 

diversa.  Poderia dizer: de fato, ele é portador de uma invalidez, ou mandar para o 

perito e vou resolver esse assunto.  Ele pode pensar, porém, que a sua obrigação 

é indeferir esse pleito.  E na cultura inflacionária, infelizmente, esse era um dado 

da realidade, e ele indeferia esse pleito.  E esse infeliz, ou ia para a Justiça, e 

tramitaria nesses processos eventualmente chegando ao Supremo em quatorze 

anos, ou ele não faria nada e ficaria com esse direito abastardado.  Então, era 

esse o quadro.  Os Juizados Especiais colocam em cheque este modelo cultural 

da burocracia.  Por quê?  Porque é possível que, mal decidido o caso no âmbito 

da Administração, em seis ou oito meses já haja uma corrigenda.  Você introduz 

obrigatoriamente uma outra cultura.  A rigor, não podemos apostar que esses 



números devem se eternizar.  Não, o resultado eu vejo aqui numa tabela que já 

está desatualizada, dos Juizados Especiais, distribuída pelas seções judiciárias, 

1.604.000 processos – acho que já está superado.  O ideal é que isso diminua, 

especialmente no âmbito da Administração federal.  Por quê?  Porque é de se 

esperar que a Administração faça um ajustamento de condutas, e não que 

prossiga nisso, que faça extensão administrativa. 

Essa é a grande revolução: é de que rareiam esse tipo de feitos, e 

que outros sejam descobertos.  Agora estamos nesse universo escuro, nessa 

estatística, mas não podemos imaginar que essa expansão não tenha limites, 

porque haverá algo de patológico, então, nessa nossa sociedade.  Já não temos 

pleitos novos, não temos felizmente novas crises econômicas, pelo menos no 

cenário, para daqui a pouco termos novos planos.  Ora, então estamos a falar, em 

geral, de pleitos do passado.  Então, não podemos ter essa expansão numérica.  

É preciso que coloquemos isso na nossa mira e na nossa reflexão.  Mas essa 

mudança cultural é fundamental, porque, se não, a Administração vai sempre 

engendrar novos pleitos, e isso não pode ocorrer.  Daí a necessidade de que a 

cultura da extensão da decisão administrativa, que o encerramento dessas 

controvérsias, subsista.  Eu ri até esses dias quando vi no Valor Econômico uma 

matéria dizendo que a nova Administração tinha descoberta que era preciso fazer 

súmulas para resolver os problemas da Advocacia Pública.  Não precisa descobrir 

nada.  Isso está na Lei Complementar. Nós fizemos vinte sumulares na época.  

Claro que é preciso fazer.  Não é preciso fazer comissão para descobrir que é 

preciso editar súmula.  Isto é óbvio, tem que ser todo dia isso. Quer dizer, assunto 

está encerrado no STJ, no Supremo, não se repete mais. Talvez tenha que buscar 

fundos em muitos casos, mas não precisa fazer comissão para descobrir que... O 

ideal é mudar a lei para fazer... Ora bolas.  É rir um pouco da desgraça dos outros. 

Essa questão, portanto, é fundamental: revolver essa cultura 

administrativa, que infelizmente – até brincava com o pessoal do INSS, dizendo, 

puxa, que diabo que vocês produzem tantas demandas, e os números são 



espetaculares, quando se olham os números do âmbito do AGU vê que 

dominantemente é o caso do INSS.  É claro que aqui há o limite do 

financeiramente possível, e a gente não pode cometer os mesmos erros dos 

outros críticos, e dizer: não, é possível fazer simplesmente a extensão.  Há limites 

para determinados casos, há contas e contas, e determinadas contas têm que ser 

refeitas, e algumas carecem, inclusive, de suprimentos especiais.  Mas isso é 

preciso ser discutido com a sociedade, como foi feito no caso do FGTS, em que se 

criou uma contribuição especial para resolver o problema, porque é outro déficit 

muito comum nas nossas discussões.  Nós, no âmbito do jurídico, somos sempre 

acometidos, e nisto eu me incluo, de um certo autismo.  Então, ah, já mandei e o 

sujeito não fez.  Há, sim o limite do possível.  Há, sim. Há para nós.  O limite do 

financeiramente possível existe.  A sociedade é capaz de verter tantos recursos 

para os caixas governamentais.  Esse é o modelo do Estado fiscal, e é isso que é 

possível ser distribuído.  Portanto, não há dívida assim: o Estado não pagou.  O 

Estado quem, cara pálida?  O Estado somos nós, o Estado é a sociedade 

organizada.  Então, não existem eles e eu nesse processo.  É preciso que a gente 

faça essa crítica todo dia para saber, de fato, de que nós estamos a falar. 

Mas, eu diria então que a grande virtude dos Juizados Especiais 

foi a democratização, o acesso à Justiça e a realização da defesa da cidadania. 

Fundamental. Fundamental.  Agora, é preciso perseguir esse objetivo 

cotidianamente, submetendo o próprio futuro dos Juizados Especiais a essa 

crítica.  Inclusive acho que seria uma grande contribuição dos próprios Juizados 

Especiais Federais estabelecer uma discussão com seus principais partícipes.  Eu 

imagino, por exemplo, é fácil adivinhar, embora não tenha os dados precisos, que 

o grande cliente hoje, no lado passivo, dos Juizados Especiais Federais, seja a 

Previdência Social.  Acho que essa revolução administrativa teria que ocorrer, 

tendo em vista a Previdência Social: saber quais são as questões, o que é 

possível fazer de modo a evitar que novas causas cheguem aos Juizados 

Especiais Federais, porque este será o segundo salto de qualidade em termos de 

cultura, o sujeito ter o seu direito reconhecido no âmbito da Previdência Social, no 



âmbito da Repartição pública.  O senhor não precisa ir à Justiça, porque o senhor 

tem direito, simplesmente isso.  Aí a gente se avizinha numa relação de um país 

que valoriza a cidadania, ganha cara de primeiro mundo.  Não é preciso que o 

sujeito tenha que reclamar à Justiça.  Para os casos que eventualmente sejam 

duvidosos, tudo bem, sim.  Mas na é possível imaginar essa expansão 

simplesmente porque a administração continua a ter uma mentalidade de usar 

agora os Juizados Especiais Federais como um modo de alongamento de suas 

dívidas.  E aqui é grave, porque é dívida social.  Muitas vezes estamos a falar 

daquela causa, que começa naquela perspectiva de causa previdenciária e se 

convola em causa sucessória.  Então, é preciso discutir isso. 

E acho fundamental, portanto, Maurique esse Fórum para discutir 

essas questões.  Para realmente colocar em cheque.  Dizer: o que estamos 

fazendo cada dia?  Qual é a utilidade do nosso trabalho?  Estamos simplesmente 

enxugando gelo?  Fazer uma medição dos resultados críticos e chamar os 

principais interlocutores para essa discussão.  Eu me lembro – e com isso já 

encerro – que quando discutimos inicialmente o projeto, Costa Leite, Flávio Dino, 

Ruy Rosado, eu, nós tínhamos umas amarras impostas pela Fazenda.  Amarras 

legítimas, e que eram inspiradas, inclusive, nas experiências dos Juizados 

Especiais Comuns.  Falávamos então que tínhamos que ficar naquele teto de 

quarenta salários mínimos.  Depois, no Congresso Nacional, surgiu, ou antes 

mesmo surgiu a proposta – creio que o Flávio Dino trouxe – de sessenta salários 

mínimos, e nós tínhamos dificuldades. Sabem os senhores que quem já teve uma 

experiência pública sabe que os economistas do Ministério da Fazenda, pelas 

suas próprias responsabilidades, fazem essas contas e fazem de forma – também 

esta correto –, de forma extremamente pessimista, porque sabem, sempre, que 

essas contas tendem a, depois, ter um valor exponencialmente superior.  Então, 

eles disseram, muito restritivos.  Graças, à época, à colaboração decisiva de 

Pedro Parente, que tinha a vantagem de ser um anfíbio, porque tinha do Ministério 

da Fazenda e estava na Casa Civil, este cálculo pode ser alterado para sessenta 

salários mínimos.  Na época fizemos uma conta, grosso modo, tendo como base 



os precatórios da Previdência Social, e ficamos deveras impressionados: 85% 

daqueles precatórios não ultrapassavam sessenta salários mínimos. Foi isso que 

resultou, inclusive, na fixação deste valor elevado. Oitenta e cinco por cento dos 

precatórios não ultrapassavam esse valor.  Portanto, estávamos atingindo um 

número significativo de pessoas, ao elevar para sessenta salários mínimos.  É 

claro que hoje já, sei que há problemas na execução desse modelo, tendo em 

vista crises localizadas, mas talvez a decisão, tendo em vista não o imediato, mas 

uma perspectiva de longo prazo, tenha sido de fato a mais correta, porque tiramos 

dessa via crucis do precatório um número expressivo de casos.  E talvez esteja 

aqui também implícita a própria sugestão para que a Administração crie 

mecanismos mais céleres para solver isso no seu próprio âmbito, até esse limite, 

fazendo os acertos devidos, porque não podemos ver, e acredito que não pode 

nem ser a visão da Administração, nem a visão do Judiciário, os Juizados 

Especiais como uma panacéia para resolver os problemas ligados ao 

alongamento da dívida judiciária.  Não pode ser essa a questão.  Então, temos 

que encontrar outra solução.  O importante, é a interiorização, é fundamental que 

haja esse resgate, mas não pode haver uma banalização.  Causas já decididas 

não precisam ficar sendo repetidas no âmbito do Poder Judiciário.  Temos que 

encontrar um ouro mecanismo de solução, ainda que seja no âmbito dos Juizados 

Especiais Federais. 

Considero também extremamente feliz a solução dada, na Lei 

10.259 – já me referi rapidamente a isso – ao recurso extraordinário.  Criou aqui 

aquilo que tenho chamado um recurso extraordinário do B.  É um recurso 

extraordinário com essa propensão a solver não o caso individual, subjetivo, mas 

a tese envolvida, permitindo inclusive o uso desses modernos mecanismos, a 

participação de amicus curiae, todo mundo que quiser falar pode falar no 

processo, traz as suas razões, e o tema se resolve com essa dimensão, ou até 

órgãos judiciais que quiserem trazer a sua visão sobre o tema poderão traze-lo, e, 

o Supremo Tribunal Federal já regulamentou isso numa resolução, de modo que a 

Emenda Regimental nº 12, de 17 de dezembro de 2003 já contém no seu espírito 



aquilo que estava no artigo 14 e 15 da Lei 10.259.  Portanto, acho que neste ponto 

também avançamos. 

Bem, eram essas as considerações que queria trazer-lhes hoje, 

falando sobre essa importante instituição, e concitando-os a esta atividade crítica, 

de re-análise e fixação de novos objetivos.  A gente não deve comemorar essa 

exitosa instituição a meu ver simplesmente olhando para o umbigo.  Acho que 

temos que manter esta postura crítica, que levou à criação dos Juizados Especiais 

Federais, em relação aos seus próximos desenvolvimentos. Com isso estaremos, 

acho, contribuindo decisivamente para a realização deste modelo de justiça social, 

deste modelo de resgate de cidadania. 

Agradeço enormemente a oportunidade, a gentileza do convite e a 

homenagem que me foi prestada.  Só gostaria de dizer, em relação a isso, que, 

em geral, quando se exerce cargo público, a gente deve ter uma perspectiva do 

imediato, que é aquele afazer de cada dia, e a perspectiva histórica, o que 

estamos fazendo para o futuro.  Acho que nesse caso fizemos bem-feito.  

Obrigado. 

 

MESTRE-DE-CERIMÔNIAS – Com a palavra o Excelentíssimo 

Senhor, Juiz Federal Jorge Antonio Maurique. 

O SR. JORGE ANTONIO MAURIQUE (Presidente da AJUFE) – 

Agradeço ao Ministro Gilmar por suas palavras, o que bem demonstra a 

profundidade do conhecimento de Vossa Excelência  e seu envolvimento no 

projeto que redundou na lei dos Juizados Especiais bem reflete o seu profundo 

comprometimento com a coisa pública, e com a causa da cidadania.  Agradeço ao 

Ministro Costa Leite, por sua presença, e todos os agradecimentos que fizermos 



ainda serão poucos pelo muito que fez.  Agradeço ao Ministro Arnaldo Lima, Juiz 

Federal de carreira, recentemente promovido ao Superior Tribunal de Justiça, pela 

sua presença e que muito nos honra.  Tenho certeza que o trabalho do Ministro 

Arnaldo Lima será no STJ o que já foi no âmbito do TRF e da Justiça Federal de 

Primeiro Grau, um exemplo e paradigma de eficiência.  Agradeço ao José Antonio 

Toffoli, subchefe da Casa Civil, por sua presença aqui neste evento, e quero, de 

público, prestar um testemunho, não só da minha amizade com o Dr. Toffoli, como 

também, que ele tem sido um aliado fundamental, da Justiça Federal e da AJUFE, 

no âmbito da Casa Civil.  Dr. Antonio Rezende, a presença e o apoio que Vossa 

Excelência e a Souza Cruz nos emprestaram ficará gravado para sempre no 

nosso coração, como um preito de gratidão ao compromisso social de Vossa 

Excelência e de sua empresa.   

Faremos um pequeno intervalo de dez minutos e depois teremos o 

painel sobre as coordenações regionais, tendo em vista que o Ministro Ari 

Pargendler se encontra impossibilitado de comparecer.  Muito obrigado a todos e 

até breve. 

 

O SR. MESTRE-DE-CERIMÔNIAS – Antes, um breve aviso: após 

o encerramento do segundo painel desta manhã haverá um almoço no mezzanino 

do Café Cancun, e que terá transporte para todos até o local.  Voltaremos em 

seguida. 



 

MESTRE-DE-CERIMÔNIAS – Convidamos para compor a Mesa, 

o Juiz Federal Pedro Francisco da Silva, da Seção Judiciária do Acre, e Diretor de 

Relações Institucionais da AJUFE; convidamos também o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, Coordenador Regional dos 

Juizados Especiais Federais na Primeira Região; o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Federal, Sérgio Schwaitzer, Coordenador Regional dos Juizados 

Especiais Federais na Segunda Região; O Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Federal José Eduardo Barbosa Santos Neves, Coordenador 

Regional dos Juizados Especiais Federais na Terceira Região; o Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Federal Tadaaki Hirose, Coordenador Regional dos 

Juizados Especiais Federais na Quarta Região. 

Com a palavra, agora, o Excelentíssimo Senhor Juiz Federal 

Pedro Francisco da Silva, da Seção Judiciária do Acre. 

 

O SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA (Seção Judiciária do Acre) 

– Bom dia a todos.  Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e a 

coordenação do evento pede que eu informe a todos que o Ministro Ari 

Pargendler, lamentavelmente não pode vir em razão de saúde, e de forma que 

vamos fazer esta parte diretamente já com a visão dos Coordenadores Regionais 

dos nossos Tribunais Regionais Federais.  De modo que eu, imediatamente, 

passo a palavra ao Eminente Desembargador Ítalo Mendes, para apresentação de 

sua fala, informando que todos dispõem de quinze, cada um dos tribunais. 

 



O SR. ITALO FIORAVANTI SABO MENDES – Dr. Pedro 

Francisco, Dr. Sérgio, Dr. Eduardo, Dr. Tadaaki, colegas magistrados.  Gostaria, 

em primeiro lugar, de cumprimentar a AJUFE por essa salutar iniciativa de reunir 

todos para discutir essa que é a grande inovação do Poder Judiciário brasileiro 

certamente nos últimos cinqüenta anos, quando se trata de entregar a prestação 

jurisdicional àqueles mais carentes.  Certamente que os Juizados Especiais 

Federais constituem ainda uma obra que será aperfeiçoada.  Ainda há o que se 

fazer, e certamente será feito, para que possamos prestar aquela jurisdição que é 

pedido e, de resto, é sonhada por todos os brasileiros.   

No âmbito da Primeira Região, gostaria, de início de falar dos 

nossos problemas, e depois gostaria, ainda, de dizer do que está sendo feito.  Eu 

creio que quando se fala em problemas dos Juizados Especiais Federais, 

certamente temos dois problemas que são por todos sentidos, a falta de 

serventuários de justiça e a falta de juízes.  Esses são, na verdade, os nossos 

grandes problemas no âmbito da Primeira Região.  Número reduzido de 

serventuários e também o número reduzido de juízes, considerando a nossa 

demanda.  Além do mais não podemos, também, esquecer que em momento 

algum isso tem passado despercebido em relação às turmas recursais, que na 

Primeira Região têm uma importância muito grande, considerando que temos 

treze turmas recursais na Primeira Região.  Certamente são turmas recursais que 

necessitam de magistrados e igualmente necessitam de uma estrutura funcional 

para possibilitar o funcionamento, se não o ideal, mas pelo menos um 

funcionamento que lhe possa assegurar cumprir com seus misteres.  Então, os 

nossos principais problemas, se pudéssemos resumir, certamente iria resumi-los 

em falta de serventuários e falta de juízes.  Temos, e essa é nossa perspectiva 

para Belo Horizonte, até o final do ano uma previsão de que cada vara em Belo 

Horizonte terá aproximadamente 75.000 processos.  Essa é nossa perspectiva em 

Belo Horizonte.  Como é que vamos, naturalmente, enfrentar essas demanda?  E 

isso é interessante porque na verdade essa é uma realidade dos juizados.  Ou 

seja, os Juizados Especiais Federais não podem e não devem ter o mesmo 



tratamento de uma Vara Federal.  Então, nossa perspectiva é termos entre o 

mínimo de três juízes para cada Vara Federal, e estou lutando para que possamos 

ter quatro juízes em cada Vara de juizado.  Ou seja, não podemos absolutamente 

dar o mesmo tratamento que é dado às demais varas federais, quando se trata e 

Vara de Juizado Especial Federal.  Mas, vejam os senhores.  Temos uma carência 

em relação a pessoal administrativo, e em relação a magistrados.  As 

perspectivas, em termos de concursos, a curto prazo, não são animadoras porque 

a previsão do encerramento do nosso concurso na Primeira Região é, na melhor 

das hipóteses, em abril ou maio do ano que vem.  Então, temos que, na verdade, 

partir do que temos hoje e procuro ser muito pragmático em relação a isso.  

Temos que trabalhar com aquela realidade que temos naquele momento.  Não 

podemos, e não devemos contar com perspectivas futuras.  Há ainda uma outra 

perspectiva, que no âmbito da Primeira Região estamos, creio, razoavelmente 

bem.  Pode não ser o ideal,  mas também não é o piro dos mundos, que é 

exatamente a parte da informatização.  A informatização no âmbito da Primeira 

Região: já instalamos Juizados Virtuais, já há em funcionamento numa iniciativa 

piloto e pioneira aqui da Primeira Região, no Distrito Federal, Dr. Flávio Dino com 

o Juizado Virtual, já instalamos os Juizados Virtuais também no Estado do 

Tocantins, no Estado do Amapá, no Estado de Roraima.  Anteontem estivemos 

com o Dr. Pedro Francisco instalando o Juizado Virtual do Acre.  Na próxima 

semana estaremos, se Deus quiser, instalando o Juizado Virtual no Piauí.  No dia 

8 de outubro estaremos instalando o Juizado Virtual em Mato Grosso.  E no dia 18 

de outubro o Juizado Virtual de Rondônia.  Aí encerramos a primeira fase de 

instalação dos Juizados Virtuais.  Vamos, se possível ainda este ano, dar início à 

segunda fase, com a virtualização das Seções do Maranhão, do Pará,  e do 

Amazonas.  E, na nossa perspectiva, até meados do ano que vem já contamos 

com a virtualização das Seções de Goiás, da Bahia e de Minas Gerais.  E assim 

teríamos, no âmbito dos Juizados Especiais Federais toda a Primeira Região já 

virtualizada.  Creio que com a virtualização certamente vamos ter uma menor 

necessidade – não é dispensa – mas uma menor necessidade da mão-de-obra do 

serventuário.  Isso vai ajudar muito.  Considerando, obviamente, a carência que 



temos hoje.  É isso que quero deixar bem claro.  Considerando a carência que 

temos hoje de serventuários.  Isso vai, naturalmente, facilitar.  Agora, como uma 

realidade do Juizado Virtual, e o Dr. Flávio Dino está aqui e  vive essa realidade, 

vamos ter uma maior necessidade de juízes.  E por que isso?  Porque a 

tramitação no Juizado Virtual é muito mais célere, de sorte que os processos em 

um menor espaço de tempo são levados à conclusão do juiz.  Com isso temos o 

quê?  Um grande número de processos conclusos para sentença.  Isso é uma 

conseqüência da virtualização, e naturalmente, fruto, claro, dessa experiência 

pioneira, e dessas experiências pioneiras estamos observando esse fenômeno e 

buscando formas de enfrenta-lo e superá-lo. 

Além da questão da virtualização, gostaria de apontar dois outros 

desafios no âmbito da Primeira Região.  O primeiro desafio, desses dois que 

faltam, é a instalação dos Juizados Especiais no âmbito das Subseções 

Judiciárias.  A partir da Vara de Tabatinga, que foi instalada em abril deste ano, a 

Primeira Região optou por instalar as varas federais e ao mesmo tempo já instalar 

os Juizados.  Essa tem me parecido ser a melhor opção.  E por quê?  Porque a 

experiência nos tem mostrado a dificuldade que é para instalar o juizado quando já 

há na subseção uma Vara Federal funcionando e, às vezes, com milhares de 

processos, com carência também de pessoal.  Então, para se instalar o juizado 

em uma Vara que já está carente de pessoal, carente de juiz, e com milhares de 

processos é muito mais difícil.  Por isso tem me parecido que essa opção da 

Primeira Região, que foi feita com base na experiência de Tabatinga, foi a melhor 

opção, porque hoje temos, considerando, repito, a experiência de Tabatinga, 

funcionando a Vara Federal e os Juizados, e até a última notícia que tive, 

aproximadamente 70 a 80% dos processos que tramitam em Tabatinga são 

processos de competência dos Juizados.  Mas temos, ao mesmo tempo, 

funcionando em Tabatinga, na fronteira do Brasil com a Colômbia, tanto a Vara 

Federal como o Juizado.  Em outras palavras, a Justiça Federal se faz presente na 

sua plenitude.  Essa idéia será, também, implantada ao longo da instalação das 



outras varas federais, previstas na Lei, e em todas as varas do interior a previsão 

é que seja instalada a Vara Federal e concomitantemente o Juizado. 

E, por fim, gostaria também de comentar com os senhores a 

experiência dos Juizados Itinerantes na Primeira Região.  Esse é outro desafio 

que nos tem sido muito caro, mas ao mesmo tempo de extremo valor.  A Primeira 

Região tem investido muito nos Juizados Itinerantes, e posso afiançar aos 

senhores que a experiência tem sido extremamente gratificante, a ponto de poder 

dizer aqui aos senhores e senhoras que quem vai para um Juizado Itinerante, 

nesses mais distintos locais, nesses mais longínquos locais do território nacional, 

certamente não volta o mesmo.  Não volta o mesmo porque o seu coração e sua 

mente ficaram nesses lugares.  Ficou nessa realidade bastante sofrida, no mais 

das vezes, do povo brasileiro e que nós que estamos em capitais e grandes 

cidades, não conhecemos. 

FITA 2 A 

O EXMO. SR. ITALO FIORAVANTI SABO MENDES – ... que eu 

gostaria de comentar aqui com os senhores.  Um em Senhor do Bonfim, na Bahia, 

em que uma senhora, na fila, agradecia a presença da Justiça Federal aquela 

cidade, como se os Juizes Federais fossem deuses descidos à terra.  Vejam os 

senhores a carência de Justiça que tem o nosso povo e que nós, embora 

trabalhemos muito, muito, muito, não temos conhecimento.  A outra experiência foi 

na Ilha do Marajó no Pará, também quando uma senhora bastante idosa, veio 

junto com seu marido me agradecer a presença da Justiça Federal naquele lugar.  

E eu disse que ela não tinha que me agradecer em nada.  Nós é que pedíamos 

desculpas por não termos estado lá antes.  Então, vejam os senhores o quanto 

esse nosso povo é sofrido.  E uma outra experiência que é interessante, por conta 

da experiência dessa pessoa, que eu gostaria que estivesse aqui hoje, essa outra 

experiência quem me deu foi o Ministro Ari Pargendler, quando no primeiro dia do 

Juizado Especial Federal Itinerante em Diamantino, Mato Grosso, o Ministro Ari 



Pargendler, no início, foi verificar os trabalhos, nós entramos por trás do auditório 

onde estava sendo realizado o Juizado e, quando ele entrou e viu todo aquele 

povo aguardando, com os aparelhos da Justiça Federal funcionando, com os 

microcomputadores, todos os serventuários uniformizados, organizados, as 

pessoas sentadas em um ambiente de ar condicionado, recebendo lanche, eu 

percebi nos olhos do Ministro Ari Pargendler um brilho como de uma criança que 

recebe um brinquedo.  Eu nunca esperaria aquilo de alguém já com tantos anos 

de experiência de Justiça Federal.  Então, vejam os senhores e as senhoras, até 

onde vai essa experiência dos Juizados Itinerantes, é uma experiência que nos 

tem sido extremamente valiosa.  Talvez menos até no aspecto jurídico, mas 

extremamente valiosa quando se trata de se entender a nossa sociologia e a 

realidade do nosso povo.  Assim, ao mesmo tempo em que gostaria de 

cumprimentar esses nossos Juizes Federais da Primeira Região e todos os Juizes 

Federais, por esse trabalho que tem sido prestado, às vezes onde horas da noite 

em um Juizado Itinerante eu me defrontava com um Juiz Federal conferindo para 

saber se o computador estava funcionando porque no outro dia ele ia começar o 

seu serviço, sem reclamar, sem dizer porque estava trabalhando onze horas da 

noite.  É esse tipo de coisa que faz com que sintamos, cada vez mais, diante de 

uma nova Justiça, de uma Justiça que busca ante e acima de tudo o cidadão.  E 

sem dúvida alguma esse agradecimento não deve ser feito a mim, absolutamente, 

não deve ser feito também à Justiça Federal como um todo, esse agradecimento 

deve ser nosso para com o nosso povo, para com nossa sociedade.  Vamos 

assim, ao encerrar continuar lutando, continuar caminhando, apesar de todas as 

dificuldades, mas na certeza de que, com iniciativas pioneiras, haveremos de 

chegar àquele ponto em que todos nós aspiramos prestar a jurisdição. 

Muito obrigado. 

 



O SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA – Obrigado ao Dr. Ítalo 

Mendes.  Passo a palavra ao Eminente Desembargador Sérgio Schwaitzer, da 

Segunda Região. 

O SR. SÉRGIO SCHWAITZER – Bom dia a todos, ainda bom dia.  

Gostaria de agradecer ao convite da AJUFE, formulado, ainda que em cima da 

hora, acho importante esse tipo de participação dos Coordenadores nos eventos 

que versem sobre matéria afeta ao Juizado Especial.  Agradeço ao Dr. Maurique 

pelo convite, então, e saúdo a todos os integrantes da Mesa e a todos os 

presentes, na pessoa do Dr. Pedro Francisco, Juiz Federal da Seção Judiciária do 

Acre. 

Falar sobre os Juizados Especiais é uma tarefa difícil para os 

Coordenadores porque normalmente nós recebemos as reclamações dos Juizes, 

as reclamações dos serventuários, as reclamações das partes, e pouco ou 

nenhum poder temos para resolver esses problemas.  E esses problemas, essas 

questões, principalmente, que chegam os pedidos e as reclamações dos 

serventuários que chegam são quanto à carência, o Dr. Ítalo colocou, essa 

carência de servidores, carência de juízes e felizmente não temos, como havia há 

algum tempo atrás, carência de material de consumo e material tecnológico.  E 

essa carência, posso atestar – está aqui o Dr. Tadaaki ao meu lado – que nós 

ingressamos na Justiça Federal pré Constituição de 1988 e as carências eram as 

mesmas, talvez em maior magnitude.  Não avia na época computador, não haviam 

os recursos tecnológicos que temos hoje, e havia falta de papel, falta de máquina 

de escrever, falta de servidores e falta de juízes.  Ou seja, esses problemas vêm 

se repetindo ao longo dos anos, vem se perpetuando, evidentemente com matizes 

diferentes, porém, a Justiça Federal tem sido muito eficiente no sentido da 

superação desses problemas.  Quando eles se apresentam, felizmente as 

direções dos tribunais – anteriormente o Tribunal Federal de Recursos e 

atualmente os tribunais regionais federais – têm sido ágeis dentro das 

possibilidades que a legislação permite, na contratação de pessoal ou na 



aquisição de material, têm sido ágeis na solução desses problemas.  E os desafios 

que os Juizados Especiais Federais apresentaram logo na instalação, após a 

promulgação da Lei 10.259, são patentes, todos aqui, aqueles que estão desde o 

início dos Juizados Especiais Federais sabem como foram instalados esses 

juizados e como eles vêm funcionando até hoje, de uma forma precária porém 

eficiente.  O Ministro Costa Leite, que esteve aqui presente, pode colocar seu 

testemunho da opção que foi feita na ocasião – e o Dr. Flávio Dino também pode 

confirmar –, que não havia possibilidade da criação e instalação de juizados 

especiais, dentro de uma perspectiva boa ou razoável, ou seja, com quadro de 

pessoal, quadro de juízes próprios.  Houve uma opção, na época, do Presidente 

do Superior Tribunal de Justiça e da própria AJUFE, do que seria o razoável, do 

que seria o possível dentro das limitações orçamentárias existentes, e se pudesse 

dar aplicação à Emenda constitucional que permitiu a criação dos Juizados 

Especiais.  Então, desde 2001, desde aquele momento em que a lei foi editada até 

o prazo para instalação dos juizados, seis meses após a promulgação da Lei 

10.259, estamos lidando com esses problemas, quase que insuperáveis.  O que 

vem permitindo o funcionamento, unicamente – isso posso atestar, dar meu 

testemunho, porque presenciei desde os primeiros momentos na função de 

Coordenador Substituto – é o esforço dos juízes, principalmente o esforço dos 

funcionários, que é praticamente inviável esse funcionamento, da quantidade de 

processos que vêm sendo submetidos à apreciação dos Juizados Especiais sem 

essa dedicação quase sobre-humana – o Dr. Ítalo também colocou o depoimento 

de um juiz que às onze horas da noite acertava os apontamentos do computador – 

e muitos servidores, muitos juízes ficam até dez, onze horas da noite, 

diuturnamente, tentando dar vazão a esses processos que vem sendo 

encaminhados aos Juizados Especiais.  Então, realmente tem que ser registrado, 

deixado consignado, o esforço e esse denodo, sem precedentes na Justiça 

Federal, em relação aos Juizados.  É isso que tem sido feito, vem sendo feito, e 

acho até de forma prazerosa por todos esses que estão envolvidos nos Juizados 

Especiais.  E também o que colho de depoimentos daqueles Juizes que vão aos 

Juizados Especiais que é quase um caminho sem volta daqueles que têm se 



dedicado, principalmente quando tem os Juizados Adjuntos.  Aqui quero fazer um 

esclarecimento: quando foram instalados os Juizados Especiais na Segunda 

Região, o Tribunal optou pela competência plena, ou seja, não houve a faculdade 

que a lei permitia de ferir a ampliação da competência, e em razão da 

interiorização que temos na Segunda Região, talvez seja comparável à da Quarta 

Região – uma interiorização mais forte e mais presente –, e todos os Juizados são 

Juizados Especiais, somente na capital temos Juizados específicos, e no interior 

são os Juizados Adjuntos, com exceção de um município, em que há o Juizado 

Especial Federal ao lado de Varas Federais, no município de Volta Redonda, onde 

há quatro varas e foi permitida a aplicação dessa diferenciação.  Então, esse é o 

quadro que temos na Segunda Região. 

O que tenho de perspectiva, principalmente para os Juizes que 

são da Segunda Região, perspectivas boas ou pelo menos mais alvissareiras do 

que normalmente temos a oferecer, é que também temos um concurso em 

andamento, pois a lei que previu a criação das 183 varas, permitiu, felizmente, um 

quadro muito bom de servidores que venha a suprir a carência das varas federais.  

Acredito que tenha isso em todas as regiões, todas as varas federais tiveram que 

ceder servidores para instalação de juizados, ou seja, praticamos aquele 

tradicional canibalismo que há dentro da Justiça Federal quando há ampliação, 

sendo que desta feita, esse projeto das 183 varas, apesar de ter tido uma 

gestação muito longa, muito demorada, trouxe um proveito, de que, na análise da 

necessidade dos cargos dos serviços auxiliares da Justiça e das Funções 

Comissionadas, houve uma previsão bastante razoável do número de servidores, 

ou seja, a possibilidade do atendimento, tão logo sejam providos esses cargos, de 

uma regularização dos serviços cartorários.  Isso é bastante bom, porque é uma 

necessidade que todos nós, todas as regiões vêm sentindo.  E dentro dessa 

perspectiva que falei, que é bastante razoável, o concurso está em andamento.  

Por um problema no critério de seleção no concurso, o critério do número de 

toques da digitação, houve um questionamento, infelizmente caiu na seara judicial, 

houve uma ou duas limiares proferidas por juízes, mas espero que até o fim do 



ano – é a visão que temos dentro do Tribunal – é que seja resolvida esse 

provimento de cargos, o concurso homologado e felizmente possamos ter esses 

servidores disponíveis.  Então, um dos problemas que enfrentamos hoje, do 

número de servidores, a curto prazo, não tão longo que o Dr. Ítalo colocou aqui, do 

ano que vem, espero que ainda esse ano consigamos.  E outro é o Juizado 

Eletrônico.  Dr. Ítalo, tenho evitado mencionar Juizado Virtual, porque, 

conversando com um advogado mencionei que íamos implantar o Juizado Virtual 

num município, e ele perguntou: não vai ter juiz, não vai ter instalação?  Ele acha 

que o Juizado todo é virtual, não o processo eletrônico.  Então, a partir desse 

momento...  A dúvida é até razoável, para aqueles que não tem o cotidiano, o dia 

a dia, muito embora a expressão já tenha se institucionalizado na Justiça Federal 

– processo virtual, que foi iniciado na Seção Judiciária de São Paulo – agora estou 

tentando adotar Processo Eletrônico.  Parece-me dentro do mundo da informática 

bastante correta a informação.  Então, temos a instalação, a partir do dia 24, ou 

seja, daqui a quase uma semana do Juizado Eletrônico, processo eletrônico, no 

município de São Gonçalo, que é um município vizinho a Niterói, e nesse 

município nós vamos ter a novidade, também, no âmbito da Segunda Região, que 

é um Juizado instalado em um município, somente o Juizado Especial.  Ou seja, 

não vai ser Vara e Juizado, Juizado Adjunto a Vara Federal.  Isso porque, em 

primeiro lugar, a própria lei, o nosso Tribunal da Segunda Região, e o próprio 

espírito dos juizados é da priorização desses juizados, ou seja, onde houver 

possibilidade de instalar só juizado, vamos tentar faze-lo para evitar que a Vara já 

comece com um número excessivo de processos.  Por quê?  Instalando Vara e 

Juizado Adjunto vão migrar, vão ser atraídos todos os processos que eram da 

competência delegada da Justiça Estadual.  Então, a Vara já começa com um 

número, todos nós sabemos que os processos em curso perante a Justiça 

Estadual não têm, de matéria federal, um processamento razoável e célere.  

Então, fica a Vara iniciada já com dez, doze, quinze mil processos, fora o que vier 

a ser objeto de distribuição ordinária, tanto do Juizado quanto da Vara.  Então, a 

situação fica realmente difícil para que seja prestada uma jurisdição razoável e 

célere.  E nesse aspecto eu acho que é a tendência que vai ser adotada, pelo 



menos no âmbito da Segunda Região, onde haja essa possibilidade.  Onde já 

exista uma Vara Federal e um Juizado Adjunto, essa ampliação, desvincular um 

do outro, e nas novas instalações de Vara e Juizado, onde houver, no município já 

um passivo grande da Justiça Estadual, das matérias de nossa competência, isso 

vai ser possivelmente o norte a ser adotado na Segunda Região, para permitir 

essa jurisdição um pouco mais eficiente e mais célere. 

Outro ponto abordado pelo Dr. Ítalo, que acho de fundamental 

importância para o funcionamento dos Juizados Especiais, é da Turma Recursal.  

Foi uma preocupação que tive desde o início, desde que assumi a Coordenação 

dos Juizados, há pouco mais de um ano e meio, é do funcionamento dessas 

turmas, porque simplesmente não adianta o processo ser julgado rápido no 

juizado, uma causa ser eficientemente apreciada pelo juiz num prazo de três, 

quatro meses e ficar um ou dois anos para decisão na Turma Recursal.  Eu não 

queria que acontecesse isso nos juizados, o que infelizmente acontece nos 

tribunais regionais federais, o processo ficar dois, três, quatro anos para 

apreciação, porque frustra completamente o objetivo do Juizado Especial.  Então, 

uma das primeiras providencias que adotei, no âmbito da Segunda Região, foi 

institucionalizar o funcionamento da turma recursal, porque a estrutura que vinha 

sendo adotada era aquele que era o modelo da lei, que a lei procurou adotar, que 

não me parece que tenha funcionamento na Justiça Federal, que é dos juízes 

ficarem convocados, eventualmente, para o julgamento daqueles feitos que forem 

encaminhados à Turma Recursal, e daí retornem às suas atribuições normais.  

Pelo menos a visão que tenho, e a constatação da estatística na Justiça Federal, é 

que isso é inviável.  O volume dos processos que são submetidos à Turma 

Recursal impede que o juiz deixe suas atribuições na Vara, examine um processo 

que talvez fosse de uma complexidade quase nula, quase simples mas não é 

assim que acontece.  Por mais repetitivo que seja o caso tem uma nuance, seja de 

valor, seja uma questão fática que merece uma apreciação correta e honesta do 

juiz.  O juiz não tem como ficar no exercício da sua vara, tendo suas atribuições, 

exercendo a jurisdição na vara, tendo os feitos complexos da Vara Cível, da Vara 



Criminal, e, eventualmente, como se fosse um favor, vá julgar os feitos afetos à 

Turma Recursal.  Então, procurei dar uma feição definitiva à Turma Recursal, os 

juízes foram convocados após a publicação de edital, aqueles que acudiram, 

dentro do critério estabelecido pela lei, de antiguidade e merecimento, foram 

designados com mandato de dois anos, com prejuízo da jurisdição, e assim vendo 

funcionando até de uma forma bastante razoável, porque até então, até pouco 

mais de oito, nove meses, o funcionamento do dito Primeiro Grau dos Juizados 

Especiais era bastante razoável.  Agora, na Turma, pegava-se a estatística e 

havia um número, mil processos a serem distribuídos.  Agora, o que havia ainda a 

ser cadastrado, chegava a quase vinte mil.  Então, não tinha como dar vazão, dar 

resposta a esses processos.  Tive a alegria de ter essa proposta, que encaminhei 

à Coordenação da Justiça Federal, ao Ministro Ari Pargendler, de transformar 

essa idéia em definitivo num projeto de lei que vai, possivelmente, ser 

encaminhado ao Conselho, depois ao STJ, para criação de cargos nas Turmas 

Recursais.  Isso vai permitir que seja definitiva essa situação, o quadro, 

evidentemente, mantida a temporariedade dos mandatos dos juízes.  E isso traz 

uma conseqüência, também, que reputo de muito boa, muito interessante, que é 

uma estabilização da jurisprudência, porque se não cada julgamento era uma 

decisão proferida em determinado sentido, e esse mandato dos juízes e 

cumprimento do período de dois anos vem permitindo, pelo menos a meu sentir, 

uma razoável estabilização dessa jurisprudência, assim como o Presidente da 

Turma Recursal – até foi mencionado isso – possa exercer a sua função de 

recebimento de recursos endereçados ao Supremo Tribunal Federal, recursos 

extraordinários, eventuais recursos ao STJ, ou à Turma Nacional de 

Uniformização.  Então, esse quadro acho bastante interessante e também em 

conversas nos encontros com os Coordenadores, sentindo que essa tendência foi 

na Quarta Região, e parece que vai ser uma tendência a ser adotada 

evidentemente de acordo com a necessidade dos serviços, em outras regiões. 

Então, ia falar aqui sobre a questão da estrutura que é adotada 

em São Paulo, que é muito interessante, a estrutura comum, mas, então, vai ficar 



para uma outra oportunidade, tendo em vista o tempo.  Gostaria de agradecer, 

aqui, ao convite formulado, mais uma vez, pela AJUFE.  Obrigado. 

 

O SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA – O Dr. Ítalo me pede a 

palavra apenas para um esclarecimento. 

 

O SR. ITALO FIORAVANTI SABO MENDES – Gostaria de 

esclarecer a questão do Juizado Virtual e a denominação, sem estabelecer 

polemica até porque não vou falar mais sobre isso.  A questão da denominação 

virtual, ela nasce e nasceu da iniciativa pioneira da Primeira Região, do Distrito 

Federal, que aqui tem esse nome.  Inclusive o próprio lema do Juizado Virtual, 

com a própria cartilha que é distribuída sobre o Juizado Virtual, é 

fundamentalmente aquela idéia de que o Juizado é Virtual, mas a Justiça é Real.  

Então, é uma mera denominação que a Primeira Região optou por usar, 

considerando as próprias dificuldades que uma denominação nova poderia surgir, 

em uma tecnologia nova, mesmo porque a denominação Processo Eletrônico 

talvez possa ser impertinente, considerando o conceito que se toma de processo.  

Então, a questão do Juizado Virtual na Primeira Região tem esse nome por conta 

dessa iniciativa certamente pioneira do Distrito Federal, no âmbito da Primeira 

Região.  Mas o que importa é que nós buscamos, pelos meios informatizados, 

seja Virtual seja Processo Eletrônico, aqueles meios que permitam efetivamente 

cumprir a missão da Justiça Federal nos Juizados Especiais Federais.  De sorte 

que a denominação para nós não tem absolutamente a menor importância, 

considerando a grandeza dos Juizados Especiais Federais. 

 



O SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA – Muito obrigado, Dr. 

Sérgio pela sua explanação a respeito do trabalho dos Juizados Federais na 

Segunda Região, muito obrigado, Dr. Ítalo, pelos esclarecimentos, e eu passo a 

palavra ao Desembargador José Eduardo Barbosa dos Santos Neves, para falar 

pela Coordenação Regional dos Juizados na Terceira Região. 

 

O SR. JOSÉ EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS NEVES – 

Bem, agora creio que já é boa tarde.  Dou boa tarde a todos, cumprimento os 

ilustres membros da Mesa, aos juízes, às autoridades presentes, aos ilustres 

Coordenadores, cujo convívio temos sempre muito aprendido.  Em geral nossas 

afinidades são maiores do que nossas divergências.  A integração dos Juizados 

hoje é um fato.  Talvez o desafio maio seja examinar aquilo que temos em comum 

e separar aquelas peculiaridades de cada Região, que devem ser preservadas.  

Cumprimento a AJUFE porque realmente essas reuniões são importantes.  É um 

trabalho permanente, deve ser um trabalho permanente para conquistar corações 

e mentes para os juizados, e assinalo que dentro da própria Justiça ainda existem 

muitos corações e mentes a serem conquistados, especialmente dentro e no 

âmbito dos Tribunais.  Os Juizados, em geral, são muito bem vindos e falados, e 

utilizados como argumento de defesa da Justiça Federal, mas é preciso que haja 

um maior interesse dos próprios tribunais, em conhecer exatamente o que ocorre 

dentro dos Juizados.  Isso é restrito mais àqueles que têm contato imediato com o 

juizado, mas não é comum que haja este apreço manifestado diuturnamente junto 

aos Juizados.  Os Juizados realmente não são uma obra acabada, não pretende 

ser uma obra acabada, ela deverá ser constantemente monitorada e, mais 

importante do que fazer, é demonstrar que pode ser feito.  E esse foi o signo que 

nasceram os juizados, com absoluta carência, como já foi dito aqui anteriormente, 

de recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, recursos de 

magistrados disponíveis, recursos de equipamentos etc.  E, na Terceira Região, o 

Juizado nasceu sob aquela impressão traumática dos 250.000 processos que, em 



1991, repentinamente foram ajuizados em relação ao desbloqueio dos cruzados.  

Essa experiência demonstrou que o Juizado ficou paralisado praticamente por 

meia década, e até hoje existem processos de desbloqueio de cruzados 

tramitando na Terceira Região.  Então, ficou a impressão de que o sistema deveria 

ser um sistema capaz de processar grandes volumes e rapidamente conseguir 

levar a prestação jurisdicional a quem dela tanto precisa.  Creio que houve uma 

experiência e um teste importante, agora; em 1991 foram 250.000 processos em 

pouco tempo, cerca de um ano; agora, entre setembro e novembro de 2003, nós 

tivemos um ingresso de 850.000 processos, boa parte, sob IRSM.  E esses 

850.000 processos não conseguiram paralisar o juizado.  Na verdade, agora em 

agosto tivemos a prolação de 104.000 sentenças.  Podem dizer: são sentenças 

repetitivas, sentenças que versam sobre a mesma matéria.  É verdade, mas 

também é verdade que o desbloqueio de cruzados também eram sentenças 

repetitivas e sobre a mesma matéria.  O grande limitador na ocasião era o meio 

papel, o suporte papel.  E desde o primeiro momento, na Terceira Região, os 

juizados foram instalados com o perfil que têm hoje, ou seja, não há papel, os 

autos são, eu diria, eletrônicos, e ficaria um pouco, realmente a expressão não é 

importante, mas o Virtual, que é simpático, implica na virtualidade de ser alguma 

coisa.  Então, até o papel seria virtual, na medida em que pode ser transformado 

no meio eletrônico, ou seja, é alguma coisa virtual, que pode vir a ser, e, na 

verdade, os autos eletrônicos eles existem, inclusive fisicamente.  Eu prefiro autos 

eletrônicos, do que processo eletrônico, porque o processo civil não passa a ser 

eletrônico, ele simplesmente é retirado o suporte papel e colocado o suporte 

eletrônico, mas praticamente – e eu defendo essa tese, e vários outros juristas 

eminentes já começaram por Carlos Maximiliano e a Pontes de Miranda, eles não 

consideram imprescindível o papel nem a escrita, consideram imprescindível a 

finalidade do registro.  Mas, realmente não é importante, o importante é que existe 

o Juizado. 

E vou me prender aqui mais porque todos os aspectos são muito 

comuns a todas as Regiões, mas vou me prender mais à fase de implantação e 



expansão e ao critério de expansão dos juizados que tem sido, e foi adotado nas 

Terceira Região, dizendo que paradoxalmente essa sucessão de carências 

obrigou a repensar inteiramente todo o procedimento, a concepção, o atendimento 

um, o atendimento dois, a secretaria unificada, que boa parte dos senhores sei 

que conhecem já, do Juizado de São Paulo.  Mas, premida por essa circunstância 

a Terceira Região foi forçada a racionalizar objetivamente os seus investimentos.  

E assim, na ocasião, sendo uma novidade, não se estendeu imediatamente a toda 

a Região todos os Juizados.  Primeiro se estabeleceu que preferencialmente não 

haveria e até hoje não há, nenhum Juizado Cível Adjunto, porque partimos do 

princípio de que se tratava de uma prestação jurisdicional nova e que, se nós 

utilizássemos sob a forma de Juizado Adjunto vinculado às Varas, e com papel, 

nós cairíamos na simples alteração do rito.  E essa experiência já tínhamos antes, 

com o processo sumário, o processo sumaríssimo, e o processo mandado de 

segurança, na Justiça Federal, quando há grandes volumes.  Na verdade isso 

tudo se transformava numa grande ação ordinária, às vezes eram ações 

ordinaríssimas e tramitando durante muito tempo.  Assim, na Terceira Região, os 

Juizados não foram instalados por Subseção, mas na medida dos fluxos da 

demanda efetiva, determinados em função dos juizados existentes, dos Juizados 

Itinerantes e da estimativa potencial da demanda por localidade.  Os Juizados 

Itinerantes foram intensamente utilizados em São Paulo, em 2003, nas gestões da 

Desembargadora Marisa Santos, e da Juíza Leila Paiva, e demonstraram a 

conveniência de os Juizados deslocaram-se, eles próprios, ao encontro dos 

jurisdicionados, não só poupando a movimentação penosa de pessoas carentes e 

idosas, mas inteligentemente reduzindo o congestionamento de suas instalações.  

A repetição periódica dos Juizados Itinerantes, com a persistência da demanda, 

sugere a instalação de unidade permanente de atendimento no local, com a 

prestação jurisdicional no Juizado situado no centro urbano, e a ciência e 

intimação da sentença nesses pontos de periferia. 

As diretrizes para expansão dos Juizados foram estabelecidas por 

uma comissão criada em 2003, e presidida pela Desembargadora Marisa Santos, 



que é uma figura inesquecível, tanto ela como a Dra. Leila Santos, na frente e no 

comando da presidência dos juizados, e da própria coordenação dos juizados.  Na 

verdade, por melhor que fossem as idéias, não fossem o grupo que implantou os 

juizados, presidido pela Marisa Santos, e da qual participaram, inclusive, o Paulo 

Domingues e vários outros eminentes juízes, a idéia só por si ela nada valeria se 

não fosse executada.  E ela foi bem executada, apesar de todas as limitações na 

Terceira Região. 

Nesse relatório da Dra. Marisa, nas conclusões, estimava-se que 

com a conjugação dos Juizados existentes, dos Juizados Itinerantes e das 

unidades descentralizadas, universitárias e de atendimento, considerando-se o 

limite isócrono de duas horas – o limite isócrono é um ponto desde a residência da 

pessoa até o ponto de trabalho, é usado muito em urbanismo, é o ponto máximo –

, a partir desse ponto máximo de duas horas, as pessoas ou desistem de trabalhar 

ou mudam de emprego ou mudam de cidade.  Então, seria o ponto máximo, e 

colocando, plotando esses círculos sobre o mapa de São Paulo, teríamos em três 

anos a cobertura de todo o território, o que parece ocorrerá no próximo ano.  

Assim, inicialmente, foram instalados, em 14 de janeiro de 2002, o Juizado de São 

Paulo e Campo Grande, nas capitais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com 

jurisdição, então, sobre todo o território de cada um dos Estados.  A partir dos 

dados da população local, número de segurados previdenciários, número de feitos 

ajuizados na Justiça Estadual, mas especialmente considerando o domicílio das 

partes, que se deslocavam para os Juizados existentes, cadastradas quando do 

ajuizamento, e com a identificação dos respectivos fluxos resultaram em abril ou 

maio de 2003 nos Juizados de Campinas, Ribeirão Preto e a unidade universitária 

COC, também em Ribeirão Preto, os quais contribuíram para desafogar 

parcialmente a unidade inicial de São Paulo.  Em seqüência, identificado forte 

fluxo de demanda para Campinas, partindo de Jundiaí, foi instalado nessa última 

localidade, desafogando Campinas.  E assim pretende-se prosseguir a sua 

implantação por aproximações sucessivas, os Juizados de Americana, na zona de 

influência de Campinas, Osasco, Guarulhos, ABC, e Baixada Santista, geradores 



de demanda para São Paulo.  Essas unidades periferias e dos centros urbanos, 

inclusive as voltadas para o atendimento estão sendo implantadas com o auxílio 

de instituições públicas, inclusive com um programa de recursos das Nações 

Unidas, o PNUD.  Universidades, associações comunitárias e voluntários e 

prefeituras também têm tido importante papel no desenvolvimento dos Juizados. 

Esse critério, entretanto, não foi rigorosamente seguido em 

relação a Registro, instalado no dia 13 deste mês, pois em face da extrema 

carência econômica das populações do Vale do Ribeira, não foi constatada a 

expressiva presença, nos demais juizados, de demandas oriundas dos 24 

municípios, que são ora atendidos por esse novo juizado, talvez até mesmo pela 

falta de meios ou recursos para esse deslocamento, ou ainda pela ausência de 

conhecimentos mínimos para efetividade da cidadania, na qual se insere o 

exercício do direito de ação.  Prevaleceram, nesse caso, os índices econômicos 

daquela localidade, a par da avaliação estratégica e geográfica da presença da 

Justiça Federal naquela região, inclusive como indutor social e cultural do seu 

desenvolvimento. 

Enfim, tudo isso está sendo dito para demonstrar as dificuldades 

de aprioristicamente fixar regras rígidas que determinam a localização dos 

juizados.  Certo como é que o conhecimento das peculiaridades locais e pesquisa 

de campo são essenciais para orientar a opção, tanto mais crucial quanto mais 

limitados os recursos financeiros disponíveis com esse propósito.  O Conselho da 

Justiça Federal foi extremamente feliz ao deixar a cada Região o encargo de criar 

e estabelecer o modelo adequado de juizado, em face de suas especificidades.  

Graças a essa orientação e à diversidade criativa surgida a partir das 

necessidades de cada Região, chegou-se aos bons resultados e ao excelente 

conceito de que gozam os multifacetários juizados.  Se em São Paulo a 

experiência com a explosão de demandas, como foi o caso do desbloqueio de 

cruzados, FGTS etc., implicou em que suas características se voltassem para a 

viabilidade da prestação jurisdicional de acervos de grandes volumes de 



processos e na radicalização da utilização da informática, com a supressão do 

meio papel, não menos importante é que outras Regiões, de menor demanda 

contenciosa, voltaram-se, por exemplo, como foi mencionado, por exemplo, como 

foi mencionado pelo Dr. Ítalo, para o desenvolvimento do acesso às populações 

longínquas, ribeirinhas e zonas carentes e agrestes, que jamais haviam ouvido 

falar em Poder Judiciário, ou tiveram contato com juiz e muito menos Juiz Federal.  

Parece claro que a adoção de critério único, estabelecido em Gabinetes longe dos 

locais onde os juizados devem operar, representa sério risco de engessar o 

sistema e se perder os fecundos resultados obtidos por cada região, ao procurar, 

cada uma delas, delinear a sua própria identidade, e as necessidades de suas 

populações carentes a partir da perspectiva do Judiciário.  O desafio, pois, está 

em definir o que as regiões federais têm em comum para efeito da instalação dos 

juizados, sem descurar que suas diversidades, como as diversidades deste país 

são em número bem maior.  Mas, com tudo e ainda assim, a sua unidade pode e 

deve ser preservada, com o tratamento diferenciado adequado.  E isso fará toda a 

diferença.  Muito obrigado. 

 

O SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA – Muito obrigado, 

Desembargador José Eduardo.  Passo a palavra ao Desembargador Tadaaqui 

Hirose, da Quarta Região. 

 

O SR. TADAAQUI HIROSE – Colegas componentes da Mesa, 

colegas Juizes Federais, Senhores advogados, Procuradores.  Vou ser bem 

sucinto e prático, principalmente nessa hora que antecede o almoço.  Para falar da 

atual fase da implantação dos Juizados Federais é necessário que eu exponha, 

primeiro, qual foi o modelo de juizado que foi adotado na nossa Quarta Região.  

Na Quarta Região, desde o início o modelo foi o de Vara, e, portanto, como 



estavam bem interiorizadas as varas na Quarta Região, desde o primeiro também 

adotamos o sistema de Juizado Adjunto naquelas localidades.  Portanto, desde o 

início, podemos afirmar que no âmbito da Quarta Região, o Juizado Especial já 

está disponível para todos aqueles em que conta até já com uma Subseção em 

uma Vara.  E naqueles locais, mesmo contando na Subseção, dentro da 

Circunscrição, temos os chamados Juizados Avançados.  Antigamente nós 

denominávamos Itinerantes, e hoje denominamos Juizados Avançados.  Portanto, 

ao sistema nosso, da Quarta Região, são Juizados Adjuntos, em todas as varas, e 

nas capitais, então, temos varas exclusivas de Juizados, tanto que temos, 

atualmente, na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, um dos três Estados que 

compõem a Quarta Região, Juizados Especiais Federais exclusivos, ou seja, Vara 

Exclusiva de juizados, quatorze; Juizados Especiais Avançados, o JEFA, temos 

dois.  O Juizado Federal Avançado é semelhante ao Juizado Itinerante só que 

funciona fixo em determinado local.  Normalmente, dentro daquele município que 

compõe a Subseção, distante, faz-se um convênio com a Prefeitura ou com a 

Universidade, onde eles colocam à disposição estudantes e a localidade, e a 

Justiça mantém um funcionário – esse é nossa atual política – da Justiça na 

localidade para gerenciar toda a movimentação, inclusive o auxílio das pessoas 

tanto da Prefeitura como das universidades. 

E temos, então, na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, como 

disse, Quatorze Varas exclusivas e dois JEFAS, os Juizados Avançados, e 

Juizados Especiais Federais Adjuntos, que chamamos, vinte e um, portanto em 

toda a região do Rio Grande do Sul.  Na Região de Santa Catarina, temos oito 

Varas Exclusivas e dezesseis Juizados Adjuntos, no interior, e um Juizado 

Avançado, JEFA, na localidade de Tijucas.  Na Seção Judiciária do Paraná temos 

sete Juizados Federais Exclusivos, sete varas, e quinze Juizados Federais 

Adjuntos às varas que estão localizadas no interior, e três Varas Federais 

Avançadas.  Então, essa é a sistemática da Quarta Região.  Portanto, Varas e 

Juizados Avançados. 



Problemas nós temos.  Mas que tipo de problemas?  Cada Região 

tem a sua peculiaridade.  O nosso problema, também, comum a toda a Região, é 

falta de pessoas, principalmente de juízes para atuarem, porque temos na nossa 

região muita demanda previdenciária, principalmente no interior, de pessoas que 

procuram o Juizado para obterem tempo de serviço rural, principalmente, quais 

sejam, são os processos que dependem de produção de provas, dependem de 

audiência.  Então, nessas localidades, realmente, o grande problema é a 

realização de audiências, porque, como todo ser humano, estamos limitados a um 

determinado número de audiências que podemos realizar.  Entretanto, há 

localidades em que o pleito é tão grande, desse tipo, que o juiz, às vezes, tem que 

marcar uma audiência, cinco, seis, sete meses depois.  Como resolver esse 

problema se nossa estrutura é uma estrutura de vara?  Nós temos resolvido isso, 

até com a boa vontade dos colegas, fazendo mutirão, de audiências inclusive.  

Especialista nisso é o nosso colega Savaris, lá de Ponta Grossa, inclusive volta e 

meia ele mesmo organiza esses mutirões, convocando os colegas da região, ou 

da própria circunscrição judiciária para fazer o mutirão e tentar dar vazão.  Esse é 

o grande problema que nós enfrentamos; pelo próprio sistema que adotamos fica 

muito difícil de deslocar outros, a não ser no sistema de mutirão, deslocar outro 

juízes para dar esse atendimento.  Um dos problemas que temos é esse, mas 

estamos administrando essa carência de juízes num determinado local através do 

sistema de mutirão que estamos fazendo. 

Outro problema que temos é com relação a pessoal é a Turma 

Recursal.  Como o nosso sistema foi de vara, está estruturado em Vara Um, uma 

vara menor do que uma vara menor, digamos assim, mas como é sistema de 

varas tem os seus funcionários, tem os seus cargos, suas funções gratificadas e, 

portanto, ela funciona bem.  Entretanto, na Turma Recursal, como não havia essa 

disponibilidade de funcionários, foram sendo juntados funcionários cedidos e, 

então, montada a Turma Recursal.  A nossa perspectiva é de que está sendo 

remetido ao Congresso Nacional a estruturação do Juizado e nesse bojo, então, 

há previsão de funcionários, inclusive já passou pela Coordenadoria, parece-me 



que já passou pelo Conselho da Justiça Federal essa reivindicação de criação de 

cargos para atendimento, não só do juizado mas também da Turma Recursal.  

Então, creio que é questão de tempo para ser regularizado e por enquanto temos 

uma estrutura até razoável diante do que conseguimos, através da Direção do 

Foro, através de cada Estado, pois temos uma Turma Recursal em cada Estado.  

E então, através da Direção do Foro de cada Estado conseguimos os funcionários 

e alguns assessores, Oficial de Gabinete, para auxiliar os juízes.  Isso está 

funcionando. 

Fita 2 B 

O SR. TADAAQUI HIROSE – Então, toda vez que já se inaugura 

uma vara no local onde não existe vara, evidentemente que juntamente está 

sendo inaugurado o Juizado Adjunto.  Portanto, todo local onde há vara vai haver 

o Juizado Especial.  Então, nessas novas varas que estão sendo instaladas em 

várias cidades, onde não havia Vara da Justiça Federal, também está sendo 

atendido doravante por esse Juizado.  E, como disse, é política também, naquelas 

Subseções onde há grande numero de municípios, o que torna difícil, nós estamos 

atendendo os pedidos do pessoal da localidade, que querem Juizados Avançados.  

Onde não há Vara e há uma razoável concentração de demanda, nos vamos 

instalar os Juizados Avançados. 

Então, essa é, de um modo geral, a nossa política, digamos 

assim, de implantação dos Juizados.  Praticamente já estão todos implantados na 

Quarta Região, onde há Vara há Juizado e onde vai ser instalada nova vara então 

será instalado Juizado Adjunto.  Agora, concomitantemente com isso estamos 

agora numa fase que, independentemente do nome ser processo eletrônico – nós 

tratamos de EPROC –, mas antes de falar dele, é interessante que se diga que na 

nossa região a política adotada, foi também, no primeiro momento apenas atender 

a questões previdenciárias.  Então, durante três anos a nossa experiência é com 

relação aos processos previdenciários no Juizado Especial.  Agora a partir do dia 



12 de julho é que, em razão do cumprimento da lei, tivemos que criar o que 

chamamos  de juizados cíveis.  Então, hoje temos juizados cíveis e juizados 

previdenciários.  Na medida do possível quisemos manter a separação, quando 

possível, entre o juizado cível e o previdenciário, especialmente em razão da 

característica dos processos previdenciários.  Então, agora a partir do dia 12 

quando passamos a atender também os juizados cíveis, nós, em determinadas 

localidades deixamos uma determinada Vara Adjunto atendendo apenas os 

juizados cíveis previdenciários e outra Vara Adjunto a Juizados Cíveis.  Então, 

essa foi a política que adotamos na Quarta Região. 

Voltando ao EPROC, estamos agora, como todos sabem nossa 

EPROC nasceu um tanto quanto de uma maneira diferente.  Há cerca de um ano 

e meio atrás, em julho, ela foi implantada experimentalmente em algumas cidades 

da região, como era só previdenciário, em quatro varas da Região, e nós 

observamos, digamos assim, o andamento desse projeto experimental, e a partir, 

então, do início desse ano, tendo em vista o êxito dessas quatro varas – claro, 

com problemas e tal, mas tudo superável –, resolvemos então, a partir do primeiro 

semestre desse ano a expandir o que chamamos de Processo Eletrônico, ou seja, 

o EPROC.  O nosso sistema é um pouco diferente do sistema das demais regiões.  

É porque, como também todos sabem, ela permite que o advogado acesse pela 

Internet, dentro do seu escritório ou de onde quer que esteja e tal.  Então, é um 

sistema um pouco diferente das demais regiões, que me parece que trabalham 

com a Intranet.  E em razão disso temos problemas que eles não têm e estamos 

agora solucionando.  Na época em que estávamos só na esfera do Juizado 

Previdenciário, como o nosso usuário era apenas o INSS como requerido, poucos 

problemas apareceram.  Agora, com relação aos Juizados Cíveis, em razão dessa 

gama de requeridos, seja Caixa Econômica, universidades, autarquias, a própria 

União Federal, surgiram alguns problemas, mas implantamos desde o dia 12 de 

julho, onde já tinha o sistema EPROC, estendemos esse processo também para 

os Juizados Cíveis, e nas capitais, inclusive, para toda a matéria.  Os problemas 

que estão surgindo são problemas solúveis e estamos solucionando.  O grande 



problema que tivemos, em razão dessa rapidez na instalação, com relação aos 

Juizados Cíveis, são problemas principalmente de treinamento de pessoal, porque 

o nosso sistema prescinde, é necessário o treinamento não só dos juízes que 

atuam, mas também de funcionários e dos usuários, seja o pessoal da Caixa 

Econômica, os Procuradores.  Isso com relação ao INSS, prevíamos fizemos isso.  

Toda vez que íamos instalar o EPROC nós já fazíamos o treinamento e quando 

necessário voltamos.  Agora, como desta vez, digamos assim, em várias 

localidades, estamos tendo tido esse problema mais de treinamento, e alguns 

outros problemas que estão surgindo, porque o nosso programa do EPROC é 

aberto, estamos sujeitos a, digamos assim, reivindicações das partes, ao pedido 

das partes, e vamos adaptando dentro da possibilidade e da necessidade, 

estamos adaptando para atender todos.  Para nós não interessa que esse projeto 

não seja viável para todos.  Ele traz uma vantagem.  Eu já conversei com vários 

Procuradores Chefes, seja da Caixa Econômica ou da própria União, e a 

vantagem que tem, não é só para o advogado e para a Justiça Federal, porque 

não temos, no sistema que temos, do EPROC, eliminamos inclusive a distribuição 

de processos.  Sabemos que tem regiões que tem até problemas de distribuição, 

em razão do número, digamos assim, de processos que ingressaram em 

determinado momento; têm até dificuldade em fazer a própria distribuição do 

processo, trinta, quarenta mil processos represados para incluir, leva tempo, tem 

que se fazer mutirão e tal.  No nosso sistema, como é um acesso pela Internet, é 

feito automaticamente, nós não temos tido esse problema, inclusive de 

distribuição, e autuação de processos.  Nesse processo eletrônico, evidentemente, 

a autuação e tramitação dos processos, como sabem, é muito mais rápida.  Mas, 

problemas existem, e estamos sanando.  Tanto que agora na Quarta Região nós 

paramos de instalar o EPROC, vamos consolidar esses que estão instalados, 

resolver os problemas que surgiram, fazer o treinamento mais adequado – e há 

sempre pedido, tanto dos Procuradores autárquicos ou dos advogados da União, 

dos funcionários e os próprios juízes, pedindo cursos práticos para que sanemos 

esses problemas.  E é isso que estamos dando ênfase afora.  E a par disso, 

estamos normatizando vários problemas que estão surgindo.  Por exemplo, só 



para dar uma idéia: como se cumpriria uma carta precatória de um juizado que 

trabalha com papel para um juizado eletrônico?  São problemas que surgem e 

estamos normatizando, resolvendo com é que se faz nesses casos.  Então, 

estamos nessa fase de desenvolvimento do EPROC.  Acho que ela é um 

instrumento útil.  Realmente, é o futuro não podemos afastar, pois mais cedo ou 

mais tarde virá, e estamos fazendo pioneiramente, desbravando, digamos assim, 

esses problemas que estão surgindo para então ser razoável.  É claro que, em 

razão da sistemática que adotamos, inclusive aceitando sugestões dos usuários, 

ela é um pouco mais demorada.  Há uma recomendação, inclusive, da 

Coordenadoria no sentido de conceder-se mais prazos, para uma eventualidade 

de acesso que eles tenham, algum problema dessa natureza, problema de 

velocidade de acesso.  Inclusive, nessa última semana tivemos em tratativa com o 

pessoal do INSS, que também reclamavam da lentidão de acesso, que não seria 

propriamente problema nosso, da Justiça, porque nosso equipamento funciona, 

mas do próprio equipamento que eles têm, o próprio sistema de transmissão de 

dados de cada Estado, tanto que, nós, no Rio Grande do Sul, praticamente não 

interiorizamos muito o EPROC.  Só nas cidades maiores.  Isso porque tínhamos 

problemas de velocidade de transmissão de dados.  Santa Catarina, mesma coisa.  

Recentemente fui informado, pelo pessoal de lá, de que eles já estão 

solucionando, inclusive, há um pedido para instalação do EPROC.  Mas, por 

enquanto estamos avaliando a situação e fazendo o treinamento do pessoal para 

vermos consolidada essa primeira fase, para resolvermos todos os problemas que 

estão surgindo para, então, darmos continuidade à implantação.  No Paraná, 

colmo era um local onde, digamos assim, a velocidade de transmissão de dados 

era a melhor, dos três Estados, até interiorizamos em vários locais, faltando 

apenas em duas ou três localidades apenas para a implantação do nosso EPROC. 

Então, essa é, digamos assim, a nossa visão.  O Processo 

Eletrônico deve ser implementado, é claro, agora com mais vagar, resolvendo 

todos os problemas, e os problemas que temos, talvez de outras regiões, como 

Juizado Itinerante, ou coisa assim, localidade que não pode ser alcançada 



normalmente, felizmente na nossa região, nos três Estados, não temos.  E quando 

tem esse tipo de problema, estamos enfrentando com o Juizado Avançado. 

Era mais ou menos isso que eu queria colocar, sobre o que 

estamos fazendo em nossa região. 

 

O SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA – Muito obrigado aos 

Senhores Desembargadores, Coordenadores que através de suas explanações, 

tornaram possível uma visão panorâmica dos Juizados Federais em cada uma das 

nossas unidades.   

Antes de encerrarmos este trabalho, quero passar algumas 

informações a respeito das nossas atividades no período da tarde, e a 

Coordenação solicita que todos estejam aqui às quatorze horas para início dos 

trabalhos dos Grupos de Trabalho.  Para isso a própria coordenação do evento já 

fez a distribuição dos senhores e senhoras nos grupos, e o critério utilizado foi no 

sentido de ter a  participação, em cada grupo, de pessoas integrantes dos mais 

diferentes tribunais.  Naturalmente que algumas mudanças poderão ser feitas, 

mediante contato com a coordenação do evento.  Esse grupo de trabalho terá o 

Coordenador Geral na pessoa do Dr. Francisco Antonio de Barros e Silva Neto, e 

pedimos que cada um dos oito grupos de trabalho, eleja um representante ou 

coordenador para exposição das conclusões. 

Convidamos a todos para o almoço que será servido no 

Restaurante Café Cancun, e para isso haverá um ônibus aqui.  O transporte está 

em frente ao hotel.  Está certo?  Então, muito obrigado a todos e estão encerrados 

os trabalhos. 



 

MESTRE-DE-CERIMÔNIAS – Senhoras e Senhores, bom dia.  

Estamos dando continuidade aos trabalhos do I Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais Federais – FONAJEF.  E para presidir esta primeira Mesa da manhã, 

convidamos o Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Luciano de Souza Godoy, 

Secretário Geral da AJUFE.  Para compor a Mesa, convidamos o Excelentíssimo 

Senhor Cornélio Medeiros Pereira, Coordenador Geral de Matéria e Benefícios do 

INSS; O Excelentíssimo Senhor Cláudio Gonçalves Marques, Gerente Jurídico da 

Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte. 

Passo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Luciano 

de Souza Godoy, Secretário Geral da AJUFE. 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Bom dia a todos.  Meus 

caros amigos, teremos hoje dois pronunciamentos, Dr. Cornélio e Dr. Cláudio.  

Primeiro o Dr. Cornélio, que é sobre o Tema INSS e os Juizados Especiais 

Federais.  Ele ocupa, desde junho de 2004, o cargo de Coordenador Geral de 

Matéria e Benefícios da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, e é o 

substituto do Procurador-Chefe Nacional da Procuradoria do INSS.  Ocupou o 

cargo do Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos da Consultoria Jurídica do 

Ministério da Previdência Social; ingressou na Procuradoria do INSS em 1997, 

tendo ocupado os cargos de Chefe de Seção do Contencioso, em Santos, São 

Paulo, e o Chefe da Seção de Consultoria e Contencioso Judicial em Manaus, no 

Amazonas.  Passo a palavra, então, com muito prazer, agradecendo a presença 

em nome da AJUFE, ao Dr. Cornélio Medeiros Pereira. 

 



O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Bom dia a todos, Dr. 

Cláudio, Dr. Luciano.  Gostaríamos de agradecer, primeiramente, por nos ter 

honrado com esse convite, ao qual aceitamos com a maior satisfação para aqui 

podermos conversar e discutir no sentido de buscarmos as soluções que nos 

afligem no dia a dia, e essa oportunidade queremos tirar o maior proveito para que 

possamos estabelecer e deixar permanentemente aberto um canal de 

comunicação entre o Judiciário e o INSS.  Cumprimento aos colegas aqui 

presentes, aos colegas da Caixa Econômica, Senhores Magistrados, aos quais 

gostaria de cumprimentar na pessoa do Dr. Dimes da Costa Braga, mas ele não 

está aqui, um juiz do qual tenho o maior apreço por termos trabalhado juntos lá em 

Manaus, desde a inauguração do juizado, e gostaria, aqui, de que ficasse bem 

claro o clima de confraternização e também na busca de soluções para as nossas 

demandas que não são poucas. 

Começaremos com a apresentação.  O tema que nos foi proposto 

é o  INSS e os Juizados Especiais Federais.  Obviamente ninguém pode ignorar a 

importância e relevância do INSS enquanto, digamos assim, um dos maiores 

clientes do Judiciário, uma estatística da qual não temos o menor orgulho, mas 

enfim temos que com ela conviver, malgrado os recursos sejam limitados é com 

eles que temos que trabalhar.  As dificuldades são enormes, como gigante, 

enorme é a Previdência Social.  Os números são de uma magnitude que 

impressionam, e por isso os nossos problemas são tão volumosos.  Vou começar 

fazendo uma pequena demonstração, uma apresentação do que é a Previdência 

Social, ou melhor dizendo, o INSS, para depois falarmos do Juizado e do papel da 

Procuradoria nessa ligação, nessa intermediação entre INSS e Judiciário Federal. 

Não é uma aula.  Isso seria muita pretensão de nossa parte, 

querer ensinar-lhes qualquer coisa, mas é apenas para demonstrar alguns 

números que compõem a Previdência Social.  Temos aqui o Regime Geral, que 

engloba todos os trabalhadores da iniciativa privada, os ocupantes de cargos em 

comissão de todos os vinte e sete Estados, e ainda uma quantidade enorme de 



municípios que não têm regime próprio de Previdência Social e estão acoplados 

ao Regime Geral da Previdência Social, por não possuírem esse Regime Próprio.  

Vejam, então, que é um universo de milhões de trabalhadores, que buscam 

diariamente os serviços da Previdência Social. 

A Previdência Social tem, diríamos, dois grandes objetivos que é a 

reposição da renda para aqueles segurados que não possam mais trabalhar e 

aqueles que estão fora do mercado de trabalho por circunstâncias sociais, 

demográficas, biológicas enfim.  Nesse contexto, o legislador dotou o Regime 

Geral de Previdência Social como prestador de dez benefícios e três serviços, 

quais sejam quatro espécies de aposentadorias, três auxílios, pensão por morte, 

salário maternidade e salário família.  Além dos benefícios a Previdência Social 

presta também serviços de natureza social, de perícia médica e de reabilitação 

profissional.  Temos aí a rede de atendimento do INSS.  São 102 Gerências 

Executivas, as quais as 102 Procuradorias do INSS estão vinculadas.  São mais 

de mil agências da Previdência, 78 agências móveis, sendo 69 carros, ou seja, o 

PREVMÓVEL por carros, e nove barcos que atendem as regiões ribeirinhas onde 

não há acesso por estradas.  Temos aí as linhas de ação ou de atuação da 

Previdência Social, temos o atendimento via telefone, temos a Ouvidoria, 

atendemos por carta, pela Internet, por terminais de auto-atendimento e também 

pelos PREVMÓVEL.  Como já havíamos dito, são mais de mil agências, 

distribuídas pelo país, cobrindo um total de 5.560 municípios e um dado 

interessante é que, desses 5.500 municípios, 3.359 recebem valores – a 

importância que é repassada a esses municípios em termos de valores é maior do 

que o próprio repasse do Governo relativamente ao Fundo de Participação dos 

Municípios, ou seja, o INSS tem essa relevante função social de distribuir renda.  

Costuma-se dizer que seria o maior distribuir de renda do país, através desses 

programas sociais.  Enfim, a Previdência Social, e não faz mais do que obrigação, 

tem essa função de repartir os esforços que a sociedade trazem para a 

administração do INSS.  Ou seja, esse atendimento é importantíssimo, e se não 



fossem os pagamentos em dia da Previdência Social, diversos municípios teriam 

uma economia bastante diminuída. 

Dessas mil e poucas agências, 552 agências já têm um programa 

de modernização.  Ou seja, a Previdência Social, apesar de ter uma estrutura 

gigantesca, e por isso mesmo ela se torna muito lenta, difícil de administrar, 

mesmo assim têm sido envidados todos os esforços no sentido de propiciar 

alguma modernização e isso já é sentido em diversas localidades.  É claro que 

todo dia aparece na mídia uma fila do INSS, mas isso não quer dizer que haja um 

descontentamento de tantos segurados da Previdência Social.  Em diversos 

locais, e muitos locais, o atendimento é de boa localidade, e as filas, o mau 

atendimento é, digamos assim, exceção.  Vemos o slide aí do PREVFONE, que 

teve mais de 45 milhões de atendimento, desde 1988.  O slide do PREVMÓVEL, 

caminhão equipado para fazer todo o atendimento nas localidades onde não haja 

agência da Previdência Social, tem todas as condições de captar os documentos, 

viabilizar a concessão de qualquer benefício.  Ou seja, é uma agência 

absolutamente equipada e preparada para todas as espécies de atendimento 

prestados pela Previdência Social.  São 69 desses carros, todos equipados.  Além 

disso, temos nove barcos, equipados para o atendimento, exclusivamente na 

Região Norte, onde os acessos por estradas praticamente inexistem, e essa 

condição de isolamento dificulta ou mesmo impossibilita que se instale uma 

agência fixa ali.  Desse modo fica muito mais econômico e racional ter esses 

barcos que vão às localidades e ali previamente já comunicam às prefeituras, que 

já comunica a seus cidadãos para que se dirijam, comunicando que haverá o 

atendimento do INSS por esses barcos.  E mesmo assim, nessas unidades de 

atendimento, as pessoas são obrigadas a se deslocarem por um dia inteiro num 

barco a remo, para chegar até onde o PREVBARCO está.  Isso é conseqüência 

do tamanho do nosso país e especialmente o Estado do Amazonas, Rondônia, 

Pará, são de um tamanho impressionante, extraordinário, e não é possível que se 

instale, seria contraproducente a instalação de agências fixas.  Desse modo foi a 

maneira encontrada para não deixar ao desamparo essa população que é 



extremamente carente.  Nessas unidades móveis já foram atendidas desde 2001, 

3.769.000 pessoas.  A Ouvidoria Geral, por sua vez, já atendeu 468.000 pedidos.  

A Previdência também tem o atendimento via Internet, oferecendo 54 tipos de 

serviços, inclusive com concessões ou pedidos de benefícios por via eletrônica, o 

que facilita e também vem naquele sentido de que o segurado não tenha tanta 

necessidade de se dirigir às agências, congestionando o atendimento e causando 

filas e desconforto para os segurados. 

Temos aí os números da Previdência Social que, como os 

senhores poderão observar, são de grande magnitude.  Por mês o INSS presta, 

ou seja, tem em manutenção mais de vinte milhões de benefícios.  Significa isso 

que todo mês tem que desembolsar a extraordinária quantia de  nove bilhões e 

quatrocentos milhões de reais para fazer frente à cobertura desses mais de vinte 

milhões de benefícios, todo mês.  E a Previdência Social, embora tenha suas 

deficiências, sempre tem honrado em dia os pagamentos, o que não é uma tarefa 

das mais fáceis.  Compreendam que são vinte milhões de benefícios que devem 

ser prestados e mantidos todo mês.  Estamos falando apenas dos previdenciários, 

ou seja, aquele que tem algum componente de contribuição, depende de 

contribuição.  Na área assistencial, que é gerida, melhor dizendo, que é da 

competência do Ministério do Desenvolvimento Social, apenas operacionalizado 

pelo INSS, através da Lei Orgânica de Assistência Social, esses assistenciais 

somam 2.309.000 benefícios que são prestados mensalmente.  Ou seja, se 

fizermos as contas, teremos, de benefícios previdenciários são 113 bilhões 

desembolsados pela Previdência Social, por ano; e na área assistencial mais de 7 

bilhões/ano. 

Dos benefícios com caráter social, ou seja, aqueles que não são 

necessariamente supridos por contribuição – aí, sim, um caráter social, de 

distribuição de renda –, esses benefícios somam mais de seis milhões e 

seiscentos.  Apesar de haver a previsão da contribuição dos rurais, isso na prática 

não ocorre e não tem ocorrido até então.  De modo que os trabalhadores rurais 



são dispensados da contribuição na mesma feição que os trabalhadores urbanos.  

Então, esse benefício acaba se moldando com um caráter eminentemente social.  

Seis milhões e seiscentos mil benefícios concedidos a trabalhadores rurais, mais 

de trezentas mil de renda mensal vitalícia, que foi substituído, digamos assim, pelo 

BPC LOAS, pelo benefício de prestação continuada LOAS, que hoje, só do BPC 

LOAS são quase dois milhões.  Somando esses benefícios com caráter 

eminentemente social, temos aí quase nove milhões de pessoas sendo providas 

mensalmente pelos cofres da Previdência. 

Aqui um pequeno gráfico da distribuição dos benefícios com 

requerimento.  Ao contrário do que muitos possam pensar, a maior demanda, 

como os senhores podem observar é em relação a pedidos de auxílio-doença.  

Temos aí: amparo social, que é o BPC LOAS, 6%; aposentadoria por tempo de 

serviço, 5%; pensão por morte, 7%; aposentadoria por idade, 11%; salário 

maternidade, 15%. 

Um pequeno demonstrativo entre os benefícios requeridos e 

aqueles efetivamente concedidos.  Ou seja, daqueles segurados que vão às 

agências, quantos são atendidos nos seus pedidos.  Em 2001, três milhões de 

pedidos, com dois milhões e oitocentos mil benefícios concedidos.  Assim vai.  Em 

2002 houve um acréscimo; em 2003, houve uma pequena queda em relação ao 

ano anterior. 

Uma estatística mensal dos benefícios pedidos e concedidos, em 

2003.  Ou seja, de 450.000 benefícios requeridos mensalmente, cerca de 300.000 

vieram a ser concedidos efetivamente.  Temos aí uma proporção, para cada três 

pedidos, dois foram concedidos. 

Aí apenas um demonstrativo de que do total de municípios do 

Brasil, cerca de apenas 38% têm Regime Próprio, sendo os demais vinculados ao 

INSS. 



Senhores, como vimos, o gigantismo da Previdência é 

impressionante e não é fácil de administrar.  Embora isso não fosse desejável, não 

é possível atender a todas as demandas, seja porque o direito que a pessoa acha 

que tem na verdade ela não possui, seja porque o atendimento, sim, tem as suas 

falhas, que são intrínsecas a todo o organismo estatal ou privado.  E esse 

gigantismo da Previdência Social realmente causa problemas, quando se fala em 

mudanças.  Mudança como a trazida pelo Juizado Especial Federal, que mudou 

todo um conceito.  Os Juizados Especiais Federais inovaram sobremaneira nesse 

relacionamento entre Previdência Social e Judiciário.  Apesar de ser uma lei 

processual, a Lei dos Juizados Federais é basicamente uma lei processual, houve 

um aumento expressivo, significativo de demandas.  Isso tendo em conta as 

inovações trazidas pelo Juizado. 

Mas, voltando ao tamanho da Previdência, não podemos ignorar o 

papel relevante, extraordinário que ela tem na função social, na função de 

propiciar um reconhecimento de direitos para os segurados.  Ela tem essa 

capilaridade também de grande importância, ela atinge quase todos os municípios 

brasileiros, e é a quase totalidade mesmo, não é alguma coisa que está longe do 

cidadão, do segurado.  Ela procura ir até onde as demandas estão.  Tudo isso 

estou dizendo obviamente para que haja uma compreensão para com a 

Previdência Social no sentido de que ela tem dificuldades e não é possível, muitas 

vezes, atender com a presteza e a eficiência que todos nós gostaríamos.  Temos 

que considerar, também, que esse patrimônio da Previdência Social não é 

patrimônio de Governo, esse patrimônio é formado quase que na totalidade pelas 

contribuições dos empregados e dos empresários, sendo que o Governo vem 

apenas para dar um aporte – apenas, não, tem obrigação de dar um aporte na 

cobertura de eventuais diferenças de caixa.  Então, toda vez, como disse aqui o 

Ministro Gilmar Mendes, que se concede um benefício, há um custo para a 

Previdência Social, e a Previdência Social não é Governo, embora tenha o caráter 

de compulsoriedade, e o caráter público, o patrimônio dela é fundamentalmente da 

sociedade.  E temos também que levar em consideração que cada povo tem a 



Previdência com o tamanho que escolhe.  Ou seja, se queremos mais benefícios 

de valores mais elevados, atingindo um maior número de segurados ou 

necessitados temos que, do outro lado, prover o sistema de meios para fazer 

frente a essas despesas.  Nesse sentido é que eu digo que cada país tem a 

previdência que escolhe com o tamanho que deseja, no sentido de que, se 

queremos melhorar a qualidade, teremos que desembolsar mais dinheiro, 

mensalmente. 

Enfim, os Juizados trouxeram essa extraordinária agilização no 

processo.  Eu ingressei em 1997 na Procuradoria, e tínhamos um número 

reduzido de demandas previdenciárias, acidentárias sempre tivemos bastante.  

Mas, com o implemento dos Juizados Especiais Federais, esse número cresceu 

extraordinariamente e nós, digo, nós, Procuradoria e INSS, não estávamos 

adequadamente preparados e nem imaginávamos a repercussão que a criação 

dos Juizados traria nesse relacionamento entre Judiciário e Previdência.  

Importante ressaltar a relevância dos Juizados, com essa agilização dos 

processos, com os prazos reduzidos, a facilidade de acesso, sem advogado, a 

valorização da informalidade, da oralidade, enfim, tudo isso colocou realmente o 

cidadão, o jurisdicionado num contato pessoal com o Juiz, propiciando uma 

valorização para ele que, de certo modo e com alguma razão não encontrava eco 

das suas pretensões na Administração, ou seja, no INSS.  De modo que não 

podemos negar esse caráter, digamos assim, social que o Juizado propiciou na 

valorização do cidadão e do jurisdicionado, que encontrou e se afeiçoou até ao 

Juizado, por ser, digamos assim, um seu porta-voz diante da Administração 

Pública.   

E onde é que entra a Procuradoria Federal do INSS nesse 

relacionamento Judiciário/Administração?  Na verdade, a Procuradoria Federal 

Especializada INSS é um órgão vinculado à AGU, que está sob a administração 

da Procuradoria Geral Federal, assim como as demais procuradorias de 

autarquias, de modo que temos o controle, digamos, técnico, por parte da AGU, 



controle técnico por parte do Ministério da Previdência Social enquanto 

Procuradoria, e sob o aspecto material, ou seja, administrativo, é o INSS que 

provê de meios para a execução da nossa tarefa.  Nesse contexto, a Procuradoria 

está servindo, enquanto representante judicial da Autarquia perante o Judiciário, 

me parece que é o papel mais relevante que a Procuradoria tem, de servir como 

intermediador, interlocutor entre as determinações que saem do Judiciário e o 

cumprimento por parte da Administração.  É claro que é nossa função fazer a 

defesa da instituição que nos remunera, e nesse sentido, se de um lado o juiz tem 

liberdade de atuação e autonomia das decisões, a Procuradoria, realmente, se 

move, principalmente, primordialmente, pelo princípio da legalidade.  Mas cada um 

tem sua função dentro do Estado de Direito e a nossa função, como Advogado 

Público, é defender os interesses do nosso cliente, no caso o INSS. 

Estamos recebendo uma comunicação de que o tempo já está um 

tanto avançado, mas eu gostaria – não sei se será possível –, depois conforme 

formos avançando falaremos de outros assuntos que reputamos importantes, mas 

em face do tempo e de ter-se iniciado com certo atraso não foi possível expor 

todas as nossas considerações, mas esperamos que isso seja possível no 

decorrer das explanações. 

Era isso que tinha a expor no momento.  Muito obrigado pela 

atenção. 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Muito obrigado, Dr. 

Cornélio Medeiros Pereira, Coordenador Geral de Matéria de Benefícios do INSS.  

Devo fazer aqui um testemunho, em nome dos Juizes Federais: o relacionamento 

vem sendo, pelo menos em São Paulo, Campinas, onde atuo, e na capital 

também, muito cordial dos Procuradores do INSS nos Juizados.  Mesmo sendo 

vencidos na maior parte das causas, os Procuradores ficam ali irresignados 



acompanhando as audiências e sessões das Turmas Recursais.  E um 

relacionamento bastante colaborativo.  Acho que o nosso papel institucional vem 

sendo bem desempenhado, cada um dentro da sua função, e isso é um papel de 

todos, das Procuradorias que vêm melhorando suas estruturas, da própria AJUFE 

que vem patrocinando esses encontros compartilhados com as Procuradorias.  É 

um caminhamento em prol do Estado Democrático de Direito.  Lembro disse até, 

antes de passar a palavra ao Dr. Cláudio, que há quatro anos exatos, em Belo 

Horizonte, em setembro de 2000, na gestão do Flávio Dino, nós dividimos uma 

mesa também no Seminário do Sistema Financeiro da Habitação, e eu fiz uma 

crítica muito cruel naquele dia, dizendo que eu tinha três anos de Juiz Federal, de 

atuação na Justiça Federal e nunca havia conhecido um Procurador da Caixa, que 

eles não iam às audiências.  E o Dr. Cláudio, muito veementemente, e muito 

próprio, defendeu a Procuradoria da Caixa, dizendo que em Minas Gerais não era 

daquele jeito, e acredito que não deveria ser mesmo.  E a atuação da 

Procuradoria da Caixa em São Paulo também melhorou bastante desde aquela 

época.  Lógico, não foi por essa crítica, mas pela atuação dos Diretores e dos 

Chefes Regionais e até fazendo bastante intercâmbio mesmo, por meio dos 

eventos da AJUFE, dos tribunais.  Acho que vem melhorando essa atuação dos 

Juizes com as Procuradorias públicas. 

Então, sem demorar mais, gostaria de agradecer a presença, em 

nome da AJUFE, mais uma vez, ao Dr. Cláudio Gonçalves Marques, Gerente 

Jurídico da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte, que também é... 

Fita 3 A 

O SR. CLÁUDIO GONÇALVES MARQUES – ... da Justiça 

Federal, eu diria que é do interesse do jurisdicionado, de toda a coletividade, e 

também da Caixa Econômica Federal, que tem a possibilidade de, através de sua 

visão própria, contribuir nesse Fórum, nesse evento, com aquilo que poderia ser, e 



que acho que seja o escopo principal desse evento, que é trazer maior agilidade e 

uma melhor prestação jurisdicional.   

Eu começaria traçando, embora já conhecido por todos, um breve 

escopo histórico, acerca da criação dos Juizados Especiais.  Como sabemos, e 

para que façamos um link entre o juizado e a própria situação da Justiça Federal, 

e depois das Procuradorias Públicas, temos que a Carta Magna, logo no seu título 

primeiro, estabelece que o Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito, 

tendo por fundamentos básicos, entre outros, e fundamentais, a soberania, a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana, aduz serem Poderes harmônicos e 

independentes não só o Legislativo e Executivo como o Judiciário.  Judiciário 

esse, então, que passa a ter uma função precípua na construção dessa sociedade 

justa e solidária.  Em seguida, no título segundo nossa Carta política traz aquela 

que seria, a meu ver, e para consideração de muitos, a fundamental garantia 

assegurada pela Constituição, que seria aquela que traz o princípio da 

inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário da lesão ou ameaça a direito.  

E é nessa incipiente análise que temos, por insofismável, essa situação 

garantidora, esse filtro social que exerce o Poder Judiciário, a relevância do Poder 

Judiciário enquanto garantidor da sociedade e dessa liberdade que a própria 

Constituição estabelece.  Então, compreendida assim a essencialidade do Poder 

Judiciário, nós, especialmente a partir dos anos noventa, passamos a vislumbrar 

uma situação, bastante conhecida por todos, e que foi à época dita como a 

dificuldade de acesso à Justiça.  Tecnicamente mais correto, seria até a questão 

de acesso à jurisdição.  De toda forma, por fatores diversos e creio que 

especialmente em razão do quantitativo de magistrados, o número reduzido de 

magistrados frente a quantidade de demandas, obviamente que não poderia haver 

outro resultado que não a morosidade do processo judicial.  E foi exatamente 

nesse contexto que o legislador constituinte, preocupado com essa situação, e 

buscando então a imposição de um regime mais célere e inserir no nosso contexto 

jurídico um novo cenário procedimental, trouxe a possibilidade, amparada na lei 

constituída em 1984, que teve um primeiro pressuposto, que foram os Juizados de 



Pequenas Causas, depois tivemos a criação dos Juizados Especiais no âmbito 

dos Estados, através da Lei 9.099, e, posteriormente, então a Lei 10.259, 

conforme encartado no artigo 98 parágrafo primeiro da Constituição Federal.  Com 

a promulgação do referido diploma legal, Lei 10.259, ato continuo a Justiça 

Federal começou a criação das Varas Federais Especializadas.  Em alguns 

Estados da Federação, as primeiras delas com a sua competência exclusivamente 

para causas previdenciárias, e algumas outras, como aconteceu em Minas Gerais, 

a competência já plena para os Juizados Especiais.  Obviamente que nesse 

primeiro momento os Juizados Especiais em 2001 foram criados juntamente com 

a Lei Complementar 110, que possibilitou aquele acordo administrativo para as 

causas do FGTS.  Então, temos peculiaridades em alguns Estados do país, como 

é o caso de Minas Gerais, em que 80% das causas que versam nos Juizados 

Especiais Federais, têm por objetivo a recuperação de perdas inflacionárias do 

FGTS.  Houve uma migração da Vara comum para a Vara do Juizado Especial. 

Como era de se prever, não tardou para que em pouquíssimo 

tempo houvesse um número exacerbado de processos nos Juizados Especiais 

Federais.  Merece registro o fato de que essa foi uma nova demanda, uma 

demanda até então reprimida, não caracterizada, não conhecida.  Vale dizer, não 

se percebeu ou não se percebe no primeiro momento a redução de processos das 

varas comuns para simplesmente novos ajuizamentos.  Parece-me que as ações 

também continuam sendo ajuizadas, em grande quantidade, nas varas comuns.  

Essa nova demanda, obviamente exigiu de todos os entes envolvidos, aí dizendo 

Poder Judiciário Federal mas também a União Federal através de suas 

autarquias, fundações e empresas públicas federais, toda uma gama de novas 

orientações.  Obviamente que era um momento novo e demandava, então, uma 

nova atuação.  Não obstante todos os desafios que se apresentaram não se poder 

olvidar que os esforços ainda não foram todos alcançados.  As dificuldades 

permanecem e por mais que se busque exaurirem os problemas nos deparamos, 

cada vez mais com outros obstáculos, obstáculos esses que devem ser 

superados, e serão necessariamente superados. 



Eu tracei aqui um pequeno paralelo para que pudesse demonstrar 

quais os dificultadores internos e externos da Caixa dentro desse contexto de 

criação dos Juizados Especiais Federais.  Comecei trazendo aqui as dificuldades 

em relação a recursos humanos, um dificultador interno da Caixa para fins de 

atuação no Juizado.  O Dr. Luciano, como bem disse, e na crítica que teceu, em 

2000, na ocasião daquele evento sobre o SFH já falava e havia uma crítica sobre 

a não atuação do advogado da Caixa de forma mais próxima do magistrado, do 

Poder Judiciário.  Então,  essa questão de recursos humanos na Caixa não é uma 

questão nova, é uma questão dificultadora.  A Caixa passa por inúmeras 

instâncias definidoras de seu próprio sistema de gestão; a Caixa passa sob 

controle do Ministério da Fazenda, a quem está vinculada, também tem controle 

do Banco Central, do Comitê de Controle das Estatais.  Enfim, a Caixa é servidora 

de vários senhores ao mesmo tempo.  E ela tem os seus limitadores, 

especialmente na área de recursos humanos.  Então, tivemos inúmeras 

dificuldades.  A primeira e maior dificuldade interna da Caixa foi se adequar a essa 

necessidade e possibilitar que os procuradores pudessem estar presentes frente a 

essa nova demanda, e, mais que isso, que prepostos também pudessem 

abandonar suas atividades internas para que pudessem estar representando a 

Caixa em Juízo.  Esperamos que essa realidade seja, de certa forma, alterada 

agora, no início do ano de 2005, porque a Caixa realizou um concurso externo e 

tem a expectativa de contratação de novos procuradores agora para o início de 

2005.  Esse seria, então, o primeiro dificultador interno que eu gostaria de chamar 

a atenção. 

Um outro dificultador que chama a atenção e que, na verdade, 

muitas vezes é objeto de crítica pelos magistrados, e não também sem razão, é a 

impossibilidade que entendemos, ressalvadas as opiniões em contrário, de que 

teríamos possibilidade de que a Lei 10.259 teria autorizado ao Procurador, ao 

Advogado da Caixa a Constituição de acordos em juízo.  Essa é uma dificuldade 

mito grande para nós, em face de que não existe ainda nenhum ordenamento 

interno na Caixa que autorize ao Procurador ou ao preposto, a propositura de 



proposta de acordo.  É claro que haja uma autorização expressa e generalizada 

na Lei 10.259 que poderia levar a se pensar estar o Procurador automaticamente 

autorizado, há que se fazer uma interpretação em relação ás normas internas das 

empresa.  Nós temos lei própria, regulamento próprio, manuais próprios de 

atividade, somos todos empregados públicos e poderemos ser indagados no 

futuro sobre quais os limitadores estaríamos ou não utilizando para fins de 

acordos.  Então, temos.  Assim, como temos limites de alçadas para os nossos 

gerentes, para nossos administradores, enquanto aplicadores do dinheiro público, 

temos que ter também uma legislação interna, um manual interno que nos 

possibilite e nos delimite matérias e limites de alçada.  É bom que se repute agora, 

no Conselho de Administração Superior da Caixa, uma proposta em tramitação, 

proposta essa colocada pela Diretoria Jurídica da Caixa, de resolução desta 

questão, através da criação de uma política de acordos.  Essa política de acordos 

pretende deliberar sobre essa matéria.  E, mais do que isso, além da política de 

acordos, há também o interesse da Caixa, a exemplo do que aconteceu nos 

Tribunais Superiores, especialmente no STJ e Supremo Tribunal Federal, onde a 

Caixa desistiu de mais de 90.000 recursos, especialmente aqueles versando sobre 

matéria do FGTS, há também essa intenção de redução de número de recursos.  

Enfim, melhorai da atuação, porque a Caixa também entende, especialmente 

ciente desse seu papel social, a Caixa tendo ciência disso é colaboradora na 

efetivação e ampliação dos Juizados Especiais. 

Além dessa impossibilidade, temos uma outra situação ou um 

outro dificultador interno na Caixa e que merece registro, até para questão de se 

fechar esse raciocínio acerca da impossibilidade acordo.  Eu fiz referência 

analógica a uma Portaria, número 505, expedida pela Advocacia Geral da União, 

na pessoa do atual Ministro Gilmar Ferreira Mendes, quando Advogado Chefe da 

Advocacia da União, em que há a impossibilidade – essa portaria 505, de 2002, 

impossibilita que os procuradores, advogados da União, fizessem ou 

possibilitassem a eles essa questão de acordos nos juizados.  E essa portaria é 

bem clara, em relação não só também às fundações como também às empresas 



públicas.  Então, a Caixa está vinculada a essa Portaria da AGU.  Num evento 

passado, em que tive oportunidade de estar com um Procurador da Advocacia da 

União, ele nos confiou que parece que já há alguma coisa em tramitação no 

sentido de revogação dessa portaria.  E obviamente que essa revogação da 

portaria também nos atingirá – a Caixa –, e facilitará para que possamos estar 

atuando em termos de acordos nos Juizados Especiais. 

Comecei, então, aqui a enumerar alguns fatores exógenos que, de 

certa forma, causam também a limitação da atuação da Caixa nos Juizados 

Especiais.  Colocamos aqui algumas preocupações.  A primeira delas são os 

Juizados Especiais Itinerantes.  É claro que não temos dúvidas da importância dos 

Juizados, especialmente daquele acesso que possibilita ao cidadão do interior, 

àquele que de outra forma não teria possibilidade nem sequer de conhecer um 

Magistrado Federal.  Assim como o Dr. Luciano não conhecia um Procurador da 

Caixa, o homem do interior não teria possibilidade de conhecer o Magistrado 

Federal.  Mas, é claro que temos também dificultadores imensos, em termos de 

material e logística; embora possa não parecer, a Caixa também tem seus 

problemas.  A Caixa também está sujeitas à Lei 8666, suas compras se realizam 

através de licitações.  Então, todos os dificultadores em termos de material e 

logística, que acompanham também todo o deslocamento de procuradores, 

também de prepostos para essas audiências.  Mas também as coisas não são 

apenas ruins.  Mesmo nas dificuldades conseguimos encontrar algo de bom.  

Temos procurado fazer, junto às Coordenações dos Juizados Especiais, algumas 

parcerias que possibilitem que nesse evento, nesse encontro dos Juizados 

Especiais, a Caixa possa não somente estar presente, como agregar alguma coisa 

a mais ao cidadão que estará presente.  Temos alguns casos em Minas Gerais em 

que fixamos postos de atendimento, colocamos terminais de atendimento de 

benefícios sociais, terminais de atendimento para saldos de FGTS, enfim 

podemos estar agregando atividades a essa atividade que provavelmente na 

cidade onde estará presente o Juizado itinerante, vai ser realmente algo inusitado. 



Mas além dos Juizados Especiais que de fato demandaram e 

demandam para nós uma certa criatividade em termos de atuação, temos outro 

dificultador, que temos que nele tocar.  Temos algumas dificuldades em termos de 

qualidade das “atermações”, especialmente em relação àqueles autores que não 

comparecem em juízo acompanhados de advogado.  É claro que sabemos que a 

Justiça Federal também tem suas dificuldades em termos de pessoal e sabemos, 

então, que normalmente as “atermações” ficam a cargo de estagiários; 

obviamente que nem sempre com o preparo jurídico adequado para que possam 

estar narrando objetivamente os fatos e concluindo através de um pedido que seja 

realmente factível.  É claro que isso, às vezes, dificulta a defesa e faz com que a 

gente se depare com situações como alteração do pedido em audiência, 

julgamento extra petita, enfim, dificuldades inúmeras que acontecem e que fazem 

com que haja perda de tempo e obviamente até eventual recurso que poderia ser 

dispensável, se houvesse uma “atermação” um pouco mais aclarada. 

Um outro fator, externo também, que de certa forma dificulta a 

defesa da Caixa faz referência exatamente ao prazo de defesa.  Esse prazo de 

defesa, é na verdade fixado no artigo 9º da Lei 10.259 – na verdade não fala em 

prazo de defesa, o artigo 9º fala em citação para audiência e estabelece o prazo 

de 30 dias para a entrega da defesa em audiência –, e a questão é que se ficava 

em termos interpretativos era qual seria, então, o prazo para a defesa caso não 

houvesse a necessidade da audiência, muito embora normalmente se tenha 

audiência para fins de tentativa conciliatória inicial.  Houveram divergências em 

relação a essas interpretação, mas até agora recentemente tivemos o 

pronunciamento, em termos de mandado de segurança, pelo TRF da Primeira 

Região, que confirmou a interpretação da Caixa acerca do prazo de 30 dias 

também para a defesa, independentemente de existir ou não a audiência.   

Outra coisa que é um fator externo também que, de certa forma, 

traz também alguma dificuldade para a Caixa, são os exíguos prazos para 

cumprimento das liminares deferidas e o perigo da própria irreversibilidade da 



decisão judicial.  É claro que é um aspecto norteador dos Juizados Especiais as 

causas cíveis de menor complexidade.  Se é uma causa cível de menor 

complexidade aquela em que a Caixa está sendo demandada, nós entendemos 

que o prazo para cumprimento, claro, não necessitaria ser tão premente, uma vez 

que não é uma causa de grave conseqüência para a órbita do autor.  Acontece 

que, embora a Caixa não tenha, e de fato não tem se furtado ao cumprimento de 

qualquer ordem judicial, a Caixa cumpre imediatamente todas as ordens que 

recebe, mas é óbvio também que pela complexidade da Caixa, que se faz 

presente hoje em todos os municípios brasileiros, se não por estrutura própria, 

através de representantes, e essa complexidade, essa capilaridade da Caixa, que 

faz com que ela esteja cada vez mais próxima do cidadão, faz com que ela seja 

realmente a longa manus do Governo Federal, faz com que esteja distribuindo 

benefícios sociais e atuando em todos os segmentos da sociedade, essa 

complexidade acaba pesando contra a Caixa no momento do cumprimento de 

uma decisão, e claro que, então, o prazo exíguo pode, de certa forma, trazer 

algum problema em termos de relacionamento, o que, de fato, não é de nenhum 

interesse da Caixa.  O fato é que, muitas vezes liminares concedidas sem a oitiva 

da Caixa podem fazer com que haja necessidade de algum esclarecimento, talvez 

ainda não trazido ao Magistrado, e que o prazo pode nos inviabilizar o 

cumprimento. 

Questão que também nos aflige.  A administração da Caixa tem se 

preocupado muito com a questão da clonagem de cartões e com as fraudes de 

maneira geral que têm ocorrido não só nas suas agências, mas todos os bancos e 

segmentos da sociedade são, de fato, vítimas das situações de fraudadores.  A 

Caixa já tem um estudo levantado e tem tido um prejuízo de cerca de um milhão 

de reais em relação à atuação de fraudadores.  E a Caixa normalmente, diante de 

uma fraude detectada, ela procede à recomposição espontânea da conta do 

correntista, quando percebe que não houve, da parte desse correntista, qualquer 

participação no evento, quando ele não deixou a sua senha disponível, quando ele 

não se valeu da ajuda de terceiros estranhos – como nossas agências sempre 



previnem, os cartazes previnem –, mas a questão toda é o público que a Caixa 

atua com ele.  A Caixa atua com todos os segmentos da sociedade, e obviamente 

nós sabemos que alguns segmentos da sociedade têm dificuldade de acesso, 

assim como têm dificuldade de acesso à jurisdição, obviamente terão dificuldade 

de acesso aos meios eletrônicos que possibilitam a utilização bancária.  Então, 

essa questão tem nos preocupado bastante, porque esse instituto, ainda de certa 

forma incipiente no seio jurídico nacional, com a devida vênia, reputamos que 

deva ser tratado com um pouco mais de cautela.  A Caixa, não obstante ser uma 

instituição financeira, atua com essas funções delegadas do Governo federal, 

financiando habitação, saneamento básico, atuando e gerindo com o FGTS, 

seguro-desemprego, FIES e várias outras situações, além de ter que atuar como 

instituição financeira privada, concorrendo em igualdade de condições com toda e 

qualquer outra instituição.  Então, a Caixa precisa, obviamente não pode gerar 

prejuízo para a sociedade, sob pena de não mais ser útil a essa mesma 

sociedade.  Então, a Caixa além de toda a atuação social tem uma atuação 

privada, como todo e qualquer outro banco, sem que haja qualquer espécie de 

benefício em relação a isso, e obviamente se utiliza daquilo que aufere nessa 

relação privada, para atendimento também ao setor social.  E a Caixa procura, 

então, diante dessa incumbência, prestar o melhor serviço possível.  É claro que 

muitas vezes a atuação do empregado da Caixa, em todas essas vertentes, não é 

bem entendida pelo público, e obviamente que erros podem acontecer.  O que 

entendemos é que a questão fulcral e fundamental é entender se aquela atuação, 

de fato, teria ou não ocasionado o dano moral, aquela ofensa à honra do autor, 

aquela ofensa à sua intimidade, se haveria ou não nexo de causalidade entre a 

atuação ou eventual omissão da Caixa e o fato ocasionado.  Quer dizer, é a 

separação plena daquilo que seria o aspecto material do dano e o aspecto moral 

propriamente dito.  Então, claro, não pretendemos aqui polemizar a questão do 

dano moral muito menos trazer e não entender as nossas próprias mazelas 

internas.  Temos dificuldades, cometemos erro, mas o que a gente precisa é 

realmente da compreensão e de uma maior cautela no entendimento dessas 

questões do dano.  E não podemos, também, permitir que o dano venha, na 



verdade, a ser, como presenciamos em alguns casos, uma espécie de punição 

contra um eventual recurso interposto.  Nós já vimos condenações majoradas não 

pelo fato em si, mas muito mais como punição da atuação recursal da Caixa.  E 

claro que, como empresa pública, e atuando na defesa do Erário público, a Caixa 

precisa e tem que se valer dos recursos necessários. 

Então, já partindo para a conclusão, eu gostaria de dizer que não 

temos dúvida de que a criação de um órgão jurisdicional mais ágil, menos oneroso 

e mais eficiente, que torna o Poder Judiciário Federal acessível ao cidadão 

comum, recupera a auto-estima e traz ínsitos em si a inserção social de cidadania 

e o próprio ideal de Justiça.  Malgrado toda sorte de dificuldades enfrentadas, a 

Caixa tem feito todo esforço necessário para jamais se furtar ao cumprimento 

dessas decisões judiciais – todas elas.  Acreditamos que nosso esforço só tem 

sido exitoso, porque contamos com a parceria dos Juizados Especiais Federais, 

nas pessoas dos Juizes aqui presentes.  Eu gostaria de fechar dizendo que a 

Caixa não pretende mais somente ser ator nesse processo, a Caixa ciente mais 

uma vez de toda a sua função social, a Caixa quer participar, com a Justiça 

Federal, da criação de um novo modelo.  Nós queremos participar, Dr. Luciano, da 

criação desse modelo, assim como participamos, em várias Seções Judiciárias, da 

própria implementação dos Juizados Especiais.  Estivemos presentes, desde o 

nascimento na implementação e discussão daquilo que seria o melhor para os 

Juizados.  A Caixa quer o fortalecimento dos Juizados.  A Caixa não trabalha 

contra os Juizados, muito menos contra a Justiça Federal.  A Caixa é parceira da 

Justiça Federal.  Onde estiver a Justiça Federal, a Caixa estará presente, e 

pretendemos trabalhar juntos na construção desse novo paradigma, que é o 

Juizado Especial. 

Muito obrigado. 

 



O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Muito obrigado, Dr. 

Cláudio.  Tenha certeza de que os Juizes Federais acreditam que a Caixa é uma 

grande parceira nos seus foros, nas suas atividades, e também no relacionamento 

muito estreito que vem tendo com a AJUFE. 

Temos ainda dez minutos para alguns debates.  Se alguns 

colegas quiserem fazer alguma indagação...  Eu teria duas, uma para cada 

palestrante, que é o momento agora de devolvemos aquelas perguntas que nos 

angustiam no dia a dia.  Dr. Cornélio, até lhe dando oportunidade de 

complementar algo, tem alguma estatística do número de benefícios indeferidos 

que vão à Justiça e que são concedidos.  A impressão, apenas experimental, é 

que nas concessões a maior parte a Justiça atende o pedido do cidadão.  E nas 

revisões, excluindo a questão do IRSM, a maior parte das revisões são 

indeferidas.  É uma impressão de dia a dia.  Queria perguntar se tem alguma 

estatística nesse sentido. 

 

O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Efetivamente não há 

uma pesquisa ou uma estatística nesse sentido.  Se bem entendi, daqueles 

benefícios indeferidos administrativamente, quantos são providos pela Justiça?  

Não temos esses números.  Não sei se a Justiça Federal, as Coordenação de 

Juizados têm algum tipo de estatística nesse sentido: quantos dos pedidos 

formulados são procedentes ou improcedentes.  Não sei.  Mas, a respeito disso, 

não obstante o número absurdo de ações quer o INSS tem nos Juizados, cerca de 

dois milhões, se não estou enganado, desses dois milhões de ações, com certeza, 

em cerca de um milhão e trezentos dizem respeito à questão do IRSM.  Temos 

ainda mais alguns milhares em relação a ações revisionais sobre Súmula 2, 

ORTN; tivemos de IGPDI, mas algumas ainda estão em andamento, e da 

conversão de ORTN.  Ou seja, são quatro demandas, digamos, que não são 

tipicamente previdenciárias.  Decorrem de equívocos de planos econômicos, 



enfim.  OU seja, essas demandas estão tirando a possibilidade da discussão do 

direito previdenciário, esse que é negado na Administração.  De modo que temos 

uma estatística um tanto quanto aproximada de que, desse universo de dois 

milhões de ações que tramitam nos Juizados em face do INSS, apenas de 

trezentas a quatrocentas mil dizem respeito efetivamente a direito previdenciário, 

tipicamente considerado, ou seja, aquelas demandas que envolvam produção de 

provas, aquele benefício que foi negado efetivamente.  E observem os senhores 

que, se considerarmos que são trezentas mil ações,  é um número absoluto 

bastante grande, mas se consideramos um universo de vinte milhões de 

benefícios que são mantidos, trezentos mil significa um e meio por cento de 

litigiosidade.  Claro que, mutatis mutantis, dos vinte milhões de segurados que 

estão se beneficiando da Previdência Social, apenas um e mio por cento tem que 

recorrer à Justiça para terem provido seus pleitos.  Eu acho isso significativo.  

Trezentos mil é bastante, mas um e meio por cento do universo demonstra que o 

trabalho do INSS, da Previdência Social não é assim de tão baixa qualidade 

quanto a mídia, às vezes, procura passar para o público.  Temos, sim, muitas 

deficiências, queremos aperfeiçoar e aqui estamos nesse sentido, mas devemos 

também considerar a parte positiva, e a relevância social da Previdência. 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Faço uma indagação ao 

Dr. Cláudio.  Tem uma questão que me aflige bastante nas decisões dos Juizados, 

que um dispositivo da Lei 10.833 que prevê um recolhimento de 3% no 

levantamento de alvarás judiciais, a título de Imposto de Renda.  Lá meu fórum em 

Campinas a posição da Caixa era que haveria de se recolher em todos.  Aí eu 

como Presidente em exercício do Juizado fiz um comunicado pedindo que desse a 

opção que está na própria lei, do sujeito se declarar imune ou isento, porque os 

benefícios, noventa ou mais por cento, estão fora daquela parcela mensal de 

isenção do Imposto de Renda.  É um dispositivo que até gostaria de saber a 

história, de onde saiu, porque três por cento não tem referência nenhuma essa 



alíquota de três por cento.  E mesmo nas decisões declaro isento.  Mas parece 

que haveria um estudo da Caixa, que a Caixa não poderia arcar com esta 

responsabilidade de ficar decidindo, caso a caso, se o sujeito é isento ou não.  

Conhece essa posição? 

 

O SR. CLÁUDIO GONÇALVES MARQUES – A questão mais 

preocupante para a Caixa é exatamente o fato do não recolhimento, e depois da 

aplicação da substituição tributária para que a Caixa seja, de alguma forma, 

obrigada pela própria Receita ao recolhimento.  Precisamos fazer, e aí acho que 

podemos até trabalhar conjuntamente, um estudo acerca da aplicabilidade da lei 

em todos os casos ou não.  Na verdade, a Caixa, diante da Lei e adstrita a esse 

princípio da legalidade, ela faz o recolhimento, mas obviamente, diante de uma 

decisão judicial em contrário, que diga que, naquele caso específico, não será 

recolhido, a Caixa costuma não recolher.  Mas isso é bom que os juízes façam, 

porque aí a Caixa passa a ter esse respaldo que precisa para atuação junto à 

Receita Federal, porque aí a questão é entre Receita e Caixa, e a Receita Federal 

tendo acesso a todos os alvarás pagos, obviamente quer saber a contrapartida, o 

porque do não recolhimento.  E se a Caixa não o faz, diante de uma determinação 

judicial, há o respaldo jurídico para isso. 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Mas a minha indagação é 

que a própria Lei diz que a pessoa pode se declarar isento ou imune, e lógico que 

o beneficiário, a parte do processo, na parte das vezes não sabe nem o que é 

isso, não tem essa noção.  Vão descontar os três por cento e ele vai achar que é 

alguma despesa do banco e fica por isso mesmo. 



 

O SR. CLÁUDIO GONÇALVES MARQUES – Dr. Luciano, a 

questão é realmente a Caixa aceitar essa declaração sem que tenha o respaldo 

do juiz.  Essa declaração, será que não deveria ocorrer nos autos do processo, ou 

ela acontece administrativamente no momento do alvará?  Acho que momento de 

expedição do alvará poderia sair previamente essa autorização judicial, claro que 

precedida de uma própria declaração do autor, daquele que fará o levantamento, 

porque aí a Caixa estaria plenamente garantida. 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Entendi.  Dr. Presidente 

da AJUFE, se o senhor quiser falar o auditório lhe permite. 

 

O SR. JORGE ANTONIO MAURIQUE – Eu queria perguntar para 

o Dr. Cornélio, que representa aqui o INSS, sobre duas questões.  A primeira é 

que, como o senhor pode testemunhar, estivemos lá no INSS falando com o 

Procurador Geral, tentando conversar sobre o acordo IRSM.  Mas não tivemos 

nenhum retorno a respeito de como seria feito o encaminhamento e de que 

maneira seria isso remetido aos Juizados Especiais Federais.  Eu pergunto: é uma 

tendência do novo Governo, da nova Procuradoria do INSS continuar trabalhando 

de uma maneira a esquecer o diálogo que sempre existiu com a Justiça Federal e 

com os Juizes Federais.  Essa é a primeira pergunta, que é o exemplo do acordo 

do IRSM.  E a segunda pergunta é: qual é o retorno que estão tendo em termos de 

acordos, e qual a perspectiva.  São as duas perguntas que gostaria de fazer. 

 



O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Devido à deferência 

do Presidente da Associação, vamos procurar responder a pergunta dele, embora 

tenhamos três outras aqui, dos senhores magistrados.  Mas, como essa questão é 

mais abrangente, Dr. Jorge, a Procuradoria Geral do INSS tem todos os motivos 

para ter um excelente relacionamento com a Magistratura Federal.  Nós 

trabalhamos diariamente juntos e devemos, sim, pautar nossas ações de uma 

maneira harmoniosa e conjunta, dividindo inclusive responsabilidades.  A questão 

do acordo do IRSM, digamos que foi tratada e não houve a participação da 

Magistratura Federal na composição, ou seja, na formulação do próprio acordo.  

Isso não é positivo, isso é um aspecto negativo, mas a condução do processo do 

acordo foi todo formulado e desenvolvido na Casa Civil.  Não foi feita no INSS.  

Participamos de inúmeras reuniões, que se alongavam noite adentro no sentido de 

buscar soluções e pode ter certeza de que esse acordo não é, digamos assim, 

aquilo que a Procuradoria do INSS entenda como um bom acordo.  Seria, de 

nossa parte aqui, insultar a inteligência dos senhores, se disséssemos que é um 

bom acordo, talvez seria até um escarnecimento à minha própria sanidade.  Enfim, 

nós discutimos longamente, mas acabou por prevalecer as deficiências da área 

econômica.  De modo que a Procuradoria Geral está de portas abertas para 

discutirmos, sim, como fazer para operacionalizar esse acordo nos juizados.  

Quando às estatísticas, em termos de transações judiciais, aquelas que são 

levadas aos autos dos processos, temos poucas, não chegam a mil até o presente 

momento.  E as transações extrajudiciais, ou seja, aquelas feitas para as pessoas 

que não ingressaram em juízo, aquele termo de acordo, temos já cerca de 30.000 

até o final de semana passado. 

A SRA. (.................................) – ...  os postos do INSS em 

Salvador não estão prestando qualquer esclarecimento administrativo.  Estamos 

recebendo questões que nada vem a ver com o acordo.  Está todo mundo 

migrando para o nosso Núcleo de Atendimento Judiciário, onde temos apenas 

quatro servidores...  Então, o que acontece?  Se protocolarmos esse acordo, isso 



significa desistência da ação judicial, a parte não sabe que aqui está omitido esse 

fato.  Outra coisa...  (fora do microfone, sem condição de degravação) 

 

O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – São dois termos, não 

é doutora?  Não, não.  São dois termos.  Um de acordo, que serviria para os casos 

em que não há ação judicial, então seria um acordo, vamos colocar, extrajudicial, 

ou melhor, não é extrajudicial porque a pessoa não tem ação.  E o de transação 

judicial é aquele feito pelas partes nos autos. 

 

A SRA. (.................................) – ...  achando que o Poder 

Judiciário ...  (fora do microfone, sem condição de degravação) 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Só um minutinho.  Deixe 

lhe interromper um minuto, para anunciar a presença do Ministro Ari Pargendler, e 

pedir que venha compor a Mesa, e assistir os debates.  O Ministro ouve nos 

auxilia aqui no debate. 

 

A SRA. (.................................) – Seria isso então.  Ou se há 

possibilidade.  Bom dia, Excelência, Ministro Ari Pargendler.  Eu havia 

questionado o INSS acerca do acordo que está remetendo todos os beneficiários 

para Juizados Especiais Federais, e estamos com um problema sério porque 

como os termos não estão claros, ou nós explicamos e estamos com tudo 



paralisado, com poucos servidores, ou deixaremos as pessoas ao alvedrio da 

sorte, porque o INSS não está atendendo administrativamente e prestando 

esclarecimento sobre os termos que foram omitidos no acordo.  Seria isso: se há 

como colaborar, e ainda há tempo de fazermos alguma coisa em conjunto? 

 

O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Doutora, parece-me.  

Parece-me, não, no comunicado que vai ao segurado, procurou-se esclarecer os 

pontos principais da MP. 

 

A SRA. (.................................) – Olha, vou submeter à apreciação 

do Ministro Ari Pargendler.  Eles apenas dizem, no comunicado, os valores, as 

pessoas entendem que esse valor será pago de uma única vez e não parcelado 

de um a oito anos.  A única coisa que está claro é que essa mensalidade será 

implementada de imediato e que a Justiça poderá faze-lo, e remete ao artigo 6, 

que explica que, como é parcelado, em quantas vezes, que eu resumi em quinze 

minutos.  Se ele ficasse aqui resumidinho as partes saberiam em quantas vezes, 

qual a faixa etária, em quantas parcelas ela teria direito a esse acordo. 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Podemos passar para ele 

o documento, depois, nas conclusões, encaminhamos alguma proposta para 

revisão do termo.  Nas sugestões...  Depois desse seminário, vamos fazer um 

encerramento dos grupos de trabalho com as sugestões administrativas. 

 



O SR. MINISTRO ARI PARGENDLER – Posso fazer uma 

observação?  Esse termo aqui contraria o Código de Defesa do Consumidor... 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Passo a palavra ao Dr. 

Paulo Sérgio Domingues, que queria falar. 

 

O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Não consegui 

responder a questão.  Bom, em primeiro lugar, quanto ao atendimento, a questão 

de as agências não estarem atendendo aos usuários, aos segurados.  Se não 

estão, deveriam.  Essa é uma questão administrativa.  Não cabe à Procuradoria, 

digamos assim, determinar.  Apenas vamos levar ao conhecimento da Diretoria 

Colegiada, a ocorrência desse evento em Salvador? 

 

A SRA. (.................................) – Não, não.  Há uns dois dias, mais 

ou menos, elaboramos, em conjunto, todos os Juizes da Baixada Fluminense, 

para os segurados que chegam com essa cartinha, estamos com um papel 

entregando na fila para os segurados.  E estamos explicando os termos do 

acordo, e mesmo assim...  Aí estamos dizendo: caso ainda, mesmo assim, deseje 

assinar o acordo, por favor procure a Procuradoria do INSS para que ela protocole 

o termo de acordo.  Isso tem debelado um pouco a fila, porque as filas estavam 

dando volta, pois as pessoas são enganadas por isso.  As pessoas entendem que 

vão ser pagas à vista. 

 



O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Eu estou um tanto 

perplexo, porque a orientação é que isso, me parece bastante claro que só deve 

procurar o Juizado aquele que tem ação ajuizada.  Mas isso será juntado aos 

autos, não é doutora? 

 

A SRA. (.................................) – ... (sem condições de 

degravação). 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Dr. Cornélio, o senhor 

quer se manifestar, ainda, sobre esse assunto? 

 

A SRA. (.................................) – ...  (sem condições de 

degravação). 

 

O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Perfeito, Excelência.  

E, digamos, a doutora teria algum tipo de sugestão para isso?  Só se fizéssemos 

uma maciça propaganda para isso. 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Depois, nós vamos fazer 

as sugestões.  Colegas, desculpem interrompe-los, para não dispersarmos o 



debate, depois de encerrar essa sessão, vamos retornar aos grupos de trabalho 

para encaminhar as conclusões.  Essas conclusões serão formalizadas, por meio 

de ofícios de encaminhamento, ao Conselho, ao INSS, aos tribunais.  Então, eu 

não estava hoje nos grupos de debates, não sei se esse assunto veio, mas pela 

emergência pode ser incluído de última hora, se não veio, dentro das sugestões 

administrativas de encaminhamento, e aí fica formalizada uma proposta dos juízes 

que estavam aqui nesse seminário, da própria AJUFE endossando,  e do próprio 

Conselho, se for, então, interessante, que haja um encaminhamento de revisão 

desse termo. 

 

O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Terei o maior prazer, 

Dr. Luciano, se for esse o caso, se estou bem entendendo, e se nos for 

encaminhado, teremos o maior prazer em levar para a Diretoria e tentar dar 

operacionalidade às sugestões dos senhores. 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – E essa é até uma idéia 

pensada do Fórum Nacional, de acompanhamento dos Juizados, desse evento, e 

de outros que virão, para aprimoramento do instrumento e deste relacionamento, 

porque como é algo ainda relativamente novo, ainda há muito que ser aprimorado.  

E o IRSM foi o primeiro grande desafio dos Juizados, primeiro teste de demandas 

em massa ao qual os Juizados se viu tendo que encarar e digerir toda essa 

massa. 

 



O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Eu diria até, perdão 

pela interrupção, de lançar aqui uma provocação, um desafio para nós, não sei se 

seria o caso de ser conduzida pela AJUFE ou pelo próprio Conselho de Justiça 

Federal, de mantermos um canal de comunicação, aberto permanentemente na 

busca dessas soluções, seja através da criação de alguma comissão ou... 

Fita 3 B 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – ... de trabalho com os 

Juizados, nós representando a quase totalidade dos Estados aqui, de trazer essas 

impressões.  É uma síntese do que acontece no Brasil todo, é esse auditório. 

Paulo Sérgio queria falar.  Vamos encaminhando, ao final... 

 

O SR. PAULO SÉRGIO DOMINGUES – Eu achei muito 

interessante, e tendo em vista as mudanças que temos enfrentado nos últimos 

anos, de legislação e da nossa estrutura jurisdicional, ver como ambos os 

palestrantes pediram a nós, do público, compreensão para com as suas 

dificuldades, que enfrentam para o acompanhamento dos juizados.  Acho que 

temos tido bastante compreensão, porque temos visto a modificação que tem 

surgido, que tem provocado no trabalho de vocês.  Agora, isso também decorre do 

fato de que o jurisdicionado hoje procura o Juizado Especial Federal pela sua 

celeridade.  Talvez, antes, fossemos mais lentos do que vocês, e por isso essas 

suas dificuldades não aparecessem tanto.  Mas o fato é que hoje mudamos, 

somos mais rápidos e bem mais rápidos.  E por isso aparece muito mais.  Agora, 

se mudamos para acompanhar essas diferenças, vocês devem mudar também.  

Essa cultura de contenciosidade, de defesa, defensiva, ela tem demonstrado que 

vocês têm se aparelhado muito para se defender melhor dos Juizados e não para 



essa mudança de mentalidade que a cultura da conciliação para a solução de um 

conflito exige.  O que nós queremos com os Juizados é possibilitar o composição 

efetiva e rápida dos conflitos e não apenas condenar a Caixa ou o INSS mais 

rápido.  Não é apenas isso.  E essa mudança tem que ser feita rapidamente.  A 

revogação dessa Portaria da AGU, com relação à conciliação, a presença dos 

advogados, procuradores nas audiências para realizarem efetivamente as 

conciliações.  Estou cansado de ver nas Turmas Recursais processos, e no pouco 

tempo que estou lá na Turma Recursal, desde que deixei a AJUFE, ver processos 

em que o recorrente não compareceu à audiência, não apresentou contestação, e 

o recurso vem o INSS não pode ter sua revelia decretada, órgão público.  E aliás a 

prova está ruim, o lado está mal, precisa fazer outro.  Eu olho, e digo: agora?  

Quer dizer, não dá.  Acho que há uma compreensão, mas tem que haver uma 

necessidade de conscientização de que é importante uma mudança de concepção 

d atuação judicial do INSS, porque afinal de contas o custo é muito menor, ao se 

acompanhar, se liquidar o processo, a economia com acompanhamento de 

processo é muito grande, o ganho com respeito efetivo ao cidadão é muito grande.  

Senhores, nós já somos o balcão do INSS há muito tempo.  Desde que se 

iniciaram os juizados nós começamos a atender pessoas ali e ouvir: ah, no INSS 

disseram que aqui vai demorar muito seu pedido, vai no Juizado.  Ou não?  E isso 

se acentuou ainda mais com o tal do acordo.  Esse desafio do canal de 

comunicação, Dr. Cornélio, é muito bom ouvir isso.  Nos sentimos desafiados há 

muito tempo, há mais de ano.  Então, é tentarmos participar da tentativa de fazer 

um acordo para a questão do IRSM, quando vimos que estava se aproximando o 

dia em que um aposentado, idoso, ia morrer na fila da Justiça Federal, do Juizado 

Especial, e esse ônus iria recair sobre nós, e seria difícil para nós explicarmos que 

na verdade ele estava lá porque o INSS não atendeu a demanda dele.  Então, 

para nós foi muito difícil, tentamos participar desde o início, sentimos boa vontade 

do Governo em negociar no início, e sentimos também que a dificuldade maior 

esbarrava na área econômica.  Porém, isso acabou.  Num determinado momento 

vimos que não havia mais espaço para esse tipo de conversa, vimos que o acordo 

iria acabar saindo, mas sem levar em consideração nenhuma dessas 



preocupações, nenhuma dessas necessidades.  E o que vimos foi que saiu um 

acordo, que eu gostaria que o senhor me respondesse somente uma coisa: o 

senhor aderiria?  Vejam, entre um acordo em que o cidadão vai receber menos e 

em mais anos e uma solução judicial onde ele vai receber mais e agora, eu não 

teria dúvidas em ficar com a ação judicial.  Queria contar ao senhor que os dados 

que o Dr. José Eduardo, Coordenador do Juizado em São Paulo, na Terceira 

Região, me passou, realizamos hoje setecentos atendimentos diários no Juizado, 

de pessoas querendo informações sobre o acordo.  Setecentos por dia.  E o 

senhor qual foi a conseqüência que essa possibilidade deste pseudo-acordo 

causou?  Aumentou o ajuizamento de ações do IRSM em 25%.  Quer dizer, e o 

senhor diz que foram 30.000 acordos no país todo? 

 

O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Dos que tinham ação 

em andamento, cerca de 25 a 30.000. 

 

O SR. PAULO SÉRGIO DOMINGUES – Eu lamento a postura 

governamental.  Isso vale para a Caixa Econômica Federal também, isso tem 

mudado, porém de uma maneira muito lenta, graças à iniciativa de pessoas como 

o senhor mesmo, o Dr. Cláudio, Dr. Antonio Carlos, sei que é difícil mudar a 

cultura de contenciosidade dos órgãos públicos, ms a pergunta, desculpem me 

estender, pois sinto que todos estão, acho que é um ranço ainda, mas minha 

pergunta era essa: o senhor aderiria?  E o que a gente pode fazer para ter, de 

alguma maneira, uma situação que venhamos a desonerar a Justiça e aumentar o 

respeito ao cidadão para que, até mesmo essa compreensão que os senhores 

pedem a nós, ela surja como um desejo dos juízes, porque o que acontece hoje é 

que este tipo de postura acaba fazendo com que tenhamos vontade de acabar 



logo com aquilo, e não de compreender, e nós queremos compreender.  Muito 

obrigado. 

 

A SRA. (.................................) – ... (sem condições de 

degravação). 

 

O SR. CORNÉLIO MEDEIROS PEREIRA – Respondendo à 

pergunta, eu creio que tenha deixado claro que, na nossa visão, esse acordo, da 

forma com que foi colocado, não vai atender o seu objetivo principal, que seria o 

descongestionamento do Judiciário e uma rápida solução, sem entraves 

administrativos.  Da forma como ele acabou sendo colocado, me parece haver até 

uma incompatibilidade lógica entre o objetivo dele e ele em si mesmo, ou seja, o 

objetivo, a forma como foi proposta, esse pagamento tão alargado seria, a 

pretexto de não haver dinheiro em caixa para fazer frente a isso.  O que ocorre é 

que, oferecendo um acordo ruim, o segurado, o cidadão não vai aderir e vai 

continuar no Judiciário.  Continuando no Judiciário vai receber antes e os Governo 

vai ter que desembolsar antes.  De modo que, se o objetivo era a economia de 

dinheiro ou a impossibilidade de saldar, na prática isso vai estar ocorrendo, porque 

na prática o INSS, o Tesouro acaba repassando o dinheiro não diretamente ao 

segurado, mas ao Conselho de Justiça Federal para os pagamentos das 

condenações.  Enfim, na minha avaliação, e aqui não faço parte ou a defesa do 

Governo, é que esse acordo não foi adequado da maneira que foi colocado.  E os 

canais, nós tentamos, dentro das possibilidades, levar essa argumentação para 

quem tem poder para decidir, e a decisão que foi tomada foi essa que está na MP, 

embora a MP já está sendo discutida no Congresso e possivelmente ela seja 

modificada, e talvez tenhamos algum avanço devido até à pressão dos 

aposentados e dos parlamentares.  Mas essa é a situação atual. 



 

O SR. CLÁUDIO GONÇALVES MARQUES – Tenho uma 

pergunta do Dr. Ronald, da Segunda Vara Federal de Vitória, ele nos questiona 

sobre se seria ou não política institucional da Caixa a manutenção de advogados 

terceirizados no acompanhamento das audiências.  Eu disse, logo no início, que 

felizmente a Caixa fez agora recentemente, ainda nesse ano, só ainda não 

conseguiu promover a entrada dos novos advogados em razão da questão 

eleitoral.  Mas para o início do próximo ano, aguarda-se a contratação de novos 

advogados da Caixa.  Serão cerca de trezentos no país.  Obviamente que não é 

um número tão exagerado, mas que provavelmente nos possibilitará a 

internalização de todas as demandas.  Na verdade, não seria somente Juizado 

Especial, a Caixa pretende internalizar, de volta, para o seu próprio quadro, todas 

as demandas.  Mesmo aqueles processos que hoje, especialmente aqueles de 

recuperação de créditos, que estão totalmente terceirizados a algumas sociedades 

credenciadas.  Nós nos deparamos diariamente com algumas críticas 

manifestadas pelos próprios magistrados, acerca da atuação desses profissionais, 

temos ciência disso, temos descredenciado várias sociedades, mas temos 

grandes dificultadores.  Somos poucos para uma grande demanda.  A política 

institucional da Caixa hoje é internalização de todas as ações, e o próprio 

advogado do quadro, se tudo correr bem, estará nas próximas audiências dos 

Juizados a partir do ano que vem.  Ele faz também um segundo questionamento 

acerca de existir ou não, por parte da Caixa, algum dado estatístico sobre as 

condenações nas ações de dano moral e se isso não vai, então, alterar a política 

do acordo zero.  Repito, também, que já existe um voto pronto, preparado pelo 

Diretor Jurídico Antonio Carlos e por sua equipe da matriz, de Brasília, preparado 

para fins de buscar exatamente parâmetros para utilização em termos de acordo.  

Seriam, assim, digamos, limites de alçada, até onde poderia ir o Procurador, o 

preposto, até onde haveria necessidade de se ouvir a instância superior da Caixa 

na matriz ou quem sabe até o Presidente da Caixa porque temos limitações legais.  

Então, já existe uma política de acordo que está sendo já objeto de deliberação e 



temos a portaria da AGU que para que essa política interna da Caixa possa ser 

implementada, precisamos também trabalhar com a revogação dessa portaria da 

AGU, que de certa forma, aliás expressamente identifica a empresa pública 

federal, especialmente no âmbito do dano moral, impossibilitando qualquer 

espécie de acordo em dano moral. 

 

A SRA. (.................................) – Dr. Cláudio, nesse ponto gostaria 

de parabenizar o Superintendente na Bahia, que convocamos o Dr. José 

Raimundo, Dr. Benevides, Gerente de Logística, Dr. Ismael e praticamente 

sumiram as ações nos Juizados Especiais....  com todos os gerentes da Caixa, foi 

aventada a questão do custo-benefício do acordo, a modernização da forma de 

encerrar os litígios, e o que foi feito?  No nosso Núcleo de Atendimento, a Caixa 

nos repassou todos os nomes dos Gerentes Gerais, a parte ali chegando 

imediatamente é feito um contato dela com esse gerente.  Essa parte não retorna 

mais ao Judiciário.  E foi nos dito que o Gerente que não quisesse fazer acordo, 

que comunicássemos à Superintendência.  Em, juízo eles têm um valor para 

transigir, já estão transigindo.  Tudo praticamente...  Olha, no Juizado Especial 

Federal, cerca de 85% dos processos...  Isso tudo com uma conscientização.  E 

nós explicamos que os prepostos eram melhores em audiências do que os 

terceirizados, porque eles conhecem o processo.  Eu solicitei que antes de irem 

para a audiência, que cada preposto soubesse da história, porque chegam à 

audiência desconhecendo o fato.  E a partir desse momento, o preposto que tem 

um contato intimo com a parte, olha...  Coisas impensáveis estão acontecendo em 

prol da Caixa.  Porque, realmente, no nome... 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Vera, por favor 

precisamos concluir.  Você pode concluir? 



Agradeço ao Dr. Cornélio e ao Dr. Cláudio e, para uma saudação 

final, passo a palavra ao Ministro Ari Pargendler, Coordenador Geral da Justiça 

Federal. 

 

O SR. MINISTRO ARI PARGENDLER – Agradeço ao Dr. Luciano 

de Souza Godoy por essa oportunidade.  Quero, inicialmente, pedir desculpas 

pela minha ausência no dia de ontem, que se deveu a motivos alheios à minha 

vontade.  Deveria eu, ontem, falar sobre a visão nacional do Conselho da Justiça 

Federal, da Comissão Permanente dos Juizados Especiais Federais a respeito 

dos JEFs.  Infelizmente a oportunidade passou.  Hoje, no entanto, aproveitando o 

tema e saudando todos aqui presentes, gostaria também de manifestar assim a 

minha surpresa quanto ao estado atual dessa situação do IRSM.  O tema foi 

ventilado na Comissão Permanente dos Juizados Especiais Federais, 

principalmente pelo entrave que isso vai trazer aos trabalhos dos juizados.  Em 

muitas seções há processos por distribuir, e não há meios de localizar esses 

processos para, enfim, processar esse acordo, entre aspas.  Por outro lado, há 

uma grande responsabilidade atribuída aos Juizes Federais nesse caso.  Como 

salientou a nossa colega, de fato esse termo de acordo remete o segurado à 

Justiça Federal, sem processo formado, sem uma manifestação do INSS.  Por 

outro lado, pergunto: até hoje a grande vantagem dos Juizados Especiais Federais 

e principalmente nessas causas repetidas, é o modo impessoal e rápido com que 

as causas podem ser resolvidas, porque, na verdade, é um litígio fictício, não há 

nada a ser discutido, o INSS sabe que não tem razão.  Então, essas sentenças 

fluem com muita rapidez.  Agora, como fazer para homologar um termo de acordo 

com essas características.  Quer dizer, como o Juiz Federal vai dormir à noite se 

ele realmente não fizer esse atendimento pessoal, ou seja, se a vontade do 

segurado é de receber menos em prazo maior, porque é nisso que se resume.  

Até me lembro aqui de uma propaganda muito interessante de uma rede de 

combustíveis que está oferecendo prazo e preço menor.  Aqui o prazo é maior e o 



benefício é menor, do que aquele que seria obtido junto aos Juizados Especiais 

Federais.  Então, esse é o contexto em que vejo essa situação.  Lamento não ter 

participado desde o início, e possivelmente alguém já tenha dito o que agora vou 

dizer a respeito.  É que tudo isso me soa muito surrealista.  Como é que alguém, 

interado do modo como funciona o Juizado Especial Federal, com requisição de 

pagamento com prazo de sessenta dias, pode optar por um acordo que diminui o 

valor  desse benefício e aumenta o prazo?  E qual o propósito desta medida 

provisória, se há um meio muito mais simples de se obter os resultado desejado?  

Então, o que está me parecendo é que estamos no limiar de uma nova era nessa 

matéria.  O que eu acho é que após as eleições o Governo realmente não vai mais 

fornecer os recursos para que o Conselho da Justiça Federal faça esses 

pagamentos.  Ou isso vai acontecer ou de fato esse termo de acordo não vai ter 

nenhuma utilidade prática.  Enfim, esse é meu ponto de vista e me ponho à 

disposição dos colegas se, enfim, tiverem alguma outra indagação a respeito da 

visão nacional que eu tenho a respeito dos Juizados Especiais Federais.  E, se 

não houver, eu então passo a palavra ao Dr. Luciano para que encerre esta 

sessão. 

 

O SR. LUCIANO DE SOUZA GODOY – Muito obrigado, Ministro 

Ari.  Um comunicado antes de encerrar: vamos adiantar o término do seminário, 

porque alguns grupos já concluíram os seus trabalhos ontem.  Parece que só 

faltariam três grupos.  Então, fazemos um intervalo, agora, de trinta minutos.  

Esses três grupos que faltam concluir os seus enunciados, suas sugestões, a 

AJUFE pede que se reúnam e terminem e, por volta de onze e trinta onze e 

quarenta, voltamos a esse auditório para fazer aquilo que é, na nossa intenção, o 

mais importante: a aprovação das súmulas e enunciados, e sugestões para o 

encaminhamento e ver um progresso do Juizado Especial Federal. 



Agradeço novamente ao Dr. Cornélio Medeiros Pereira, 

Coordenador Geral de Matéria de Benefícios do INSS, Dr. Cláudio Gonçalves 

Marques, Chefe do Jurídico da Caixa Econômica Federal, e as palavras, sempre 

gentis do Ministro Ari Pargendler. 

Está encerrada a sessão. 



 

Fita 4 

O SR. JORGE ANTONIO MAURIQUE – Alguém tem divergência 

quanto a isso?  A nossa experiência foi muito boa na Quarta Região, nesse 

sentido, até porque a gente constatava que, com esta, por exemplo, execução 

fiscal, a possibilidade de enviar citação pelo Correio e tal,  resolveu grande parte.  

Então, às vezes temos situação de executante de mandado sem muita atribuição.  

Alguém tem divergência. 

O último ponto que ficou remanescente foi o problema de 

instalação.  O Manoel Maia coloca que a instalação deve se dar primeiro como 

juizado autônomo porque este juizado é quem atende aos hipossuficientes, aos 

mais carentes, evita de instalar vara só para resolver problema da Justiça 

Estadual que quer se ver livre das execuções fiscais e de competência delegada.  

A segunda posição, que é a posição do grupo de Militão e de Luciana, e que 

também é do grupo lá de Uberlândia é no sentido de que quando se instalar se 

instale vara normal com Juizado Adjunto.  São duas posições completamente 

antagônicas, e eu só queria acrescentar que temos uma terceira posição, que não 

exclui nenhuma das duas e nem traz o consenso, mas que acho que temos que 

sinalizar: onde houver mais de uma vara no interior que seja sempre uma de 

Juizado.  Isso é claro, isso é consensual.  Pronto. 

Isso.  Acho que sim.  Acho que sim.  Acontece que a vara que 

está prevista na Lei é a Vara Federal.  Nada impede que esta seja uma Vara de 

Juizado Especial Federal.  Exato.  Eu acho que é um ponto...  Olha, gente, fica 

fácil encaminhar é um ou outro.  Mas por outro lado, me parecer que qualquer 

resultado que se tenha, não vai conseguir refletir, com clareza, a vontade dos 

juízes federais, porque é isso que representamos nesse momento.  Eu sugeriria 

que registrássemos as duas posições, dizendo... 



Eu acho que a gente registra...  O que vocês acham de 

registrarmos as das posições e que sugere maior reflexão. 

 

O SR. (..................................) – Mas aí fica havendo uma 

manifestação de uma ou outra plenária da AJUFE num sentido único.... 

 

O SR. JORGE ANTONIO MAURIQUE – Chico, não dá.  Não dá 

porque não funciona.  Via Internet não funciona.  Aquela consulta da investigação 

do MP, quero dizer para vocês que não chegamos a cem votantes.  Vamos fazer o 

registro das duas posições e dizendo que as duas são ponderáveis.  Acho isso.  

Concordam. 

 

O SR. (..................................) – Eu não concordo, não. 

 

O EXMO. SR. JORGE ANTONIO MAURIQUE – Vamos votar.  

Minha proposta é só registrar e dizer que exige...  A minha posição é registrar 

essas duas posições e não votar em nenhuma das duas.  A posição do Chico é 

que tem que votar para saber qual é a maioria.  É isso.  É não votar, é 

simplesmente registrar. 

Nossa, eu sou ruim.  Agora, quem pretende votar? 



O Presidente vai encaminhar, dizendo que a emenda de redação 

prejudica completamente...  Não.  Vamos decidir.  A posição um é que, do Manoel 

Maia, até pela precedência, que foi o primeiro grupo que apresentou, é no sentido 

de que sempre que seja criada uma Vara no interior ela seja um Juizado 

Autônomo, a primeira.  Se houver só uma Vara que seja um Juizado Autônomo. 

É que vamos criar mais vara.  Essa é a um. 

Onde já tenha vara Federal criada que seja obrigatoriamente 

instalado o Adjunto.  Isso é concorde.  Dois, tua proposta é que as varas a serem 

instaladas sejam preferencialmente de Juizados, ainda que Vara única.  Essa é 

sua proposta. 

Não, não, Roger.  Roger, é que ele deixou bem claro.  Disse o 

seguinte...  Esperem aí, proposta três, que surgiu agora, emenda de plenário.  A 

proposta de plenário, que eu concordo, é esta: que seja sempre instalado o 

Juizado Federal Adjunto.  Pelo menos Adjunto. 

Gente, está esvaziando aqui... 

Entendi.  Tudo bem.  Contrário a esse argumento eu acho que fica 

muito estranho abrir uma Vara no interior, numa cidade que nunca viu um Juiz 

Federal, aí o cara diz: abriu a Justiça Federal, eu vou lá e digo, não, o seu caso é 

de Juizado, é lá em Salvador.  Sabe, eu acho que qualquer coisa... 

O Militão quer defender posição contrária. 

 



O SR. (..................................) – (sem condições de degravação, 

fora do microfone). 

 

O SR. JORGE ANTONIO MAURIQUE – Espera aí.  Primeiro 

queria fazer um esclarecimento.  Acho que ficou claro, da preocupação do pessoal 

do Grupo é o problema da redistribuição da capital, e é isso que a gente tem que 

dizer: não pode haver redistribuição em Vara nova, porque, se não, está acabando 

com a criação de novas varas, até porque isso implica na quebra de um princípio 

processual, que é o perpetuatio jurisdicionis. Então, proponho uma resolução aqui, 

que o pessoal...  Que na criação de novas varas que não haja redistribuição de 

feitos, que tramitam perante outras unidades territoriais da Justiça Federal.  Está 

certo?  Agora, eu acho que a ponderação do Militão é excelente, que não pode 

continuar essa situação e eu acho muito difícil, ainda que a gente vote, vai dar 

vinte a dez, ou quinze ou...  Acho complicado.  Vamos votar.  Vamos votar.  Então, 

quem acha que o juízo tem... 

Preferencialmente?  É obrigatoriamente ou preferencialmente?  

Preferencialmente.  A proposta um é que as novas varas sejam preferencialmente 

de Juizados Autônomos?  Quem acha que deve ter competência plena?  Um, dois, 

três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove – sem redistribuição –, contem...  

Preferencialmente Juizados Autônomos.  Ganhou a dois. 

Gente, para terminar.  Vai registrar isso.  Só queria fazer o 

seguinte.  O último ponto que temos é a eleição do Coordenador Geral e dos 

Subcoordenadores.  Mas, antes disso, recebi aqui uma proposta de 

recomendação que é a seguinte: “O FONAJEF recomenda que o INSS reveja a 

forma e o conteúdo das cartas que estão sendo enviados aos beneficiários da 

concessão do IRSM, de fevereiro de 1994 até...  Tornando-se mais explicativas e 

de fácil compreensão para os cidadãos.  Sugere, também, que o prazo de 



pagamento seja alterado, afim de tornar a proposta de acordo, mais viável.” 

Concordam? 

O último ponto é a eleição do Coordenador Geral.  Vou apresentar 

uma proposta aqui, de nomes de Coordenador Geral e Coordenadores Adjuntos, 

já estive falando com algumas pessoas e justifico.  Minha proposta de 

Coordenador Geral é Pedro Francisco, que é membro da Diretoria, Diretor de 

Relações Institucionais, tem envolvimento com os Juizados, participa dos Juizados 

Adjuntos e dos Juizados Itinerantes, com muita dedicação.  E aí, antes eu 

pensava em dois Coordenadores Adjuntos, mas acho que tem que ser quatro.  

Coordenador Geral é da Primeira Região, e todas as outras regiões teriam um 

Coordenador Adjunto: Sandra Chalu, pela Segunda Região; Leonardo Safe, pela 

Terceira Região, que é Vice-presidente do Juizado; Cláudia Dadik, de Rio Grande, 

pela Quarta Região, e Manoel Maia, pela Quinta Região, com a atribuição de 

preparar o próximo FONAJEF, e que tem que se realizar num prazo de até um 

ano.  Aí, sim, e que nesse próximo FONAJEF nós encaminhemos com 

antecedência teses, moções, temas de discussão.  Tem alguma divergência 

quanto a esse encaminhamento?  Não?  Posso considerar eleita essa 

Coordenação? 

Para terminar, eu proponho a última resolução do dia, antes de 

que...  É o seguinte, é fácil, vou dizer para vocês: a AJUFE tem feito uma série de 

atividades que muitas vezes é de competência dos Tribunais.  O FONAJEF é 

inspirado no FONAJE da Justiça Estadual, na qual os Juizes lá comparecem, com 

diárias e passagens pagas por seus respectivos tribunais.  Então, embora eu 

como Presidente da AJUFE considere salutar que nós ocupemos, cada vez mais 

esse espaço institucional, por outro lado sou obrigado a dizer que nós também 

sentimos uma certa omissão dos tribunais em incentivar a participação de juízes 

em eventos como esses.  E o FONAJEF é fundamental para a Justiça.  Então, eu 

acho, e é o que proponho, uma moção para que os tribunais apóiem mais as 



atividades dos juízes e apóiem institucionalmente a realização do próximo 

FONAJEF. 

Eu encerro agradecendo a todos.  Gostaria de dizer que aquela 

questão do que vai acontecer, do que está com seu prazo de término de validade 

em dezembro, está sendo muito bem encaminhado, e cujo nome eu não posso 

dizer.  Mas que, no orçamento da Justiça Federal do ano de 2005 há previsão de 

um aumento de 20,28.  Esse é o orçamento que foi proposto pelo Conselho e o  

Executivo encaminhou exatamente nesse sentido, com um aumento da rubrica de 

pessoal de 20,28, o que permite dizer que aquele valor que está sendo utilizado 

para o pagamento de alguma coisa que acaba em dezembro se consolida 

definitivamente no orçamento da Justiça Federal.  E com este aumento de 20,28% 

nos permite, inclusive, a instalação das novas Varas Federais, porque dá um 

percentual líquido em torno de 17%.  Houve um balão de ensaio de uma pessoa, 

na imprensa,  que surgiu lá falando de um teto, muito, enfim, de vinte e três e 

tanto, esperando com isso inviabilizar qualquer tratativa nesse sentido, mas não 

houve  a menor ressonância na imprensa.  Segundo as últimas informações que 

recebi,não há dificuldade alguma no Poder Executivo no presente momento na 

fixação de um teto nesse patamar aí, talvez até um pouquinho mais alto, pelo seu 

efeito moralizador, até porque no nobre Estado do Maranhão, meu amigo Flávio 

Dino e José Magno, os Desembargadores, dada a situação peculiar de riqueza do 

Estado, chegam a ganhar  quarenta e seis mil reais, e no Estado de São Paulo, 

por exemplo, os Juizes do Estado chegam a receber, através de dois contra 

cheques.  Então, na realidade, há o sentimento de que o teto é moralizador.  E 

como há esse sentimento as perspectivas se encaminham, muito 

satisfatoriamente, pelo fato de que já temos, inclusive, com aprovação do Poder 

Executivo, que é ele que remete a proposta orçamentária, um aumento da nossa 

parcela orçamentária na rubrica de pessoal, temos a simpatia, vamos dizer assim, 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal, por uma resolução desse problema, e 

não temos resistências em grandes setores, a não ser aquela resistência 

tradicional que vamos enfrentar de alguns magistrados, das corporações 



estaduais, mas que, pelo que tenho visto, estão cada vez mais enfraquecidos.  

Então, acho que a coisa vai se resolver, acho, não, tenho certeza, vai se resolver 

satisfatoriamente.  Passadas as eleições haverá a remessa do projeto de lei, que 

estamos trabalhando junto com a ANAMATRA nesse projeto de lei, e tenho quase 

a certeza de que, antes que o ano acabe, aquela coisa que acabaria junto com o 

ano não se acabará. 

Muito obrigado a todos. 


