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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar como os Juizados Especiais Federais Cíveis 

Itinerantes de Alagoas, realizados em Palmeira dos Índios/AL, Arapiraca/AL, União 

dos Palmares/AL, Santana do Ipanema/AL, Penedo/AL e Viçosa/AL, no período de 

2004 a 2006, contribuiram para o processo de construção da cidadania brasileira. 

Frutos da Reforma Administrativa do Estado Brasileiro, os Juizados Especiais 

Federais foram instituídos pela Emenda Constitucional n. 22, de 18 de março de 

1999, e sua  criação aconteceu através da Lei n. 10.259, de  10 de julho de 2001,  

facilitando o acesso à  Justiça. Nesse contexto estão os Juizados Itinerantes, 

através dos quais os jurisdicionados dirimiram seus litígios e asseguraram seus  

direitos, sem qualquer  custo para eles   e com um dispêndio ínfimo para os cofres 

da Justiça Federal. Este trabalho  compreende três eixos: cidadania, acesso à 

Justiça e reforma do Estado Brasileiro. A cidadania é estudada em seus aspectos 

tripartite e multidimensional, porque aborda não só a conquista dos direitos civis, 

políticos e sociais, mas também situações contextualizadas de lutas para ampliação 

desses direitos, na visão de vários teóricos, dentre os quais se destacam Thomas 

Humphrey Marshal e José Murilo de Carvalho. O acesso à Justiça, com o advento 

do Estado de bem-estar social, é condição para assegurar e efetivar os outros 

direitos da cidadania, na concepção de diversos autores,  especialmente Cappelletti 

e Garth. A  reforma do Estado Brasileiro tem como base o neoinstitucionalismo, na 

abordagem de Hall e Taylor, perpassando pelo gerencialismo, institucionalismo, 

mudanças na Previdência Social, nas concepções de Max Weber, Bresser Pereira, 

Esping-Andersen, Goodin, Wilensky, Pierson e Myles, e Sidney Jard da Silva.  Trata-

se de uma investigação de natureza quantitativa e qualitativa, porque analisa  

números da Justiça Federal e o desempenho dos Itinerantes no contexto 

socioeconômico de Alagoas. Faz correlação entre indicadores sociais e os números 

dos Juizados ora em estudo. Perpassa por uma análise exploratória e descritiva, 

porque foram coletados dados, examinados  documentos e a legislação, com 

aplicação de  questionário aberto a Juízes Federais, conversas com servidores e 



 

 

outros participantes que atuaram nos Itinerantes, e com cidadãos  que foram 

beneficiados, para  registro das  percepções sobre o tema desta dissertação.  Da 

análise dos resultados, constata-se que os Juizados Itinerantes atenderam 2.342 
jurisdicionados e, após  a realização  desses Juizados, foi  estimado o valor de cada 

processo para os cofres da Justiça Federal em cinco dos Juizados estudados, sendo 

que cada feito teve o custo médio de R$ 26,21.  Fazendo uma correlação entre o 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, PIB per capita, números da Previdência 

Social, o IDSE – Indicador de Desenvolvimento Socioeconômico e a atuação desses 

Juizados Móveis, é possível afirmar que eles contribuíram para o processo de  

construção da cidadania  em Alagoas. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to analyse how the Juizados Especiais Federais Cíveis 

Itinerantes de Alagoas (Itinerating Special Federal Civil Judicial Hearings from the 

State of Alagoas [AL]), which have taken place in the cities of Palmeira dos 

Índios/AL, Arapiraca/AL, União dos Palmares/AL, Santana do Ipanema/AL, 

Penedo/AL and Viçosa/AL during the period between the years of 2004 and 2006, 

have indeed contributed towards the Brazilian citizenship building and development. 

As a direct consequence from the Brazilian State Administrative Reform processes, 

the Special Federal Judicial Hearings were duly instituted by the Constitutional 

Amendment No. 22 dated the 18th of March 1999 and its creation has taken place 

through the Law No. 10.259 dated 10th of July 2001 thus facilitating the access to 

Justice. In this very context the Itinerating Judicial Hearings is to be found, and 

through it the individuals facing judicial processes are able to settle or clear up their 

lawsuits and thus secure their rights without any costs and with a minimum expense 

for the Federal Justice budget.  This particular activity comprises three analysed 

items: citizenship, access to Justice and the very reform of the Brazilian State. The 

item citizenship has been studied regarding its tripartite and multidimensional 

aspects due to the fact it concerns not only the very conquest of civil, political and 

social rights, but also contextualized situations of fighting for the amplitude of these 

rights through the theoretical insight of various professionals amongst them we may 

notably mention: Thomas Humphrey Marshal and José Murilo de  Carvalho. The 

access to Justice, with the advent of the State’s social wellbeing, is somewhat 

conditional in order to ensure and to affect the other rights of citizenship, according to 

the conception of a variety of authors, particularly Cappelletti and Garth. The reform 

of the Brazilian State has, as its very base, the neo institutionalism according to Hall 

and Taylor, per passing through management, institutionalism, changes in Social 

Security processes in accordance to the concepts of Max Weber, Bresser Pereira, 

Esping-Andersen, Goodin, Wilensky, Pierson and Myles, and Sydney Jard da Silva.   

The work relates to an investigation of quantitative and qualitative nature because it 

analyses figures from the Federal Justice and the performance of the Itinerating 

Judicial Hearings in the social economic context from the State of Alagoas. It 



 

 

correlates social indicators and the numbers of the Itinerating Judicial Hearings under 

study. It per passes an explanatory and descriptive analysis due to the fact that: data 

was collected; documents and the very legislation were examined by the application 

of a questionnaire open to Federal Judges (Magistrates); talks were held with civil 

servants and other participants whom acted in the Itinerating Judicial Hearings and 

with citizens whom benefited form the activities, in order to register the perception 

regarding the theme of this dissertation.  ‘From the analysis of the results it was duly 

found that the Itinerating Judicial Hearings attended to 2,342 individuals and, after 

carrying out the due procedures in five of the Itinerating Judicial Hearings under 

study, an amount for each case charged to the Federal Justice’s budget was 

estimated at an average cost of R$ 26,21 (Twenty six Reais and Twenty one Cents). 

Making thus a correlation between the IDH – Indicador de Desenvolvimento Humano 

(Indicator for Human Development), PIB per capita (Internal Gross Product), 

numbers from the Social Security governmental body, the IDSE – Indicador de 

Desenvolvimento Sócio Econômico (Indicator for Social Economic Development) and 

the very actuation of these mobile Judicial Hearings it is possible to verify they have 

truly contributed towards the process of citizenship building and development in the 

State of Alagoas.   
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Itinerating Federal Justice; Administrative Reform of the Brazilian State; Contribution 
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INTRODUÇÃO 

Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e 

manifesta. (...) (RUI  BARBOSA,  2004).  

Este estudo pretende analisar  como os Juizados Especiais Federais 

Cíveis  Itinerantes de  Palmeira dos Índios/AL, Arapiraca/AL,  União dos 

Palmares/AL, Santana do Ipanema/AL, Penedo/AL e Viçosa/AL, realizados nos 

períodos de 21 a 24 de junho de 2004, outubro a dezembro de 2004, fevereiro a 

março de 2005, maio a julho  de 2005, janeiro a março de 2006 e setembro a 

novembro de 2006, respectivamente, contribuíram para o processo de construção da 

cidadania.  

A instituição dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal 

aconteceu em face da Emenda Constitucional n.º 22, de 18 de março de 1999,  e a 

criação dos mesmos ocorreu através da Lei n.º 10.259, de 10 de julho de 2001, 

objetivando o efetivo  acesso à justiça pelos estratos sociais mais pobres, vez que 

essa Lei trouxe  a simplificação dos ritos processuais e redução dos custos, tudo 

com o fito de resolver os processos de forma rápida e com eficácia, mas sempre 

tentando conciliar  as partes, para evitar delongas quanto ao desfecho do processo. 

Cada Estado da Federação tem uma Seção Judiciária, que é o fórum da 

Justiça Federal e pode ter Subseções, sendo que estas ficam localizadas nas 

cidades do interior dos Estados.   

A sede da Seção Judiciária de Alagoas fica situada em Maceió e os 

Juizados Especiais Federais Cíveis estão instalados na 6ª Vara, mas existem as 

subseções de Arapiraca/AL (8ª Vara) e de União dos Palmares/AL (7ª Vara), e junto 

delas funcionam os Juizados Adjuntos.  

No contexto registrado, surgem os Juizados Especiais Federais Cíveis 

Itinerantes – JEFCIs, que  são microssistemas dos JEFCs. Eles acontecem por meio 

de  deslocamentos realizados por Juízes Federais, Procuradores da República, 

Procuradores do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,  Defensores Públicos 

da União, Conciliadores e servidores  para o interior do Estado, para atender a 
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cidadãos que não têm acesso ao Poder Judiciário. São os Juizados que  viajam, que 

percorrem itinerários (FERREIRA, 2001, p. 404), sendo denominados também de 

Juizados Móveis (VELLOSO, 1994). 

Na academia fala-se muito sobre o difícil acesso à Justiça e a lentidão do 

Poder Judiciário no Brasil para resolver os conflitos sociais (SADECK, 2001). 

Estudiosos  têm comentado o quanto os  magistrados e os tribunais brasileiros estão 

distantes do povo. Os problemas gerenciais e administrativos são gigantescos, mas 

existem  soluções para os problemas que afetam o Sistema de Justiça,  dentre as 

quais se destaca a criação dos Juizados Especiais Federais - JEFs. 

Esta dissertação  demonstra como os JEFs, notadamente os Juizados 

Especiais Federais Cíveis Itinerantes em Alagoas  - JEFCIAL,  proporcionaram uma 

mudança excepcional no Sistema de Justiça que, orientados pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou transação (art. 2.º, da Lei n.º 9.099/95), 

representam um novo paradigma, um divisor de águas na Justiça Federal, para a 

solução e pacificação das contendas. Não se trata apenas de garantir ao cidadão o 

direito de ação, de levar o processo ao Judiciário, porque o acesso à justiça por 

meio dos JEFs é sinônimo de inclusão social; os Juizados Itinerantes podem ser 

vistos como o locus que possibilita  minimizar as desigualdades sociais. 

Até onde foi pesquisado, este estudo revela-se importante, porque ele é a 

descrição de  um processo que   incorpora várias vozes, ou seja, a heteroglossia.1 

Ele é interdisciplinar porque conflui abordagens  sobre  Sociologia, Ciência Política, 

Gestão Pública, Direito e Economia,   com análise de indicadores sociais, dados da 

Previdência Social, o número de processos ajuizados e decididos nos JEFCIAL, das 

dinâmicas externa e interna desses Juizados Móveis. Esta dissertação está dividida 

em sete capítulos. 

                                                 
1  A terminologia  heteroglossia é usada para descrever o processo de incorporação de múltiplas 
vozes, quando da enunciação de um texto escrito ou falado (BAKHTIN, 1983).  

 



22 

 

O capítulo 1  - DO ACESSO À JUSTIÇA E OS JUIZADOS ESPECIAIS 
FEDERAIS CÍVEIS BRASILEIROS –  inicia-se com  uma abordagem sobre os 

Juizados Especiais Federais Cíveis Brasileiros, tendo como premissa que este 

estudo perpassa pelo conceito de  cidadania, vez que tais instituições, como será 

demonstrado ao longo desta dissertação, asseguram o direito de acesso à justiça, 

sem o pagamento de custas quando do ajuizamento dos processos pelos cidadãos, 

para  a pacificação de suas contendas.  Serão analisadas a origem e a evolução dos 

Juizados Especiais Federais Brasileiros,  com enfoque especial  para os Juizados 

Especiais Federais Cíveis Itinerantes realizados em Alagoas, tema desta 

dissertação.  

O capítulo 2 – JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU: SEÇÕES 
JUDICIÁRIAS,  JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E ACCOUNTABILITY  -  após 

uma análise bidimensional do conceito de accountability, volta-se para o exame dos 

números relativos às movimentações processuais das Varas Comuns e dos 

Juizados Especiais, no que diz respeito aos processos distribuídos, julgados e em 

tramitação, no período de 2002 a 2008 e, bem assim, às despesas realizadas com 

Precatórios Requisitórios e Requisições de Pequeno Valor – RPVs, no lapso 

temporal de 2004 a 2008, em âmbito nacional. 

O capítulo 3 – ANÁLISE DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 
CÍVEIS NO CONTEXTO DA REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO -  compreende 

três   extensões: a primeira analisa a Reforma do Estado Brasileiro, perpassando 

pela  governança em seus aspectos  gerenciais e institucionais, adotando-se como 

base o neoinstitucionalismo; a segunda mostra que os Juizados Especiais Federais 

são frutos da reforma e foram criados para oferecer ao povo um serviço público de 

qualidade, com simplificação dos procedimentos; a terceira   faz um  exame da 

Reforma da Previdência  Social em países ricos do hemisfério norte e  países 

pobres do hemisfério sul, com enfoque na América Latina e no Brasil, com a 

transcrição dos dispositivos legais referentes aos benefícios previdenciários 

concedidos nos Juizados Móveis. 

O capítulo 4  -   JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS 
ITINERANTES DO ESTADO DE ALAGOAS  - antes de estudar  esses Juizados 
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Móveis, esclarece quais foram as instituições mais acionados nos Juizados 

Especiais Federais Cíveis de Alagoas, após o advento da competência plena, em 

2005, no âmbito da jurisdição do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para 

compreender o interior desses microssistemas de justiça. Analisa suas  dinâmicas 

internas e externas, ou seja, quais são as etapas para realização desses Juizados 

Itinerantes desde sua origem, os dados e números constantes do interior desses 

Juizados. Enfoca a solução de continuidade dos Juizados Móveis e outras questões 

pertinentes, como as relações institucionais entre  Justiça Federal, Ministério Público 

Federal, Instituto Nacional do Seguro Social, Defensoria Pública da União e órgãos 

municipais. Finaliza focalizando a formação das equipes que atuaram nos 

Itinerantes. 

O capítulo 5 – DADOS ESTATÍSTICOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
FEDERAIS CÍVEIS ITINERANTES DO ESTADO DE ALAGOAS – tem como foco a 

realização dos  06 (seis) Juizados Itinerantes nas cidades de Palmeira dos 

Índios/AL,  Arapiraca/AL,  União dos Palmares/AL, Santana do Ipanema/AL, 

Penedo/AL e Viçosa/AL, nos períodos de 21 a 24 de junho de 2004, outubro a 

dezembro de 2004, fevereiro a março de 2005, maio a julho  de 2005, janeiro a 

março de 2006 e setembro a novembro de 2006, respectivamente. São abordados 

os números populacionais desses municípios fornecidos pelo IBGE e, com exceção 

do Juizado de Palmeira dos Índios/AL, avalia as  ações por assunto, a situação dos 

processos e o valor  de cada  processo nos Itinerantes. 

O capítulo 6  -  ALAGOAS E INDICADORES SOCIAIS – informa o 

número de habitantes de Alagoas, com base em dados do IBGE, analisa o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH,  PIB per capita, números da Previdência Social   e 

o    Indicador de  Desenvolvimento Socioeconômico - IDSE. Estabelece os  

resultados da pesquisa, quantifica os  números do Juizados Móveis e  examina  a 

evolução dos indicadores sociais e a possível contribuição dos Itinerantes para 

eventual melhoria de tais indicadores. 

O capítulo 7 -  SUGESTÕES ESTRATÉGICAS PARA  
APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS 
ITINERANTES DO ESTADO DE ALAGOAS -   enfoca outras experiências dos   
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Tribunais Regionais Federais, tais como: os Postos Avançados da 5ª Região, dos 

aeroportos brasileiros que foram beneficiados na 1ª, 2ª e 3ª Regiões, os Juizados 

Especiais Federais Avançados da 4ª Região e os Itinerantes que funcionam em 

bases móveis na 1ª Região. Aborda a solução de continuidade dos Itinerantes de 

Alagoas e a volta destes, com  proposições para o aperfeiçoamento da Justiça 

Federal Itinerante em Alagoas. Considerações finais sobre as questões  examinadas 

encerram a dissertação. 

Esta pesquisa adota como fundamento a taxonomia apresentada por 

Vergara (2007) que a classifica em duas extensões: quanto aos fins e quanto aos 

meios.  

Quanto aos fins: 

a) Descritiva, porque procura narrar percepções e sugestões acerca do 

objeto de estudo. Examina as dinâmicas externas e internas dos Juizados 

Móveis de Alagoas, desde a origem desses microssistemas de justiça até 

a etapa final, com análise das ações por assunto, tipos de sentenças e o 

custo de cada processo. 

b) Metodológica, em razão da efetivação de estudos de portarias, 

resoluções, leis,  procedimentos  administrativos para a  realização dos 

Itinerantes em  Alagoas, com análise dos números, dados e outras 

informações para estabelecer os resultados. 

c) Aplicada, porque este  estudo apresenta sugestões estratégicas para 

minimizar a distância entre o povo e a Justiça, com a realização dos 

Juizados Itinerantes de forma regular, sequenciando a iniciativa do 

Tribunal Regional Federal  da 5ª Região quanto à instalação de postos 

avançados para facilitar o acesso do povo ao Juizado Especial. Analisa as 

experiências não só do TRF da 5ª Região, mas também as dos outros 

Regionais, no sentido de aprimorar os Juizados Móveis. 
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Quanto aos meios: 

a) Bibliográfica, porque a pesquisa será elaborada com base em livros, 

jornais, revistas e internet. 

b) Documental, pois são utilizados documentos para analisar os  JEFIs de 

Alagoas, relatórios, números constantes do site do Conselho da Justiça 

Federal - CJF, dados do PNUD, IBGE, FGV e INSS. 

c) De Campo, com coleta de dados sobre a prestação jurisdicional dos 

JEFCIAL, observação do ambiente do Juizado Especial Federal de 

Maceió/AL, com acompanhamento de audiências de conciliação e de 

instrução e julgamento, aplicação de um questionário aberto a Juízes 

Federais  que atuaram nos Juizados Especiais Federais Cíveis, 

conversas com servidores, advogados, conciliadores e com cidadãos que 

procuram os JEFCs. 

d) Estudo de Caso, tendo em vista que a investigação mais aprofundada 

deste estudo ficou adstrita aos Juizados Especiais Federais Itinerantes de 

Alagoas,  realizados nas cidades de Palmeira dos Índios/AL, 

Arapiraca/AL, União dos Palmares/AL, Santana do Ipanema/AL, 

Penedo/AL e Viçosa/AL,  nos períodos de 21 a 24 de junho de 2004, 

outubro a dezembro de 2004, fevereiro a março de 2005, maio a julho  de 

2005, janeiro a março de 2006 e setembro a novembro de 2006, 

respectivamente, a fim de permitir um conhecimento detalhado sobre tais 

microssistemas, tais como: as partes frequentadoras desses Juizados, as 

ações por assunto, número de acordos efetivados, número de processos 

sentenciados, procedentes, improcedentes, extintos sem resolução de 

mérito, pendentes de julgamento, convertidos em diligência, e, 

notadamente, depois da competência plena dos Juizados Especiais 

Federais no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o valor de 

cada processo em cinco Juizados e o custo médio. 

e) Ainda quanto aos meios, foi utilizado o instrumento de Estudo de Caso 

na concepção de Yin (2005), por possibilitar  um exame minucioso de um 
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fenômeno atual, que é a análise dos Juizados Especiais Federais 

Itinerantes de Alagoas, dentro de um contexto social em que a cidadania 

ainda é algo inexistente ou incompleto. 

f) Este estudo faz correlações entre tabelas do IBGE sobre IDH – Índice 

de Desenvolvimento Humano  em Alagoas, PIB per capita, números  da 

Previdência Social, IDSE – Indicador de Desenvolvimento 

Socioeconômico e dos Juizados Especiais Federais Itinerantes de 

Alagoas. 
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CAPÍTULO 1 

DO ACESSO À JUSTIÇA E OS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS 
BRASILEIROS 

1.1. Aspectos do acesso à Justiça no Brasil  

Cidadania aqui deve ser entendida como o acesso dos cidadãos a 

informações e serviços para a satisfação dos  direitos civis, políticos e sociais, 

especialmente os civis e sociais, porque ela significa a condição de uma pessoa 

que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem 

participar da vida política (HOUAISS, 2001), mas pode ser  a expressão concreta do 

exercício da democracia (PINSKY, 2005). 

Thomas Humphrey Marshall leciona que o conceito de cidadania é 

composto de três elementos: o civil, o político e o social. O elemento civil seria 

integrado pelos direitos necessários à liberdade individual, neles compreendidos o 

direito de ir e vir,  as liberdades religiosa e de pensamento, o direito de propriedade, 

o direito de realizar contratos e o direito à justiça. No tocante ao direito à justiça, 

Marshall (1967, p. 63) explicita: 

(...) direito à justiça (...) difere dos outros porque é o direito de defender e 
afirmar todos os direitos em termos de igualdade com os outros e pelo 
devido encaminhamento processual. Isto nos mostra que as instituições 
mais intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais de 
justiça. 

Continuando com suas análises e explicações quanto  à noção de 

cidadania, Marshall (1967, p. 63) afirma que o elemento político está plasmado no 

direito de participar do exercício do poder político, como membro de um organismo 

investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo, 

ou seja, essa participação acontece através do  exercício do direito de votar e ser 

votado nas funções legislativa e executiva.  

No que se refere ao denominado elemento social, ele engloba tudo o que 

vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de 

participar, de forma plena, de um padrão de vida civilizado em conformidade com os 

padrões socioeconômicos que predominam na sociedade (MARSHALL, 1967). Não 
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se busca, como se conclui do pensamento do autor, um igualitarismo profundo, mas 

apenas o respeito a condições mínimas de igualdade socioeconômica, 

indispensáveis para que  a noção plena de cidadania seja estabelecida. 

No contexto histórico, a concepção de cidadania de T H Marshall está 

atrelada ao apogeu  chamado Welfare State, ou seja, Estado do Bem-Estar Social, 

na Inglaterra, que teve  como base o caminho das instituições jurídico-políticas das 

sociedades industriais da Europa na luta pela consolidação da cidadania.  

Inicialmente, segundo T H Marshall,   houve a conquista dos direitos civis, 

que é o primeiro dos elementos do conceito de cidadania, com a sua concretização  

no século XVIII, sendo que o direito ao Habeas Corpus e outros direitos foram 

garantidos em épocas passadas na Inglaterra (MARSHALL, 1967). Com a conquista 

dos direitos civis, surge a ideia do Estado de Direito, que é o denominado Rule of 

Law. 

Dando sequência ao exame  do pensamento do sociólogo inglês, esse 

autor ensina que a formação  dos direitos políticos teria ocorrido no início do século 

XIX, mas a participação política do povo inglês ocorreu por etapas, até porque o 

direito de voto não era universal, ele  não era estendido a toda a população; mesmo 

com o advento da  Lei de 1918, não foi estabelecida, por completo, a igualdade 

política de todos em termos de direitos de cidadania (MARSHALL, 1967, p. 69-70). 

Quanto aos direitos sociais, T. H. Marshall ministra que a fonte original 

deles está na  participação das comunidades locais e associações funcionais, mas 

essa fonte foi complementada e, de forma progressiva, foi substituída pela Poor Law 

(Leis dos Pobres) e por um sistema que regulamentou os salários idealizados no 

plano nacional e geridos localmente. A finalidade da Poor Law não era gerar uma 

nova ordem social, mas manter a velha ordem com uma mudança mínima do 

essencial. Todavia, na medida em que o padrão dessa ordem foi sendo 

desagregado pelo impulso de uma economia competitiva e o plano se desfez, a Poor 

Law ficou numa posição de destaque como sobrevivente, dela nascendo,  de forma 

gradativa, a ideia dos direitos sociais. Porém, no final do século XVIII, aconteceu 

uma batalha final entre a velha e a nova ordem, vale  dizer, entre a sociedade 
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planejada e a economia competitiva, e, nessa luta, houve uma divisão da cidadania, 

sendo que os direitos sociais se associaram à velha ordem e os civis à nova ordem 

(MARSHALL, 1967).  

Sobre  o pensamento de Marshall (1967), existe uma exceção na 

sequência de direitos, que é registrada por ele próprio. Trata-se da educação 

popular, que é classificada como um direito social e que tem sido, do ponto de vista 

histórico, um pré-requisito para a disseminação dos outros direitos. Nos países em 

que a cidadania cresceu com mais rapidez, até mesmo na Inglaterra, por um motivo 

ou outro, a educação popular foi incorporada. Foi ela que possibilitou  às pessoas 

tomarem ciência  de seus direitos e se organizarem para batalhar  por eles. A falta 

de uma população educada tem sido sempre um dos principais óbices à construção 

da cidadania nas dimensões civil e política (CARVALHO J., 2007).  

Sem direitos civis, políticos e sociais, não há como falar em cidadania 

plena. Ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei é, em 

síntese, ser detentor de direitos civis. Participar dos rumos da sociedade, eleger, ser 

eleito é ser possuidor de direitos políticos. Ser parte integrante da riqueza coletiva, 

como o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice 

tranquila, é ser portador de direitos sociais. Para que a democracia seja garantida, 

os direitos civis,  políticos e sociais devem estar presentes, porque, sem os direitos 

sociais, não há como assegurar a  democracia (PINSKY J., 2005), mas no ocidente, 

especialmente no Brasil, as camadas sociais menos favorecidas não gozam de 

todos esses direitos. 

O vocábulo cidadania faz parte dos discursos nas áreas econômica, 

jurídica, política e social, embora a sua onipresença não signifique transparência. A 

palavra cidadania é pronunciada, muitas vezes, para qualificar, para explicitar ou, 

quanto muito, como perspectiva, como um objetivo a ser alcançado. Todavia, como 

sucede com todas as noções muito vastas, a palavra cidadania vem sendo usada de 

forma inadequada, mas tal equívoco deve ser corrigido, vez que o conceito de 

cidadania, embora varie de acordo com o tempo e espaço (CORREIO 

BRAZILIENSE, 2003), deve, tanto que possível, ser aplicado com correção e 

propriedade.  
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A noção de cidadania abrange aspectos filosóficos, históricos, sociais, 

econômicos, políticos, jurídicos, ou melhor, ela permeia as mais variadas áreas do 

conhecimento. 

Cidadania pressupõe  todo  um processo de desenvolvimento  dos 

direitos das gentes e que remonta aos templos bíblicos. Fazer uma incursão nessas 

passagens remotas possibilita extrair ensinamentos, mas naquela época não se 

tinha a noção de cidadania que temos hoje, até porque o conceito de cidadania está 

em constante evolução. 

Imaginar a cidadania apenas dentro de nosso Estado-nacional ou 

mundialmente é um imperativo determinado pela realidade que vivenciamos. No 

âmbito da história  antiga, Guarinello (2005) afirma que na Grécia a cidadania serviu  

como manancial de reclamações e lutas: 

(...) a cidadania tornou-se, no decorrer dos tempos, fonte de reivindicações 
e de conflitos  (...) o fim da cidade-estado antiga, por sua incorporação num 
império monárquico de grande extensão territorial, deu novo sentido a esses 
conflitos, que não mais se expressavam pelas linhas de clivagem que uniam 
e separavam os antigos cidadãos das cidades-estado da Antiguidade (...) 
(GUARINELLO, 2005, p. 45-46). 

Mas, de acordo com esse autor, todas essas reivindicações e combates 

trazem a imagem de que cidadania significa sentimento comunitário, processos de 

inclusão, um conjunto de direitos civis, políticos e econômicos e, de forma inevitável, 

a exclusão do outro. Cidadania é um espaço privilegiado para que a coletividade 

pratique suas ações para a construção de projetos para o futuro (GUARINELLO, 

2005). 

Em Roma, a cidadania entre os romanos  primava pelo não submetimento 

ou subordinação a outrem: 

(...) subjacente ao direito de cidadania encontra-se a própria noção de 
liberdade, definida como a não submissão ou sujeição a outra pessoa, 
conceito esse que será fundamental para as formulações dos fundadores da 
cidadania no mundo moderno (...) (FUNARI, 2005, p. 72). 

Embora a República romana tenha sido lida por intelectuais  como uma 

oligarquia corrupta e uma nobreza rica, adotando-se como parâmetro a Atenas 

democrática do século V a.C., a vida política romana não era tão fiscalizada pela 
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aristocracia como se imaginava, mas Roma deu sua contribuição para os Estados 

Unidos da América, porque os patriarcas fundadores desse país adotaram como 

modelo a constituição romana republicana  (FUNARI, 2005). 

A cidade de Florença, Itália, não foi possivelmente o berço da democracia 

moderna. Lá existia uma burguesia, ávida pelo poder e pelas liberdades políticas,  

que fazia oposição à nobreza, mas perdeu privilégios  e surgiu um verdadeiro 

exército de pessoas pobres e revolucionárias que apoiavam as pretensões 

burguesas, a autoridade da realeza ou uma  insurreição dos camponeses (ZERON, 

2005), enquanto  em Salamanca, Espanha, grande parte dos homens não tinha 

visão, conhecimento e mesmo entusiasmo para pensar o país como comunidade 

(ZERON, 2005). 

Abordando a questão da Revolução Inglesa,  Marco Mondaini  afirma que 

refletir sobre a cidadania liberal é raciocinar acerca do significado dos direitos 

inerentes à cidadania na esfera limitada ao pensamento liberal, o que equivale a 

debater o seu valor de forma universal para todos os seres humanos e  seus limites 

históricos de classe (MONDAINI, 2005). 

A cidadania liberal, em seus fundamentos universais, parte do princípio de 

que todos são iguais perante a lei e tais fundamentos estão imbuídos da 

necessidade de inclusão dos estratos sociais desfavorecidos  e  o tratamento dos 

iguais com igualdade e dos desiguais com desigualdade (MONDAINI, 2005, p. 131). 

A respeito dessa questão, o estudo de Leandro Karnal, enfocando os 

Estados Unidos quanto à liberdade e à cidadania, é um facho de luz sobre os 

aspectos dos textos fundadores e das batalhas relativas à origem da sociedade 

americana, perpassando pelo confronto com o modelo estético da Grécia clássica, 

estampado nas construções de Washington, indo até os desconchavos criados pela  

forma especial de construção da cidadania nos EUA.  Karnal chama a atenção para 

os vínculos que atualmente unem os chefes de estados dos EUA ao Mayflower 

fundante, fazendo deles homens de fronteira, empresários de sucesso ou imitação 

de heróis (CORREIO BRAZILIENSE, 2003). O artigo, no final,  traz uma advertência 

que é muito adequada para a atualidade, mas que foi escrito antes da invasão do 
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Iraque: assim constrói-se um cidadão que se orgulha do seu país, não apenas 

porque seu país é forte, rico e poderoso, mas porque é o único universo de 

significação que ele realmente vê (KARNAL, 2005, P. 153). 

Nilo Odalia, no contexto da Revolução Francesa, em seu artigo intitulado  

A Liberdade como Meta Coletiva, afirma que nas falas, nos escritos ou nos 

pensamentos sobre cidadania, nunca podemos esquecer 

(...) que ela é uma lenta construção que se vem fazendo a partir da 
revolução Inglesa, no século XVII, passando pela Revolução Americana e 
Francesa e, muito especialmente, pela Revolução Industrial por ter sido esta 
que trouxe uma nova classe social, o proletariado, à cena histórica (...) 
(ODALIA, 2005, p. 168). 

O  proletariado, enquanto nova classe social e herdeiro da consciência 

histórica revolucionária da burguesia,  procurou expandir, durante os séculos XIX e 

XX,  os direitos civis conquistados pela burguesia através da Revolução Francesa, 

abrindo-se, com isso, uma gama de possibilidades para que os estratos sociais 

minoritários fossem alcançados pelos direitos civis (ODALIA, 2005). 

Na visão marxista e cuidando de temas que foram se incorporando à 

trajetória relativa ao desenvolvimento da cidadania, Leandro Konder analisa a 

relevância das ideias socialistas, examina o anarquismo, o marxismo e o culto à 

ciência, amparado em momentos vivenciados, como a Comuna de Paris, a 

constituição dos partidos de massa e a participação das mulheres, e conclui: 

(...) independentemente da constatação de algumas diferenças entre o que  
os socialistas se propunham a realizar no século XIX (o revolucionamento 
da sociedade burguesa, com a superação do modo de produção capitalista) 
e o que eles de fato conseguiram fazer, não se pode deixar de reconhecer 
que constituíram um fator decisivo no aprofundamento da reflexão sobre as 
instituições democráticas e no aprimoramento da cidadania em geral 
(KONDER L., 2005, p. 183-188). 

Destacando uma das concepções desse autor, ele afirma que o 

socialismo movimentou a metade feminina da humanidade e viabilizou, de forma 

concreta, a ampliação  e o fortalecimento  da cidadania, tendo em vista a conquista 

do sufrágio universal pelas mulheres que, ao lado  das agremiações partidárias e 

dos sindicatos  das massas, tiveram participação crescente  no processo de 

construção da cidadania (KONDER L., 2005). 
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Ainda dentro da concepção marxista, escrevendo sobre a cidadania para 

todos,  Paul Singer aborda os direitos sociais nos primórdios do capitalismo, o 

movimento operário em sua origem, a revolução americana, a revolução francesa, 

as lutas pelos direitos durante a primeira revolução industrial, a generalização dos 

direito sociais, o retrocesso dos direitos sociais e o associativismo e a economia 

solidária. Dentro de cada uma desses temas, ele registra: 

(...) só os membros da classe trabalhadora são sujeitos dos direitos sociais 
(...)   surge uma nova classe social, o proletariado moderno, segundo Karl 
Marx duplamente livre: sem meios próprios de produção e sem vínculos que 
o obriguem a alienar sua capacidade de produzir a  determinado 
empregador (...)  os trabalhadores enfrentavam condições de trabalho 
extremamente duras – longas jornadas, falta de higiene  etc. – e salários 
insuficientes para a subsistência de suas famílias (...)       houve emendas à 
Constituição Americana, mas os negros se viram privados de seus direitos 
civis e políticos por longos anos, nos estados do Sul (...)  a Constituição 
‘burguesa’ de 1791 distinguia cidadãos ativos, com todos os direitos, e 
passivos, com direitos legais e humanos, mas não políticos. (...) a limitação 
de idade para o trabalho infantil e da jornada de trabalho para crianças e 
adolescentes são intervenções significativas do Estado no funcionamento 
livre do mercado de trabalho.   (...) havia desigualdade dos fatos sociais 
como parcela do PIB entre países igualmente desenvolvidos e igualmente 
partícipes na história política e social do Ocidente, a partir das revoluções 
industriais.  (...) Em muitos países, os direitos sociais perderam apoio na 
opinião pública por causa do peso dos impostos, atribuído à necessidade de 
financiar o gasto social.  (...) as associações surgiram principalmente na 
Europa e América do Norte em resposta às críticas à burocratização dos 
serviços públicos (...)  (SINGER, 2005, p. 191, 196, 197, 206, 214, 222, 239, 
257 e 258).  

De acordo com Singer (2005), a batalha pelos direitos sociais depende da 

retomada do crescimento, que significa um duelo contra a hegemonia neoliberal, 

estabelecida pelo capital financeiro a toda coletividade, mas isso passa pela 

reconquista do pleno emprego numa economia deprimida e pela mudança de 

mentalidade. 

 Pinsky C.; Pedro (2005), tratando da questão feminina, trazem o tema 

Igualdade e Especificidade, por meio do qual alegam que a atuação das mulheres 

tem sido relevante para conquistar os direitos sociais e afirmam: 

(...) Entre as principais reivindicações na luta pelos direitos sociais, no que 
diz respeito especificamente às mulheres, estão a de receber os salários de 
seu trabalho, de exercer qualquer profissão escolhida  de ganhar ‘salário 
igual [ao que recebem os homens] por trabalho  igual’. Ao longo da história, 
estas não se mostraram conquistas fáceis. O reconhecimento da 
possibilidade de as mulheres receberem seu próprio salário implicaria 
admitir que são indivíduos livres e adultos capacitados. (...) Um  outro 
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obstáculo sério à conquista da cidadania plena para as mulheres foi a ideia 
da ‘incapacidade civil da mulher casada’. (...) (PINSKY, C., 2005; PEDRO, 
2005, p. 298). 

Essas teóricas asseveram que, da mera ‘costela de Adão’ ao triunfo da 

cidadania plena,  é um longo percurso ainda a ser completado pelas mulheres, 

porque mesmo no Ocidente, onde já houve progressos e a  sujeição das mulheres 

tem sido reduzida sensivelmente, elas ainda penam com a violência, salários 

menores e com as mais variadas formas de preconceito e 

(...) Que dirá em países africanos ou islâmicos em que são vistas como 
apêndice do homem, na melhor  das hipóteses? Contudo, relendo as 
páginas deste texto, podemos avaliar o quanto já avançamos. Que as várias 
vitórias obtidas sirvam-nos de inspiração para as lutas futuras (PINSKY, C.; 
PEDRO, 2005, p. 304). 

De acordo com essas autoras, várias batalhas foram travadas pelas 

mulheres, notadamente as mulheres casadas, porque estas não eram consideradas 

capazes para gerir seus salários. Diversas nações, particularmente as de tradição 

latina e católica, que adotaram códigos civis inspirados no Código Napoleônico, 

demoraram muito para reconhecer a emancipação da população feminina casada, 

porque esta vivia submetida ao marido, e porque apenas este era cidadão capaz  

(PINSKY, C.; PEDRO, 2005). 

Maria Lygia Quartim de Moraes, em Cidadania no Feminino, sustenta que 

a mulher  brasileira tornou-se mais poderosa, porque  

(...) as transformações ocorridas na situação da mulher são de profundo 
alcance e extensão. Em meio século, elas passaram a viver mais, 
aumentaram sua participação na população economicamente ativa, são 
reconhecidas como responsáveis pelas crianças pequenas e por um quarto  
das famílias brasileiras, e superaram  os homens em nível educacional. A 
Conquista da autonomia financeira, como  reiterada e unanimemente 
repetiam as diversas correntes feministas, é a condição primordial para a 
conquista da cidadania, pois permite romper a dependência econômica 
(MORAES, 2005, p. 513).  

Todavia, Moraes  (2005)  ressalta que, no âmbito político,  uma mulher 

jamais chegou à presidência da República e foram poucas as ministras de Estado. 

Porém as mulheres têm avançado com suas conquistas. Roseana Sarney foi eleita 

governadora do Maranhão em 1994 e, em 1998, foi reeleita como mandatária 

excelsa daquele Estado (FOLHA ONLINE, 2009). São Paulo, a capital mais 

populosa e próspera do País, nas eleições de 2001, passou a ser governada pela 
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segunda vez por uma mulher eleita por um partido de esquerda (MORAES, 2005), 

mas a luta das mulheres continua no processo de construção da cidadania. 

Letícia Bicalho Canêdo, ainda no âmbito do Brasil, em seu artigo intitulado 

Aprendendo a Votar,   relata que houve avanços quanto à democracia eleitoral, vez  

(...) que a constituição de 1988 trouxe a ideia de uma instituição eleitoral 
duramente conquistada. Trouxe o direito do voto para o analfabeto e o fim 
de uma série de discriminações:  a econômica (voto censitário), a racial 
(escravos), a sexual (mulheres), a cultural (analfabetos). A introdução da 
urna eletrônica, por sua vez, com motivo alegado de dar cabo às fraudes, 
contribuiu para que os eleitores fortalecessem a ideia da virtude do seu 
papel de eleger seus representantes (CANÊDO, 2005, p. 541-542). 

Em que pese ter havido todo esse progresso quanto à democracia 

eleitoral brasileira, as questões relativas à liberdade, à segurança, ao 

desenvolvimento e à justiça social ainda continuam sendo alvo de questionamentos 

(CARVALHO J., 2007). 

No âmbito internacional,  Osvaldo Coggiola,  enfrentando a questão da 

Autodeterminação Nacional,  assegura que a cidadania efetiva e a autodeterminação 

nacional têm vigência,  apenas do ponto de vista formal, no quadro do regime social 

estabelecido e anota: 

(...) a polarização e extorsão econômicas, típicas da economia mundial 
contemporânea, pôs a questão, no final do século XX, do direito à 
autodeterminação nacional universalmente admitido depois da Segunda 
Guerra Mundial, levando países e subcontinentes inteiros ao limiar da 
dissolução nacional. Um quarto de século de neoliberalismo destruiu 
conquistas sociais em grande escala, e subordinou, em quase todos os 
países, os direitos sociais a uma suposta (e quase nunca verificada) 
‘eficiência econômica’ (COGGIOLA, 2005, p. 339). 

Para Coggiola (2005), o neoliberalismo destruiu a cidadania efetiva e a 

autodeterminação nacional, porque esse sistema afetou a questão do emprego, sem 

falar nas  demissões em massa, no desmonte da indústria e na polarização social; 

enfim, as conquistas sociais vêm sendo aniquiladas em grandes proporções. 

 Peter Demant, falando sobre os direitos para os excluídos, afirma que há 

necessidade de sobrevivência e pacificação da turbulência interna que coloca em 

risco o tecido interno e assevera: 
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(...) novas formas que institucionalizem as interrelações entre maioria e 
minorias não podem ser construídas tendo em mente os interesses das 
várias elites velhas e novas, mas precisarão incluir e equilibrar os da 
população inteira, incorporando tanto suas heterogeneidades e divisões 
existentes quanto suas interligações. Só desta maneira poderemos evitar 
que o desgaste da cidadania se reduza a uma nova circulação de elites, em 
vez de beneficiar a todos (DEMANT, 2005, p. 382). 

Para Demant (2005, p. 382), as  democracias terão que ampliar, de 

alguma maneira,  o princípio da autodeterminação (autonomia cultural, controles 

econômicos etc.), não apenas em relação aos países, mas também no que diz 

respeito aos segmentos sociais minoritários não-territoriais.2 

Rodolfo Konder, abordando a questão da  Anistia Internacional,  ministra 

que os denominados ‘desaparecidos’ são, na realidade, um modo cruel de delito 

praticado pelos estados que têm como regime o autoritarismo ou totalitarismo e 

demonstra que 

(...) a prioridade mais recente, entre as preocupações da Anistia, tem sido o 
‘desaparecimento’. Nas últimas décadas do século passado, ainda nos 
tempos da Guerra Fria, algumas ditaduras latino-americanas adotaram a 
nefasta prática de fazer ‘desaparecer’ seus adversários políticos. (...) A 
Anistia nos ensina que fazemos todos parte de uma mesma espécie, de 
uma mesma comunidade, inseparável e indivisível. Se alguém está sendo 
torturado na Turquia ou na China, no Irã ou no Iraque, isso nos diz respeito. 
Nossa liberdade jamais será plenamente vivida, enquanto a liberdade de 
alguém, nos altiplanos da Bolívia ou nos arrozais do Vietnã, estiver 
cerceada ou ameaçada (KONDER R., 2005, p. 395-397 ).  

Segundo Konder R. (2005), da Anistia pode-se extrair a lição de que 

todos são integrantes de uma mesma espécie, de uma mesma comunidade, não 

                                                 

2 Pena (2006) afirma que  declínio da cidadania está intimamente vinculado à mudança no papel do 
Estado. O Estado moderno priorizou a população dentro de seu território nacional, dotando-a de uma 
identidade básica e de uma poderosa ideologia, o nacionalismo. Os impactos da globalização, hoje, 
reorientam o Estado e os interesses das elites dominantes, conferindo-lhes perspectivas não 
territoriais e extra-nacionais. O Estado reformulou seu papel em função de variáveis externas com o 
espetacular avanço do comércio global, maior mobilidade do capital e de políticas macroeconômicas. 
Dentro desse quadro de desigualdades socioeconômicas provocadas pelo fenômeno de 
mundialização do espaço, é perceptível que as populações da maioria dos estados periféricos 
percam os interesses e as energias para participar das lutas políticas internas. Tal estado de 
apostasia faz com que essas populações mergulhem numa atitude de descrença e alienação. 
Disponível em: http://www.espacoacademico.com.br/064/64pena.htm. Acesso em: 21.06.2009. 
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separável e não divisível. Não importa onde o ser humano está sendo vítima de 

tortura, no Iraque ou na Turquia, porque isso diz respeito a toda a população 

mundial. Houve a internacionalização dos pensamentos  e o ecumenismo dos  

corações. O trabalho da Anistia Internacional rompeu com a cultura provinciana, 

parca, tornando os indivíduos humanamente mais ricos, mais  dadivosos, mais 

solidários, porque a sua contribuição para a construção da cidadania é inegável. 

Wagner Costa Ribeiro, enfocando a qualidade de vida e o 

desenvolvimento sustentável, afirma que o debate sobre  cidadania e  meio 

ambiente conduz a questões de cunho ético-político e consigna que 

(...)  É preciso fundar uma ética em que os seres humanos possam exercer 
sua capacidade criativa, livrando-se de atividades rotineiras e estafantes. É 
preciso fundar uma ética que gere mais trabalho e menos frustração 
profissional. (...) (RIBEIRO, 2005, p. 415). 

Ribeiro (2005) argumenta que a exclusão imposta pelo sistema atual não 

pode ser mantida, porque isso insula a maioria da população do planeta do direito ao 

acesso e ao uso dos recursos naturais, e a sustentabilidade, de conformidade com 

esse teórico,  pode ser um manancial de cidadania, de uma novel cidadania, que 

possibilite a movimentação de ideias e valores por meios materiais extraídos de 

modo cuidadoso do meio ambiente. 

Mércio Pereira Gomes, escrevendo sobre O Caminho Brasileiro para a 

Cidadania Indígena, alega que, embora pareça um exagero da boa vontade 

intelectual agregar a noção de cidadania à questão indígena, tal não é bem assim, 

vez que 

(...) o caminho para a consolidação da cidadania para os índios é ainda 
longo e áspero, mas não irreal. A garantia de suas terras, a consolidação de 
seu crescimento demográfico,  a integração social e a participação política 
ao Brasil, com autonomia cultural, e ainda o fortalecimento de suas 
economias são estágios a serem vencidos, passo a passo e 
concomitantemente (GOMES M., 2005, p. 441). 

Na concepção de  Gomes M.  (2005), a população brasileira não indígena  

deve ser solidária aos índios; é preciso que haja uma união consciente, para que 

esse longo e difícil  caminho seja transformado numa passagem mais tranquila rumo 

a bons resultados para os aborígines. 
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Enfocando a cidadania brasileira, Flávio dos Santos Gomes, com o tema 

Sonhando com a Terra, Construindo a Cidadania, registra que, no contexto da 

relevância que a questão agrária tem adquirido no Brasil,  é vital associá-la a outros 

assuntos e movimentos sociais, porque  

(...) é fundamental incluir no debate sobre a questão agrária no Brasil a 
questão étnica, especialmente as experiências do cativeiro – com os 
quilombos/mocambos e formas de protesto de ocupação de terra – e 
aquelas do pós-emancipação, com as comunidades remanescentes e 
outras tantas ‘terras de pretos’. (...) (GOMES F., 2005, p. 463). 

Segundo esse autor, nesse contexto, destaca-se o resgate da história dos 

quilombos como extraordinário capítulo das batalhas  em torno da questão  do 

acesso à terra – tendo em vista a relevante peleja pela cidadania e, no caso 

brasileiro, a sua magnitude étnica e as reconstruções culturais relativas devem ser 

colocadas em relevo, porque a questão racial, enquanto tema nacional, ainda 

continua sendo um desafio  (GOMES F., 2005). 

Os direitos civis foram amplamente garantidos pela Carta Política  de 

1988, mas os direitos Sociais também foram ampliados.  Luca (2005), abordando a 

questão dos Direitos Sociais no Brasil, leciona que eles foram alargados  com a 

introdução de benefícios previdenciários: 

(...) os direitos sociais também sofreram significativa ampliação, com a 
introdução da licença paternidade; abono de férias, fixação do salário 
mínimo como o menor patamar de aposentadorias e pensões; concessão, 
aos deficientes e idosos com mais de 65 anos, de pensão mensal 
equivalente a um salário, independente de terem ou não contribuído para a 
Previdência (LUCA, 2005, p. 488). 

Mas Luca (2005) consigna que, embora a prescrição de tais direitos  pela 

lei  seja de fundamental importância,   não é suficiente para torná-los uma realidade, 

isso porque as desigualdades sociais estão enraizadas na ordem social brasileira e 

elas são visíveis com a exclusão de amplos segmentos sociais, que não têm acesso 

à Previdência Social, à educação, à saúde, à justiça e  à moradia. 

Registradas essas concepções sobre cidadania na pré-história, suas  

bases, seu desenvolvimento e a cidadania brasileira, denota-se que o seu processo 

de construção é um percurso longo e seu fim está muito distante, talvez jamais seja 

atingido. 
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Diante dessa situação, o Estado deve adotar políticas públicas, com 

vistas à realização da cidadania, a fim de que o cidadão tenha todas as informações 

necessárias para fazer valer os seus direitos, especialmente porque hoje a 

variedade de direitos é algo assustador. O Estado, através dos poderes constituídos, 

não tem conseguido dar uma resposta adequada aos anseios das camadas sociais 

mais pobres na defesa de seus direitos. 

Não se admitem mais políticas públicas governamentais tímidas, porque 

os direitos do cidadão foram ampliados; não se trata  apenas de direitos civis e 

políticos, mas, igualmente, de direitos sociais e econômicos, como o direito  à saúde, 

à educação, ao trabalho, aos bens culturais, ao acesso à tecnologia, aos bens 

científicos e à informação (COMPARATO, 2002). 

Houve um avanço na democracia brasileira, pelo menos no plano dos 

direitos políticos, mas remanesce ainda uma indagação: o  Brasil é um país 

democrático ou semidemocrático? A partir de 1985, logo após a ditadura militar,  a 

reconstrução da democracia ganhou força. Uma questão interessante na  História 

Política Brasileira foi o reavivamento da palavra cidadania, ela cai na boca da 

população brasileira. Hodiernamente não se diz que o povo quer isto ou aquilo, diz-

se a cidadania quer. A cidadania virou gente (CARVALHO J., 2007, p. 7). 

 Em 05 de outubro de 1988 foi promulgada a atual Constituição Federal, 

e, no apogeu da motivação cívica, a Carta Política foi denominada de Constituição 

Cidadã. Mas será que ela é mesmo cidadã, na medida em que os direitos civis, 

políticos e sociais nela insertos ainda não foram incorporados ou materializados na 

vida de determinados segmentos sociais?  

Com o advento da Carta Política de 1988, o povo ficou animado; ele 

acreditou que a democratização do país proporcionaria a harmonia do convívio 

nacional, no entanto tudo não passou de ingenuidade. Em que pese a reconquista 

de eleger os nossos governantes, as questões relativas à liberdade, à segurança, ao 

desenvolvimento e à justiça social ainda continuam sendo alvo de questionamentos 

(CARVALHO J., 2007).  
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Houve a difusão do direito do voto, mas em um país em que a educação 

caminha a passos lentos, com uma grande parte do povo desinformada, onde fica a 

cidadania? Passados mais de vinte anos do período ditatorial, os problemas 

continuam. Questões relativas à violência urbana, ao desemprego, à legião de 

analfabetos, à educação, aos serviços de saúde e saneamento, ao abismo social 

brasileiro, ainda não foram solucionadas, embora existam avanços em determinados 

setores sociais. Os políticos eleitos, com exceção de uma minoria, continuam sendo 

alvo  de denúncias. Disso resultaram o desgaste das instituições políticas e a 

descrença do povo nos políticos (CARVALHO J., 2007).  

Embora o povo não acredite na materialização do Estado Democrático de 

Direito, especialmente a nova geração, vez que esta  não tem saudades do período 

em que os militares estiveram no poder (CARVALHO J., 2007), a juventude atual, 

com raras exceções, não se lembra desse período de trevas. 

Não se pode esquecer o quanto a democracia eleitoral brasileira evoluiu, 

mas falar em estabilidade  democrática no Brasil, quando apenas 37% dos 

brasileiros acreditam na democracia como melhor sistema de governo3, é uma 

situação no mínimo complicada, porque ainda não vivemos em plena  democracia 

(ZAVERUCHA, 2005), e ela não pode ser vista como uma simples competição 

eleitoral (SEN, 1999). 

Será que os militares pretendem voltar ao poder? Existe perigo para a 

nossa frágil democracia? Se por um lado a economia brasileira está aparentemente 

estabilizada, ainda temos muita dependência do capital externo e isso é perigoso, 

uma vez que  pode afetar as conquistas efetivadas. É relevante, assim, repensar a 

questão da cidadania, o que ela significa, sua evolução na história e quais são as 

perspectivas (CARVALHO J., 2007, p. 8). 

                                                 

3Para saber mais consultar o Instituto Chileno Latinobarometro. Disponível em: 
HTTP://www.latinobarometro.org/ano2003/InformeResumen_Latino-barinetri_2003.pdf. Acesso em: 
31.05.2009. 
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 A cidadania está em permanente construção, por isso é um processo 

complexo. Só para se ter uma ideia desse processo, basta refletir sobre os nossos 

escritos até aqui efetivados. A prática de determinados direitos, como é o caso da 

liberdade de pensamento e voto, não cria rapidamente o desfrute de outros, tais 

como segurança e emprego. O exercício do voto não assegura que os políticos 

eleitos vão defender os nossos interesses, porque  eles, com raras exceções,  estão 

pouco preocupados com os problemas que afetam a população (CARVALHO J., 

2007). 

Por meio do sufrágio,   os políticos chegam ao poder, mas não governam 

no sentido de resolver rapidamente os problemas sociais, até porque a cidadania é 

multidimensional, estando nela  inseridas  várias extensões, algumas  presentes e 

outras ausentes. Uma cidadania completa, na qual haveria liberdade, participação e 

igualdade para todos,  é um ideal desenvolvido no Ocidente e quiçá nunca será 

conseguido. Porém tal ideal tem sido útil para estabelecer juízos de valor sobre a 

qualidade da cidadania em cada nação e nos vários momentos históricos 

(CARVALHO J., 2007, p. 9). 

A cidadania, segundo  José Murilo de Carvalho, de forma costumeira, tem 

sido desdobrada em direitos civis, políticos e sociais.  O indivíduo detentor dos três 

direitos seria um cidadão completo. Os cidadãos que gozassem de alguns direitos 

seriam incompletos. Os indivíduos que não tivessem nenhum dos direitos não 

seriam cidadãos (CARVALHO, 2007). Direitos civis são os essenciais à vida, à 

liberdade, à propriedade, à igualdade diante da lei. Eles podem ser fracionados 

como garantia de livre manifestação do pensamento, de ir e vir, de organização, de 

optar por um trabalho, de não violação da residência  e das correspondências, de 

não ser preso, a não ser em flagrante delito ou por ordem de autoridade judicial 

competente, de não ser condenado sem o devido processo legal. São direitos que 

pressupõem uma justiça independente, barata e acessível a todos (CARVALHO J., 

2007, p. 9). 

Existe possibilidade da existência de direitos civis sem direitos políticos? 

Estes são relativos à participação do cidadão no governo da sociedade. Aqui atua 

apenas a parcela da sociedade que tem condições de fazer manifestações políticas, 
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de organizar agremiações partidárias, de votar, de ser votada. Normalmente, quando 

se abordam os direitos políticos, é ao direito do voto que se está referindo. Não 

existe  viabilidade de haver direitos civis sem direitos políticos. Sem direitos civis, 

mormente o direito à liberdade de opinião e de organização, os direitos políticos, 

principalmente o voto, podem existir do ponto de vista formal, mas ficam sem 

conteúdo e são úteis antes para justificar governos do que para representar 

cidadãos. Os direitos políticos têm como organização principal as agremiações 

partidárias e um congresso livre e que represente o povo efetivamente. São eles que 

chancelam a legitimidade da estrutura política da sociedade (CARVALHO J., 2007, 

p. 10). 

Mas  a  garantia dos direitos civis nem sempre significa que os cidadãos 

vão postular seus direitos junto ao Poder Judiciário, porque, de acordo com  

pesquisas feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 1988, 

4,7 milhões de pessoas de 18 anos ou mais envolveram-se em conflitos, mas 

apenas 62% recorreram à justiça para resolvê-los, sendo que 28% alegaram não 

acreditar na justiça (CARVALHO J., 2007, p. 210). 

Por último, os direitos sociais. Eles são a garantia de participação da 

riqueza coletiva. Neles estão compreendidos os direitos à educação, à saúde, à 

aposentadoria etc. Os direitos  sociais têm como premissa a justiça social. Numa 

sociedade politicamente organizada, eles têm o condão de reduzir os excessos de 

desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para 

todos (CARVALHO J., 2007, p. 10), mas isso passa pelo acesso à justiça. 

 Marshall afirma que o direito de acesso à justiça é uma garantia da 

cidadania. Ele tem a percepção de que as Cortes de Justiça, enquanto instituições 

do Poder Judiciário,  têm uma vinculação com os direitos civis (MARSHALL, 1967, p. 

63), no sentido de garantir ao povo não só o acesso referido, mas também a sua 

efetividade. 

Falar a respeito do acesso à Justiça pressupõe condições adequadas 

para que o povo postule  os seus direitos de forma desburocratizada, barata e livre  

de quaisquer entraves que possam gerar empecilhos para tal acesso. Na medida em 
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que uma pessoa, um cidadão tem um problema, um litígio, ele tem necessidade de 

recorrer ao Poder Judiciário, por meio de  uma ação judicial, que é proposta em face 

de outra pessoa ou instituição, para que o Estado-Juiz resolva a demanda e 

pacifique o conflito de interesses. 

A expressão acesso à justiça pode ser compreendida como o direito de o 

cidadão ter suas contendas solucionadas pacificamente. T. H. Marshall, contribuindo 

para a construção do conceito de cidadania, considera o direito do acesso à justiça 

entre aqueles que estão elencados na relação de direitos civis (MARSHALL, 1967). 

Com o advento Welfare State (Estado de bem-estar social), o direito 

relativo ao acesso à justiça passou a ser pressuposto para a garantia e realização 

dos direitos políticos e sociais, vez que, sem a possibilidade de postular os direitos 

atinentes à cidadania ao Estado, a garantia formal inserta na lei é incapaz de 

produzir o efeito pretendido (CAPPELLETTI, 1988). 

Do ponto de vista histórico, constata-se que o Projeto de Florença 

significa a demarcação de políticas sobre o acesso à Justiça, tendo em vista que a 

equipe que atuou nesse projeto, comandada por Mauro Capelletti e Bryant Garth,  

observou que o mencionado acesso é o mais básico dos direitos humanos: 

 o acesso à justiça pode ser encarado como o 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 (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12). 

Analisando essa questão, esses autores perceberam que os dois 

principais óbices ao efetivo acesso à justiça são os  custos judiciais e a possibilidade 

das partes. Os custos dizem respeito ao pagamento das custas processuais, dos 

honorários do advogado e ao tempo demandado para a pacificação do conflito. Eles 

enfatizam que as causas de pequeno valor são as mais prejudicadas pelo obstáculo 

criado pelos custos,  vez que, na medida em que o valor da causa diminui, as 

despesas do processo aumentam. A delonga para solucionar os processos participa 

nessa questão  como uma espécie de pressão sobre os mais pobres. Estes, 

sentindo essa pressão,  podem abandonar o litígio ou efetivar acordos com valores 

bem inferiores aos que fazem jus, porque os menos favorecidos estão sempre em 

posição de desvantagem no litígio (CAPELLETTI; GARTH, 1988). 
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Quanto à  possibilidade das partes, os autores afirmam que as diversas 

pessoas envolvidas nos processos têm vantagens e desvantagens na solução das 

demandas. Elas são as estratégias utilizadas pelos  litigantes do processo. É a 

capacidade financeira das partes. As pessoas que têm boas condições econômicas 

podem suportar por mais tempo a delonga da causa. Outro relevante fator referente 

a esse  óbice é a possibilidade de se identificar um direito e de ajuizar um processo 

para defendê-lo. Uma variedade de fatores pode ser apontada como motivo para a 

diferença de percebimento de direitos subjetivos próprios  e para a diversidade de 

consciência sobre a maneira de se interpor uma ação, tais como status social, 

questões educacionais, financeiras e psicológicas, vez que os  procedimentos são  

complicados e os tribunais são ambientes que intimidam, sem falar que ainda existe 

uma  distância muito grande entre os cidadãos e o Poder Judiciário, especialmente 

quando se fala das camadas sociais mais pobres da sociedade. A situação fica mais 

complexa quando se pretende fazer valer direitos que dizem respeito a um 

determinado segmento social ou mesmo a toda a sociedade, como é o caso do 

direito ao meio ambiente mais adequado, vez que, por não ser um direito tradicional,  

o reconhecimento fica difícil para grande parte da sociedade (CAPELLETTI; GARTH, 

1988). 

Essa questão  pode ainda ficar mais delicada no que diz respeito aos 

litigantes não habituais, que são as pessoas com pouco ou quase nenhum contato 

com o Poder Judiciário, e os costumeiros, que são instituições poderosas e com 

grande volume de litígios nos tribunais. Assim, os não habituais não têm a mesma 

desenvoltura dos costumeiros para defender os seus direitos, porque estes têm 

estratégias, larga experiência, enfim, eles são superiores na litigância (CAPELLETTI; 

GARTH, 1988). 

Os percalços quanto  ao acesso à justiça aponta que os óbices gerados 

pelos sistemas de justiça existem mais para as pequenas causas e  para 

demandantes individuais, notadamente os desfavorecidos economicamente, e, por 

outro lado, vantagens estratégicas estão do lado das organizações, entidades, 

usuários costumeiros do Poder Judiciário para a concretização do proveito almejado. 

A construção e asserção dos direitos relativos à cidadania, coligados à exclusão 

social, desencadearam vários movimentos em prol dos menos favorecidos 
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financeiramente para que eles superassem os óbices e tivessem assegurado o 

exame judicial de seus litígios (CAPELLETTI; GARTH, 1988). 

Da análise de soluções levadas a efeito  e adotadas pelos vários sistemas 

judiciais em âmbito mundial para transpor esses obstáculos e efetivar o acesso à 

justiça, esses autores evidenciaram uma sequência de três ondas. A primeira diz 

respeito  à assistência judiciária, que tem como  função garantir serviços jurídicos 

aos menos favorecidos, notadamente a prestação de serviços por advogados, posto 

que estes são, na maioria das situações, imprescindíveis para entender a legislação 

e os ritos processuais, bem assim para levar as causas a juízo. A assistência 

judiciária, na grande maioria dos países, era inadequada, porque os serviços eram 

prestados por advogados particulares, sem contraprestação (munus honorificum), ou 

seja, as legislações criadas na segunda metade do século XIX, como no caso da 

Alemanha, França, Itália e outras nações, prescreviam atendimento gratuito aos 

estratos sociais mais pobres por advogados (CAPELLETTI; GARTH, 1988). No 

Brasil, essa onda encontra-se consubstanciada na Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro 

de 1950, que determina a concessão da assistência judiciária aos necessitados nos 

termos da lei (art. 1º), ou seja, todo jurisdicionado que não tem condições de arcar 

com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejudicar o seu 

sustento ou de sua família, tem direito a tal assistência (art. 2º). 

Em que pese a inadequação dos esquemas de assistência judiciária na 

maioria dos países, esse sistema foi implantado inicialmente nos Estados Unidos e, 

no decorrer da década de 70, espargiu-se para vários países: França, Itália, 

Inglaterra, Canadá (Província  de Quebec), Alemanha, Holanda, Áustria, Suécia  e 

Austrália. Mas essa onda defronta-se com suas próprias  limitações, tais como  a 

quantidade de advogados em disponibilidade,  dotações orçamentárias adequadas e 

maiores para suprir o pleito  com os pagamentos dos causídicos, os riscos das 

causas de pequeno valor – porque quem perde tem que pagar as despesas daí 

decorrentes, que são os consectários da sucumbência -, e a atividade de advogados 

com exclusividade para as camadas mais pobres da sociedade, não atendendo a 

questões judiciais relevantes no tocante aos direitos difusos, como nas relações de 

consumo e do meio ambiente (CAPELLETTI; GARTH, 1988).   No caso do Brasil, 

quem não pode pagar advogado, tem as  Defensorias Públicas, a Assistência 
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Judiciária, os escritórios-modelo das Faculdades de Direito, que  são exemplos 

dessa onda, para garantir o acesso dos desfavorecidos economicamente à Justiça.  

No que pertine à segunda onda,  o acesso à justiça é o patrocínio dos 

interesses difusos em juízo, por meio de ações coletivas. Aqui há uma substituição 

do processo individual pelo processo coletivo para defesa dos interesses de  grupos 

sociais com interesses comuns, ou seja, essa  onda  volta-se para os interesses 

coletivos. A movimentação dessa onda parte da premissa da existência de novos 

direitos sancionados pelo Welfare State, ou seja, pelo Estado de Bem-Estar Social, e 

sua atuação está direcionada para a defesa  dos cidadãos em face de lesão de 

direitos difusos que os alcança, e não apenas aos pobres (CAPELLETTI; GARTH, 

1988). A título de exemplo, os direitos ligados a essa onda são aqueles relativos a 

questões ambientais, dos consumidores  e outros. Em nosso país, as associações, 

os sindicatos, o Ministério Público e outros entes  atuam na defesa desses direitos. 

  Quanto à  terceira onda,  Capelleti e Garth afirmam que ela teve origem 

em decorrência do relativo êxito das ondas precedentes. Ela tem como objetivo não 

só o amparo de direitos, mas também a modificação de  procedimentos e ritos 

processuais para torná-los mais factíveis. Assim, foram criadas opções mais céleres 

e mais baratas (CAPELLETTI; GARTH, 1988). Em síntese, é uma concepção 

inovadora do acesso à justiça,  porque 

(...) encoraja a exploração de uma ampla variedade de reformas, incluindo 
alterações nas formas de procedimento, mudanças na estrutura dos 
tribunais ou a criação de novos tribunais, o uso de pessoas leigas ou 
paraprofissionais, tanto como juízes quanto como defensores, modificações 
no direito substantivo destinadas a evitar litígios ou facilitar sua solução e a 
utilização de mecanismos privados ou informais de solução dos litígios. 
Esse enfoque, em suma, não receia inovações radicais e compreensivas, 
que vão muito além da esfera de representação judicial. (CAPELLETTI; 
GARTH, 1988, p. 71). 

Nesse contexto, os exemplos mais notáveis dessa onda, no caso do 

Brasil,  são os Juizados Especiais de Pequenas Causas (Lei n. 7.244/84), os  

Juizados Especiais Cíveis e Criminais Estaduais (Lei n. 9.099/95), e, mais 

recentemente, foram instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito 

da Justiça Federal (Lei n. 10.259/2001).  
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Assim, como enquadrar o direito de acesso à Justiça? Ele pertence ao rol 

dos direitos civis? No caminho  da construção da cidadania inglesa, abordada por T. 

H. Marshall, do ponto de vista cronológico, tal direito  só se tornou algo concreto no 

contexto da ratificação dos direitos sociais no auge do Welfare State, mas Garro 

(2000, p. 308) afirma que o acesso à Justiça é um direito fundamental que pode ser 

caracterizado como um direito civil e político, por um lado, ou como um direito social 

e econômico, por outro. No Brasil, José Murilo de Carvalho inclui o direito de acesso 

à Justiça na relação dos direitos civis (CARVALHO J., 2007), mas Galindo B. (2003) 

o classifica como direito humano positivado.  

Em nosso país, em que pese a Constituição Federal de 1988 ter 

institucionalizado a Defensoria Pública como órgão imprescindível  ao 

funcionamento da Justiça, a sequência evolutiva evidenciada por Capelletti e Garth 

não tem aplicabilidade total, porque, embora tenha havido todo o processo de 

redemocratização, o Estado ainda não conseguiu garantir o acesso à justiça de 

forma eficaz, porque ainda faltam Defensores Públicos da União e pessoal de apoio 

para atender às demandas sociais, conforme registra a ANDPU. 

A ANDPU - Associação Nacional dos Defensores Públicos da União, que 
mapeou a situação da assistência jurídica gratuita no País, formula 
propostas no sentido de garantir que as pessoas de baixa renda tenham 
acesso à Justiça através da defesa pública de qualidade. Além da criação 
de novos cargos na carreira de defensor, há necessidade de criar quadros 
de apoio, de nível superior e técnico, e de estabelecer convênios e 
parcerias com diversos órgãos públicos (ANDPU, 2008). 

Essa situação demonstrada pela ANDPU é um sintoma de que a defesa  

dos direitos civis no Brasil carece de garantia, conforme afirma José Murilo de 

Carvalho, em sua obra CIDADANIA DO BRASIL o longo caminho, ao asseverar que 

a falta de garantia dos direitos civis se verifica sobretudo no que se refere à 

segurança individual, à  integridade física, ao acesso à justiça (CARVALHO J., 2007, 

p. 211). 

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha inovado no sentido de 

materializar os direitos civis, tendo inclusive criado o mandado de injunção, que é o 

remédio jurídico para exigir o cumprimento de dispositivos constitucionais ainda não 

regulamentados, a criação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas Cíveis e 
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Criminais, em 1995 (CARVALHO J., 2007, p. 209-210), esse autor, abordando a 

questão dos direitos civis retardatários, anota que 

Essas inovações legais e institucionais foram importantes, e algumas já dão 
resultado. Os Juizados, por exemplo, têm tido efeito em tornar a justiça mais 
acessível. No entanto, pode-se dizer que, dos direitos que compõem  a 
cidadania, no Brasil são ainda os civis que apresentam as maiores 
deficiências em termos de seu conhecimento, extensão e garantias 
(CARVALHO J., 2007,  p. 210). 

No plano infraconstitucional tivemos grandes avanços. Houve a criação 

do Código de Defesa do Consumidor em 1990, o advento da Lei n. 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências, e da Lei n. 11.340/06 – a Lei Maria da Penha -, que foi um passo 

significativo para coibir a violência contra mulheres. Também outro passo  

importantíssimo foi  a criação dos Juizados Especiais Federais, através da Lei n. 

10.259, de 10 de julho de 2001, que simplificaram, agilizaram e facilitaram o acesso 

à Justiça Federal, notadamente para as questões relativas aos benefícios 

previdenciários, cujo valor  total do processo não ultrapasse a 60 salários mínimos 

(art. 3.º, da Lei n. 10.259/2001). 

Malgrado todo esse arsenal legislativo, grande parte da população não 

conhece os seus direitos ou quando os conhece, não tem condições de exercê-los, 

sem falar que o Judiciário não cumpre o seu papel, vez que o acesso à justiça é 

limitado a uma pequena parcela da população; o preço dos honorários de um bom 

advogado está além da capacidade da grande maioria da população (CARVALHO 

J., 2007, p. 214), acrescentando o fato de que o número de Defensores Públicos da 

União é insuficiente para atender à demanda social. Assim, denota-se que tais 

óbices  provocam grandes dificuldades quanto à proteção dos direitos civis e 

inviabilizam o processo de construção da  cidadania. 

1.2.  Juizados Especiais Federais Cíveis  Brasileiros  e de Alagoas 

Antes de analisar esses Juizados, deve ser feita uma breve análise sobre 

a sua origem e evolução, para uma melhor compreensão desses microssistemas de 

justiça. 
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Luciana Gross Cunha afirma que 

os juizados especiais brasileiros tiveram o seu primeiro instante com a 
criação dos juizados especiais de pequenas causas, no início da década de 
80, sendo que a literatura divulga esta criação com base em duas fontes: de 
um lado, a experiência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com o 
Conselho de Conciliação e Arbitragem; de outro, a iniciativa do Ministério da 
Desburocratização, órgão do governo federal. Estas duas fontes teriam, de 
alguma forma, se completado e dado origem ao sistema por meio da Lei 
7.244/84, que criou os juizados de pequenas causas (CUNHA, 2008, p. 15). 

Corroborando a concepção de Luciana Gross Cunha, o Desembargador 

Antônio Guilherme Tanger Jardim afirma que o berço  dos Juizados Especiais 

situou-se, inicialmente, na Comarca de  Rio Grande/RS; ocasionando sua instalação 

grande repercussão pública, motivo que levou o Ministro interino do Ministério da 

Deburocratização, Geraldo Piquet Carneiro, à citada Comarca. Motivado por suas 

constatações,  desenvolveu um estudo para a criação da primeira lei federal para 

disciplinar os Juizados, participando do grupo de estudos juristas de São Paulo e do 

Rio Grande do Sul, daí resultando a Lei n. 7.244/84, sendo que esta foi a primeira lei 

federal que disciplinou os Juizados de Pequenas Causas (JARDIM, 2002, p. 5). 

Ressalte-se que, antes do advento dos Juizados de Pequenas Causas, mais 

precisamente desde 1980, o Estado passava por uma  crise fiscal (BRESSER 

PEREIRA, 1997, p. 09), e havia necessidade de mudanças quanto à prestação 

jurisdicional, notadamente na estrutura do Poder Judiciário Brasileiro, porque a 

reforma do Estado era algo necessário e urgente. 

O processo de evolução dos Juizados continua e, com o advento da 

Constituição Federal de 1988, mais precisamente pelo prescrito em seu artigo 98, 

foram instituídos os juizados especiais, criados pela Lei n. 9.099/95, mas apenas no 

âmbito da Justiça Estadual, tendo como finalidade  conciliar, julgar e executar as 

causas cíveis de menor complexidade – até 40 salários mínimos -, e infrações 

penais de pequeno potencial ofensivo – contravenções e crimes com pena de até 

um ano; e ampliou a competência dos juizados para a execução das suas próprias 

decisões (CUNHA, 2008, p. 53-54). 

Sequenciando  as medidas de reforma do Estado, veio a Emenda 

Constitucional n. 22/99, que acrescentou um parágrafo único ao artigo 98 da Lei 
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Maior, estabelecendo que lei federal criaria os Juizados Especiais Federais, tendo 

sido o referido parágrafo  renumerado pela Emenda Constitucional n. 45/2004: 

Art. 98.  ............................................................................................................ 

§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da 
Justiça Federal. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Para a criação dos Juizados Especiais Federais houve a iniciativa do 

Poder Executivo, sendo que o projeto original remonta ao ano de 1997.  Naquela 

ocasião, os Ministros do Supremo Tribunal Federal encaminharam ao Executivo a 

sugestão de que se apresentasse proposta de emenda constitucional destinada a 

equacionar as controvérsias entre aquela Corte e o Superior Tribunal de Justiça 

sobre o Julgamento de ações de habeas corpus. Por decisão do então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, a assessoria jurídica da Casa Civil, então chefiada por 

Gilmar Mendes, elaborou Projeto de Emenda Constitucional que seria 

posteriormente  encaminhado ao Congresso Nacional. Além disso, no contexto das 

controvérsias, havia o projeto que autorizava a criação dos Juizados Especiais 

Federais. A proposta do Executivo recebeu aprovação parlamentar, resultando em 

novo parágrafo único do art. 98 da Constituição (Emenda Constitucional n. 22, de 

1999) (MENDES,  2002), mas, atualmente, a criação dos citados Juizados consta do 

parágrafo 1.º do referido artigo, em face da renumeração que lhe foi dada pela 

Emenda Constitucional n.º 45/2004. 

A regulamentação dos Juizados Federais resultou também de esforço 

conjunto do Judiciário e do Executivo, com uma grande contribuição da Associação 

dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE. Ressalte-se que a elaboração da proposta 

original de regulamentação foi assumida pelo Superior Tribunal de Justiça, a cargo 

da comissão integrada pelos Ministros Fontes de Alencar, Ruy Rosado de Aguiar, 

José Arnaldo da Fonseca, Sálvio de Figueiredo, Ari Pargendler e Fátima Nancy 

(MENDES, 2002). 

Até chegar à redação final da Lei n. 10.259/2001, vários debates foram 

travados no âmbito da Magistratura Federal, por meio de Encontros realizados, entre 

outros, pela AJUFE – Associação Nacional dos Juízes Federais, em Fortaleza, e 

pelo Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, em Recife, ambos no segundo 
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semestre de 1999, além de consulta feita aos magistrados federais pelo Conselho 

da Justiça Federal, tudo culminando com a remessa ao Governo Federal de 

anteprojeto elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça (MACHADO, 2007).    

Cabe aos Juizados Especiais Cíveis Federais  processar, conciliar e julgar 

causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, 

bem como executar as suas sentenças (art. 3.º da Lei n. 10.259/2001),  primando 

sempre pelos critérios da oralidade, simplicidade,  informalidade,  economia 

processual e celeridade, a que se soma a tentativa de conciliação ou transação 

entre as partes, por força do art. 1.º da Lei n. 10.259/2001, que manda aplicar o 

disposto na Lei n. 9.099/95, quando não houver conflito entre essas leis. 

Tais critérios  foram sintetizados por Ada Pellegrini Grinover ao explicitar 

que  

a simplicidade é a expressão dos princípios da liberdade das formas 
processuais e da sua instrumentalidade; a oralidade é diretriz tradicional do 
processo brasileiro, agora levada aos extremos do diálogo entre o juiz e as 
partes; a economia processual e a gratuidade em primeiro grau de 
jurisdição respondem à promessa constitucional do acesso às vias 
jurisdicionais; a celeridade vem a reboque de um procedimento 
extremamente concentrado, sem oportunidade para dilações e incidentes 
que protelem o julgamento de mérito; e a conciliação, incessantemente 
buscada em todo o processo, como sua verdadeira mola-mestra, também 
se insere no rico filão de incentivo à autocomposição das partes, atendendo 
às mais caras tradições do processo brasileiro e de suas vias alternativas 
(GRINOVER, 1989, pp. 182/183). 

Esses princípios constam dos artigos  2º e 62 a Lei n. 9.099. Assim,  eles 

guiam  os processos cíveis e criminais nesses microssistemas de justiça e, no que 

tange aos feitos cíveis, possibilitam o acesso de estratos sociais desfavorecidos à 

Justiça, primando sempre pela informalidade processual. 

A Lei n. 10.259/2001, em seu art. 10, estabeleceu que as partes poderão 

designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou não, sendo esse 

dispositivo legal  questionado no Supremo Tribunal Federal pelo Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de uma ação direta de 

inconstitucionalidade, no entanto o Excelso Pretório entendeu não haver ofensa ao  

art. 133 da Constituição Federal de 1988, que considera o advogado indispensável à 

Administração da Justiça, porque o art. 10, da Lei n. 10.259/2001, visa ampliar o 
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acesso à justiça, mas isso apenas nos Juizados Especiais Federais Cíveis, vez que, 

nos Juizados Especiais Federais Criminais, o réu deverá sempre estar 

acompanhado por advogado, conforme decidiu o Excelso Pretório nos autos da ADI 

3.168/DF, relator Ministro Joaquim Barbosa, 08.06.2006, Informativo STF, n. 430 

(MACHADO, 2007). 

Os Juizados Especiais Federais Cíveis  têm competência para os 

processos cujo valor não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, entetanto, de 

acordo com o artigo 3.º,  § 1.º, da Lei n. 10.259/2001, não se incluem na 

competência do Juizado Especial Cível as causas: 

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações 
de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 
populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as 
demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos; 

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais; 

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o 
de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal; 

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 
servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. 

As demandas mencionadas pelo art. 109, incisos II, III e XI, da 

Constituição Federal, estão assim dispostas: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - ...................................................................................................................... 

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 
Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional; 

IV - ................................................................................................................... 

XI - a disputa sobre direitos indígenas. 

 Anote-se que nos Juizados de Pequenas Causas, quando a parte 

ganhava o processo, ela não podia promover a execução para a satisfação de seu 

direito nos referidos Juizados; tendo que entrar na justiça comum para fazer valer o 
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seu direito na sentença ou no acordo realizado. Nos Juizados Especiais Federais 

Cíveis  a situação é outra, porquanto, além de a execução ser promovida no próprio 

processo dos JEFCs   para o cumprimento de acordo ou sentença, com trânsito em 

julgado – decisão que não cabe mais recurso -, que determine obrigação de fazer, 

não fazer, ou entrega de coisa certa, o próprio Juiz já executa a sentença, 

independente até mesmo de qualquer providência da parte nesse sentido (art. 16 da 

Lei n. 10.259/2001). 

Nos JEFCs podem figurar no processo como autores as pessoas físicas, 

as microempresas e empresas de pequeno porte, e, como rés, a União, autarquias, 

fundações e empresas públicas federais, conforme estabelece o art. 6.º da Lei n.º 

10.259/2001: 

Art. 6o Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível: 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de  
pequeno porte, assim definidas na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

II – como rés, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. 

Quanto aos autores, pessoas físicas são todos os cidadãos, enquanto  no 

tocante  às pessoas jurídicas, nos termos da Lei n.º 9.317/1996, a microempresa 

deve ser considerada  a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e, no 

que respeita à empresa de pequeno porte, é a pessoa jurídica que tenha auferido, 

no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), 

conforme redação dada pela  Lei n.º 11.196/2005. 

Com relação às rés, podem figurar no processo a União; as autarquias: 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e outras; as fundações: Fundação 

Nacional de Saúde - FUNASA, Fundação Nacional do Índio - FUNAI e outras; e as 

empresas públicas federais: Caixa Econômica Federal – CEF, Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT e outras, após a ampliação da competência dos 
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JEFCs, porque até 2005 tal competência estava adstrita às causas previdenciárias e 

apenas o INSS poderia ser acionado nos JEFCs (INFOTURMA/RN, 2004) 

Nos processos dos JEFCs, o magistrado não fica adstrito às regras,  vez 

que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, de acordo com o 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, que se aplica subsidiariamente ao prescrito pela Lei n.º 

10.259/2001, tendo em vista que não há incompatibilidade entre os dois diplomas 

legais. 

Os litigantes dos JEFs, nos casos dos processos de natureza cível, 

podem designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou não (art. 10 

da Lei n.º 10.259/2001), não havendo uma determinação expressa que a parte 

esteja acompanhada de advogado, mas pelo estabelecido nas Leis n.   9.099/95 e 

10.259/2001, mesmo que as partes não tenham advogados ao propor a ação, tão 

logo seja possível, podem ser designados defensores públicos ou advogados 

dativos  (BOLLORIN PEREIRA, 2004, p. 73), porque somente as pessoas jurídicas 

são rés nos Juizados Federais e essas entidades contam com profissionais  do mais 

alto nível técnico, todos concursados, que cumpriram difíceis etapas em processo 

seletivo (BOLLORIN PEREIRA, 2004, p. 73). Assim, caso a parte autora fique sem 

advogado para assisti-la, ela poderá ficar numa posição insustentável, tendo em 

vista que as rés serão sempre bem representadas por procuradores do mais alto 

gabarito nos JEFCs. 

Para a solução da contenda, são realizadas duas audiências, sendo uma 

de conciliação que não necessita da presença do magistrado e pode ser efetivada 

por conciliador designado pelo juiz, com formação jurídica ou não. Quando não há 

acordo, é marcada a audiência de instrução e julgamento, na qual são ouvidas 

testemunhas, com apresentação de laudo pericial e outros elementos probatórios 

para o deslinde do litígio, sendo sempre presidida por um Juiz Federal.  

Realizados todos os atos, o processo termina com uma sentença 

proferida pelo magistrado. No caso de a parte sentir-se irresignada com a decisão, 

ela poderá recorrer à Turma Recursal - composta de três Juízes Federais  da própria 
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Seção Judiciária da Justiça Federal -,  através de advogado e com o pagamento do 

preparo, ou seja, de custas processuais, para que o apelo seja encaminhado à 

Turma Recursal, a não ser que a parte esteja assistida pela Defensoria Pública da 

União ou esteja litigando sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. 

Além da Turma Recursal, na estrutura dos JEFs existe também a Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência, que tem competência para igualar 

entendimentos divergentes acerca de uma mesma matéria. Recentemente houve 

um incidente de uniformização promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que a Turma Nacional se manifestasse sobre o índice de conversão do 

tempo de serviço  especial para tempo de serviço comum, porque havia  

entendimentos díspares quanto ao citado índice, pois determinada turma entendia 

que era 1,2%, enquanto outra turma tinha a compreensão de que era 1,4%. A 

questão foi pacificada e hoje o índice que prevaleceu foi o de 1,4%. Isso significa 

que, para as atividades especiais ou insalubres, o segurado tem direito a um 

acréscimo de 40% (quarenta por cento) em seu tempo de serviço.  A título de 

exemplo, um trabalhador que exerceu atividade insalubre ou com exposição a 

agentes agressivos à saúde durante o período de 10 (dez) anos, terá esse lapso 

temporal  convertido em 14 (quatorze) anos para fins de aposentadoria. 

Os JEFCs facilitaram o acesso à justiça, porque a parte pode estar 

representada por advogado ou não para entrar com o processo, não há necessidade 

de recolhimento das custas processuais para entrar com a questão na justiça e, no 

caso de Alagoas, existe uma advogada designada pelo Juiz Federal que não cobra 

honorários advocatícios dos autores, e sua remuneração é feita com os honorários 

de sucumbência, isto é, os valores pagos pela  parte que perdeu a demanda. 

Os Juizados Especiais Federais Cíveis de Alagoas  foram instalados em 

janeiro de 2002, conforme previsto no art. 19 da Lei n.º 10.259/2001, que 

estabeleceu o prazo de seis meses, a contar da publicação da citada Lei, nas 

capitais  dos Estados e no Distrito Federal, sendo que o locus dos mesmos é a 6.ª 

Vara Federal, mas com a possibilidade de realização de Juizado Especial em caráter 

itinerante, que são Juizados móveis que vão ao encontro dos estratos sociais mais 

pobres da população, mediante prévia autorização do Tribunal Regional Federal da 
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5ª Região, com antecedência de dez dias (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 

10.259/2001). 

Instalados em janeiro de 2002, os JEFs, inicialmente, por força da 

Resolução n. 252, de 18.12.2001, do Conselho da Justiça Federal,  tinham 

competência exclusiva para as ações previdenciárias, resolvendo apenas os 

processos relativos a benefícios previdenciários e assistenciais, como auxílio-

doença, aposentadoria, amparo social e outros, nos quais figurava como réu apenas 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Tal limitação foi prorrogada pela 

Resolução n. 275, de 30.08.2002, do Conselho da Justiça Federal até 30.04.2003, e, 

após, houve nova prorrogação da limitação até 13.07.2004, em face da Resolução n. 

310, de 04.04.2003, também do Conselho da Justiça Federal. Mas em 27.10.2004, o 

Egrégio Tribunal Regional Federal da  5ª Região, em sessão plenária, decidiu 

postergar o exercício da competência plena dos Juizados Especiais Federais para 

01.02.2005 (INFOTURMA/RN, 2004), sendo que, a partir dessa data, a competência 

passou a ser total, vale dizer, a União, as demais autarquias e empresas públicas 

federais passaram a ser acionadas nos JEFCs. 

Em Alagoas, os JEFCs funcionam na Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria, 

Maceió/AL, mais precisamente numa parte do andar térreo do prédio de seis 

andares, onde está localizada a 6ª Vara.  A estrutura física do JEF é composta de 1 

sala com recepção, com cadeiras e um televisor, onde os jurisdicionados aguardam 

atendimento; 3 salas de perícias médicas; 4 salas de audiência de conciliação; 2 

salas de audiência de instrução; 1 secretaria, com um Diretor, 2 gabinetes, um do 

Juiz  Titular e outro do Juiz Substituto, ambos com suas assessorias. 

A estrutura teórica dos Juizados em Alagoas, bem como a dos demais 

Juizados,  está subdividida em JEF I e JEF II, cada um com sua  secretaria e 

gabinete respectivos, embora na realidade existe apenas um Juizado. 

No Estado de Alagoas, o JEF funciona atualmente com 2 Juízes Federais, 

sendo um titular e um substituto,  mais 18 servidores, pertencendo 13 à 7ª Vara de 

União dos Palmares, onde estão  prestando serviços diante do grande volume de 

processos, mas podem retornar à Vara de origem a qualquer momento; desse total 
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apenas dois servidores são requisitados de outros órgãos, tendo os demais 

ingressado na Justiça Federal por meio de Concurso Público. 

Os Juizados Especiais Federais fazem parte dos Tribunais Regionais 

Federais, sendo que estes compõem a segunda instância da Justiça Federal e estão 

localizados em cinco regiões do Brasil, conforme se vê no mapa a seguir.   

Figura 1: 

Mapa dos Tribunais Regionais Federais 

 

               Fonte: Conselho da Justiça Federal – CJF. Disponível em: www.cjf.gov.br. 

Acesso em 30.03.2009. 

1ª Região – Fundada  na Capital Federal e jurisdição no Distrito Federal e 

nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

2ª Região – Localizada no Rio de Janeiro e jurisdição no território dos 

Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

3ª Região – Sediada no Estado de São Paulo e jurisdição sobre as 

Seções Judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 
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4ª Região – Estabelecida na cidade de Porto Alegre e jurisdição no 

território dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

5ª Região – Com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, e 

jurisdição no território dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte,  Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe, cujos membros têm a denominação de 

Desembargador Federal. 

Os Tribunais Regionais Federais têm jurisdição sobre as Entidades 

Federativas  que fazem  parte de sua administração. Em cada Estado da Federação 

Brasileira existe uma Seção Judiciária da Justiça Federal e há Estados com seção e 

subseções, como é o caso de Alagoas, sendo que o locus da Seção é  Maceió-AL, 

composta de seis Varas Federais e as subseções que ficam situadas em Arapiraca-

AL e União dos Palmares-AL,  onde estão  instaladas as 8.ª  e 7.ª  Varas Federais, 

respectivamente.  

Além da estrutura mencionada, deve ser destacada a Turma Recursal, 

composta por 03 (três) juízes federais como membros  efetivos e 03 (três) juízes 

federais como membros suplentes,  com  competência para rever, manter ou 

reformar as sentenças proferidas pelos Juízes dos JEFs.  

Como muitas vezes os órgãos do Poder Judiciário proferem decisões 

diferentes  sobre uma mesma questão, o que  pode abalar a segurança jurídica e a 

confiabilidade no que diz respeito às leis e ao Poder Judiciário, a parte interessada, 

diante dessa diversidade de interpretações, além de recorrer à Turma Recursal,  

pode entrar com um pedido de uniformização de interpretação de lei federal nos 

Juizados Especiais Federais, conforme estabelece o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, 

que é dirigido à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais 

– TNU, objetivando harmonizar a jurisprudência. 

Tal questão pode ser vista também como uma riqueza de exegese, 

porque permite que cada magistrado, de acordo com sua convicção, julgue a 

questão que lhe foi submetida segundo a doutrina, a lei e jurisprudência. A título de 

ilustração, pode ser citada a conversão de tempo de serviço especial para comum 
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anterior à Lei n. 8.213/91, porque, anteriormente, na Turma Nacional de 

Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU,  existiam 

dois entendimentos: um considerava  o fator de conversão 1,4 e o outro 1,2. 

Posteriormente,  houve um incidente de uniformização e foi decidido que prevalece o 

fator de conversão 1,44.  

A Emenda Constitucional  n.  22/99 e a Lei n.  10.259/2001  abriram 

novos caminhos para pacificar as contendas que assoberbavam as secretarias das 

Varas Federais Comuns e tornavam a justiça mais lenta para  atender aos anseios 

da sociedade. A complexidade das relações sociais, notadamente no âmbito do 

Direito Previdenciário, aumentou consideravelmente o número de processos e 

passou a exigir uma resposta mais rápida por parte da Justiça Federal.  

Para enfrentar tal complexidade,  foram criados os JEFs,  órgãos do 

Judiciário, compostos por juízes togados ou togados e leigos, responsáveis pela 

conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e de 

delitos penais de pequeno potencial ofensivo, conforme o art. 98, da Constituição 

Federal de 1988. Juízes togados são os magistrados que ingressaram no serviço 

público por concurso público, mediante provas e avaliação de títulos, enquanto os 

Juízes leigos são conciliadores que têm ou não formação jurídica. Quanto às causas 

cíveis de menor complexidade, no âmbito dos Juizados Especiais  Federais, são 

                                                 

4 Ao converter tempo de serviço especial (atividades insalubres, penosas ou perigosas) anterior à Lei 
nº 8.213/91 (que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social) em tempo de serviço 
comum, deve ser utilizado o fator de conversão (multiplicador) 1,4, para a concessão de 
aposentadoria por tempo de serviço ou de contribuição. O entendimento, proferido em acórdão da 
Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Osasco (SP), foi mantido pela Turma Nacional de 
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), que negou provimento a 
pedido de uniformização interposto pelo INSS. Assim decidindo, a Turma Nacional revisou sua 
própria jurisprudência acerca da matéria, que anteriormente determinava a aplicação de fator de 
conversão 1,2 para períodos anteriores à lei (JUSBRASIL NOTÍCIAS, 2008). Disponível em:   
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/475664/rio-de-janeiro-mantem-juizados-especiais-em-
aeroportos-no-final-do-ano. Acesso em: 11.05.2009.  
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aquelas cujo valor  total do processo não ultrapassa a sessenta salários mínimos 

(art. 3.º, da Lei n.º 10.259/2001), conforme já consignado. Já os delitos penais de 

pequeno potencial ofensivo são  os crimes cuja pena máxima não pode ser superior 

a 2  (dois) anos, cumulada ou não com multa (MACHADO, 2007). 

Em Alagoas, os Juizados Especiais Federais Cíveis – JEFCs funcionam 

na 6ª Vara Federal, localizada em Maceió, mas em Arapiraca/AL e União dos 

Palmares, onde estão situadas a 8ª e a 7ª  Varas Comuns, também estão 

estabelecidos  os Juizados Especiais Federais Cíveis adjuntos, para resolver os 

processos com valores até sessenta salários mínimos. 

O  volume de processos ajuizados nos JEFCs de Alagoas cresce  e, se 

comparado com o número de processos distribuídos às Varas  Comuns da Seção 

Judiciária desse Estado, constata-se que os JEFCs, em termos proporcionais, têm 

sido demandados muito mais, porque os dados estatísticos dos JEFCs  

correspondem à 6ª Vara e aos Juizados Adjuntos da 8ª Vara,  e o números da  SJAL 

são relativos a 7 Varas Comuns, consoante indicado na tabela 01. 

Tabela 01  - Processos Distribuídos nos Juizados Especiais Federais Cíveis – 
JEFCs e nas Varas Comuns da  Seção Judiciária de Alagoas - SJAL, no 
período de 2002 a 2008. 
Número de 

Processos 

Anos 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

JEFCs 1.654 7.278 11.493 11.557 29.029 30.642 34.572 

SJAL 8.794 14.052 12.351 17.084 11.215 10.098 42.321 
Fonte:   TRFs. Números extraídos da Tabela elaborada pelo CJF/SPI. 1-(*) números relativos ao 
último dia útil do período. Disponível em:   
http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/MovimProcessualJFINTERNETTABELAS.htm. Acesso em: 
30.03.2009. 

De 2002 até o ano de 2008, o número de processos aumentou de 1.654 

para 34.572, nos Juizados Especiais Federais Cíveis, enquanto  nas 7 varas 

federais comuns, o número cresceu de 8.794 para 42.321 no mesmo período, o que 

comprova a grande demanda pelos JEFCs de Alagoas.  

A  Justiça Federal vem demonstrando os números, os resultados e 

prestando  contas de seus atos de gestão, tanto no que se refere às  Varas Comuns 
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quantos nos Juizados Especiais, que é a chamada accountability horizontal, por 

meio do site  do Conselho da Justiça Federal, conforme será abordado a seguir.  
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CAPÍTULO 2 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU: SEÇÕES JUDICIÁRIAS, JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS  CÍVEIS E ACCOUTABILITY 

2.1. Accountability vertical e  horizontal  

A accountability é uma palavra inglesa cuja tradução oferece certa 

dificuldade, mas pode ser compreendida  como a responsabilidade pelos resultados 

e a necessidade de prestar contas sobre os atos de gestão. A Accountability é um 

conceito que não existia na seara política, mas está agregado  à responsabilidade 

objetiva, no que respeita  à  relação entre a administração e o povo (TESLLER, 

2007). 

A accountability  é composta de duas extensões:  vertical e horizontal. A 

primeira diz respeito às eleições, reivindicações sociais que possam ser    

normalmente   proferidas, sem que haja risco de coerção, e cobertura regular pela 

mídia ao menos das mais  visíveis dessas reivindicações e de atos supostamente 

ilícitos de autoridades públicas que estão no contexto do processo eleitoral 

(O’DONNELL, 1991). 

A accoutability vertical pode ser dimensionada como a escolha pelo povo 

de seus representantes pelo sufrágio universal, pelos pleitos sociais efetuados 

dentro da normalidade, sem que haja risco ou coibição, com a cobertura dos meios 

de comunicação (transparência) dessas postulações e de atos supostamente ilegais 

praticados por agentes políticos ou autoridades públicas. Ela significa o controle 

eleitoral exercido entre representados e  representantes, através do voto. 5 

Por outro lado, a accountability horizontal aponta para a existência de 

agências estatais que têm o direito e o poder legal, com disposição e capacidade 

para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até 

                                                 

5 Para saber mais, consultar Przewoski,  A.   Democracia y  representación. Revista del CLAD, 
Caracas,   n. 10, p. 9-44, feb, 1998. 
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ao  impeachment contra ações ou omissões de outros agentes ou agências do 

Estado que possam ser qualificadas como criminosas (O’DONNELL, 1998). É o 

controle exercido  entre os poderes do Estado e sua recíproca fiscalização rotineira.  

A accountability horizontal está relacionada aos princípios norteadores da 

Administração Pública, devendo esta  atuar com transparência, responsabilidade e 

publicidade de todos os atos praticados pelos agentes públicos. 

Em nome da transparência e passados mais de sete anos da instalação  

dos Juizados Especiais Federais, com a publicação pelo Conselho da Justiça 

Federal dos dados estatísticos, existe a possibilidade de fazer uma avaliação do 

alcance dos resultados produzidos pela Justiça Federal, quanto à rapidez processual 

e ao acesso à justiça pela população, notadamente pelos estratos sociais menos 

favorecidos, observando a movimentação dos processos. 

2.2 Movimentações Processuais da Justiça Federal de 1º Grau 

Dentre os números disponibilizados no site do Conselho da Justiça 

Federal, foram retirados aqueles relativos às movimentações processuais por Seção 

Judiciária e dos Juizados Especiais Federais – Justiça de 1º Grau, ocorridas no 

período de 2002 a 2008, com o objetivo de analisar o resultado da criação dos 

Juizados quanto  ao efetivo acesso à Justiça – números referentes a processos 

distribuídos, julgados e em tramitação -, com demonstração dos valores pagos 

através de Precatórios Requisitórios e Requisições de Pequeno Valor – RPVs. 

Precatório Requisitório é a requisição de pagamento de quantia certa a 

que for condenada a Fazenda Pública,  cujo crédito deve ser incluído no orçamento 

das entidades de Direito Público, para pagamento ao  longo do exercício seguinte 

(CJF, 2005). 

Sobre essa modalidade de requisitório, o art. 100, § 1º, da Constituição 

Federal estabelece:  

É obrigatória a inclusão, no orçamento das  entidades de direito público, de 
verba necessária ao pagamento de seus débitos   oriundos de sentenças 
transitadas em julgado, constantes de precatórios   judiciários, apresentados 
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até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final  do exercício seguinte, 
quando terão seus valores atualizados monetariamente. 

O precatório abrange não só os débitos decorrentes da sentença, mas 

também do  acórdão, que é a decisão proferida pelos Tribunais, transitados em 

julgado, e quando apresentado até 1º de julho, deverá ser pago até o final do ano 

seguinte, sob pena de incidir correção monetária pelo atraso do pagamento. 

 Quanto à outra modalidade de requisitório, denomina-se de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV. Esse    procedimento permite que se consignem aos TRFs 

créditos necessários para  atender, no prazo de 60 dias, contados da apresentação 

no Tribunal, todas as RPVs que sejam   apresentadas ao longo do exercício (CJF, 

2005). 

No caso de RPVs, os recursos orçamentários para pagamento são 

provenientes  de estimativas anuais,  para inclusão na Lei Orçamentária Anual - LOA 

do exercício seguinte (CJF, 2005). 

As tabelas a seguir mostram os números referentes aos processos 

distribuídos, julgados e em tramitação e os valores pagos por meio de  Precatórios 

Requisitórios e Requisições de Pequeno Valor – RPVs. 

A tabela 02 evidencia o total geral de processos distribuídos, julgados e 

em tramitação na primeira instância da Justiça Federal, que compreende as  05 

(cinco) regiões. 
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Tabela 02 – Movimentação Processual nas  Seções Judiciárias – Varas 
Comuns da Justiça Federal de 1º Grau -   Período: 2002 a 2008. 

Regiões Processos Anos 

2002 2003 2004 2005 

 
1ª 

Distribuídos 234.004 291.924 246.491 248.335 

Julgados 119.262 129.938 139.207 144.008 

Tramitação (*) 813.803 954.758 999.744 895.735 

 
2ª 

Distribuídos 99.454 135.337 131.739 127.589 

Julgados 80.809 74.631 67.751 71.478 

Tramitação (*) 349.755 417.693 489.448 716.670 

 
3ª 

Distribuídos 308.059 389.321 315.075 184.094 

Julgados 127.696 149.641 169.793 105.419 

Tramitação (*) 1.167.117 1.317.150 1.521.838 1.561.295 

 
4ª 

Distribuídos 301.700 261.337 284.985 238.151 

Julgados 156.484 233.955 201.423 172.373 

Tramitação (*) 705.389 761.297 647.597 548.419 

 
5ª 

Distribuídos 76.035 113.580 131.387 236.952 

Julgados 56.542 62.563 66.901 100.354 

Tramitação (*) 435.250 522.812 581.308 583.540 

 

Total 
Geral 

Distribuídos 1.019.252 1.191.499 1.109.677 1.116.660 

Julgados 540.793 650.728 645.075 673.233 

Tramitação (*) 3.471.314 3.973.710 4.239.935 4.321.150 
Fonte: TRFs. Números extraídos da Tabela elaborada pelo CFF/SPI. 1-(*) números relativos ao último 
dia útil do período. 2- Não consta desta tabela a quantidade de processos referentes aos Juizados 
Especiais Federais. Disponível em: 
http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/MovimProcessualJFINTERNETTABELAS.htm. Acesso em: 
30.03.2009. 
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Continuação da Tabela 02 - Movimentação Processual nas  Seções Judiciárias 
– Varas Comuns da Justiça Federal de 1º Grau -   Período: 2006 a 2008. 

 

Regiões 
 

Processos 
Anos 

2006 2007 2008 

 

1ª 
 

Distribuídos 

 

356.249 

 

357..060 

 

306.565 

Julgados 143.752 151..867 151.155 

Tramitação(*) 1.012.041 1.088.408 1.118.023 

 

2ª 
Distribuídos 144.809 155.785 129.509 

Julgados 85.585 87.028 86.123 

Tramitação(*) 743.392 772.245 763.816 

 

3ª 
Distribuídos 261.100 285.033 254.681 

Julgados 180.570 183.798 180.137 

Tramitação(*) 1.572.594 1.599.223 1.615.640 

 

4ª 
Distribuídos 224.241 257.634 231.996 

Julgados 176.368 164.411 159.824 

Tramitação(*) 489.471 477.673 487.461 

 

5ª 
Distribuídos 145.703 116.937 316.805 

Julgados 104.334 94.055 279.676 

Tramitação(*) 498.585 481.628 444.464 

 

Total 
Geral 

Distribuídos 1.132.102 1.172.449 1.239.556 

Julgados 690.609 681.159 856.915 

Tramitação(*) 4.316.083 4.419.177 4.429.404 
Fonte: TRFs. Números extraídos da Tabela elaborada pelo CJF/SPI. Notas: 1-(*) números relativos 
ao último dia útil do período. 2- Não consta desta tabela a quantidade de processos referentes aos 
Juizados Especiais Federais. Disponível em: 
http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/MovimProcessualJFINTERNETTABELAS.htm. Acesso em: 
30.03.2009. 

Examinando a demanda judicial  nas Seções Judiciárias da Justiça 

Federal e levando-se em consideração o total geral da movimentação processual no 

que diz respeito aos  processos ajuizados, no período de 2002 a 2008, constata-se 

que os números referentes aos processo distribuídos sofrem oscilações, já que 

houve um acréscimo de 172.247 processos entre 2002 e 2003, enquanto  em 2004 

ocorreu um decréscimo de 81.822 em relação ao ano anterior, retornando, nos anos 



67 

 

de 2005, 2006, 2007 e 2008, os quantitativos a serem ascendentes, tendo sido dada 

entrada em 1.116.660, 1.132.102, 1.172.449 e 1.239.556, com as seguintes 

diferenças a maior: 15.442,  40.347 e 67.107, respectivamente. 

Quanto aos processos julgados, em 2003 foram sentenciados 109.935 a 

mais, posto que em 2002 foram 540.793 e,  em 2003,  650.728. Os números são 

ascendentes até 2006, com ligeira queda em 2004, de 5.653. A tendência 

ascendente mantém-se nos anos de  2005 e 2006, com 673.233 e 690.609, com as 

diferenças de 28.158 e 17.376, caindo em 2007  para 681.159, com uma diferença a 

menor de 9.450, vez que em 2006 foram 690.609 processos. O número  volta a  

subir para 856.915, em 2008, com 175.756  a mais, quando comparado com o total 

de 2007. 

No que tange  aos processos em tramitação, houve um aumento de 

502.396 em 2003, quando comparados os números de  2002 e 2003, com 3.471.314 

e 3.973.710 feitos, respectivamente. Há também um acréscimo em 2004, da ordem 

de 266.225 processos, subindo em 2005 para  4.321.150, o que representa um 

aumento de 81.215 feitos em relação ao ano anterior, mas bem inferior à diferença 

entre 2002 e 2003, que foi de 502.396 processos. Em 2006 os números voltam a 

cair para 4.316.083, porém em 2007 e 2008, sobem para 4.419.177 e 4.429.404, 

com diferenças de 103.094 e 113.321, quando examinados em relação a 2006. 

A Tabela 03 demonstra  o total geral de processos distribuídos, julgados e 

em tramitação nos Juizados Especiais Federais,  localizados na primeira instância 

da Justiça Federal  e  situados nas  05 (cinco) regiões. 
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Tabela 03 – Movimentação Processual dos Juizados Especiais Federais – 
Justiça Federal de 1º Grau – período de 2002 a 2008. 
  
Regiões 

 
Processos 

Anos 

2002 2003 2004 2005 

 
1ª 

Distribuídos    76.398     232929    451.046     382.043

Julgados    18.801  

103.381

  228.680    464.891

Tramitação(*)    70.828     270.519    618.774   683.951

 
2ª 

Distribuídos 39.479 194.219 178.815 200.794

Julgados 7.995 92.289 180.766 166.250

Tramitação(*) 30.736 171.470 235.020 215.325

 
3ª 

Distribuídos 19.112 146.538 640.988 495.172

Julgados 7.514 75.269 470.302 385.767

Tramitação(*) 16.907 134.807 776.747 1.149.301

 
4ª 

Distribuídos 185.338 265.438 145.254  263.483

Julgados 69.806 214.523 192.114 264.714

Tramitação(*) 140.425 248.442 238.964 238.911

 
5ª 

Distribuídos 28.482 77.318 117.544 161.937

Julgados 12.252 29.298 81.412 131.060

Tramitação(*) 22.883 91.040 138.113 216.353

 
     Total  
     Geral 

Distribuídos 348.809 916.442 1.533.647 1.421.702

Julgados 116.368 514.760 1.153.274 1.332.982

Tramitação(*) 281.779 916.278 2.007.618 2.488.550
Fonte: TRFs. Números extraídos da Tabela elaborada pelo CJF/SPI. Nota: 1-(*) números relativos ao 
último dia útil do período.  Disponível em: http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/JuizadosTABELA.htm. 
Acesso em: 30.03.2009. 
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Continuação da Tabela 03 – Movimentação Processual dos Juizados Especiais 
Federais – Justiça Federal de 1º Grau – período de 2006 a 2008. 
                    

Regiões 
 

Processos 
                         Anos  

2006 2007 2008 

 
1ª 

Distribuídos    336.271     362.323      251.796

Julgados   352.208      332.860   234.919

Tramitação(*) 627.592   658.305 648.974

 
2ª 

Distribuídos 199.895 219.861 104.586

Julgados 215.813 219.861 104.586

Tramitação(*) 159.891 196.855 188.685

 
3ª 

Distribuídos 205.603 237.944 155.668

Julgados 277.046 334.534 150.356

Tramitação(*) 900.156 506.025 471.054

 
4ª 

Distribuídos 246.266 297.330 212.149

Julgados 237.118 265.263 219.463

Tramitação(*) 233.139 276.177 281.860

 
5ª 

Distribuídos 177.970 184.797 161.214

Julgados 183.484 186.425 150.531

Tramitação(*) 207.052 177.024 177.619

 
Total  
Geral 

Distribuídos 1.166.005 1.302.255 885.413

Julgados 1.265.669 1.268.485 871.184

Tramitação(*) 2.127.830 1.814.386 1.768.192
Fonte: TRFs. Números extraídos da Tabela elaborada pelo CJF/SPI. Nota: 1-(*) números relativos ao 
último dia útil do período.  Disponível em: http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/JuizadosTABELA.htm. 
Acesso em: 30.03.2009.  

Pelo total geral da movimentação processual referente aos processos 

distribuídos, nota-se que nos anos de 2003 e 2004 houve uma evolução ascendente, 

uma vez que, enquanto 2002 teve 348.809 processos, 2003 e 2004 tiveram 916.442 

e 1.533.647 feitos, respectivamente. Comparando os números de  2003 em relação 

a 2002, a distribuição processual nos JEFCs praticamente triplicou  (OAB/SP, 2004), 

enquanto  os quantitativos entre 2004 e 2002, demonstram que o total de processos 

ajuizados quadruplicou. 
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A grande demanda  em 2003  e 2004 por esses juizados tem explicações, 

dentre as quais destaca-se a corrida dos aposentados de todo o Brasil, que tiveram 

seus benefícios concedidos pelo INSS entre março de 1994 e fevereiro de 1997, e 

que procuraram esses microssistemas de justiça para pedirem a revisão  de seus 

benefícios, posto que o  Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, quando do 

cálculo do salário de benefício, não aplicou o Índice de Reajuste do Salário Mínimo 

(IRSM), de 39,67%, para correção dos valores, ou seja, as aposentadorias 

concedidas no período de março/94 a fevereiro/1997 ficaram com seus valores 

defasados. Assim, como a Lei n. 9.711, de 20 de novembro de 1998, prescreve que 

é de cinco anos o prazo decadencial para revisão do ato concessório desse reajuste, 

aconteceu essa correria pelos  segurados  aos JEFCs (OAB/SP, 2004). 

A entrada de novos processos começa a baixar a partir de 2005, com 

1.421.702,  cai para 1.166.005 em 2006, sobe para 1.302.255 em 2007, e cai de 

forma significativa em 2008, para 885.413, o que evidencia uma queda de 416.842  

feitos, ao ser estabelecida uma comparação com o ano de 2007. 

Quanto aos processos julgados, há uma ascendência nos números, 

saltando de 116.368 em 2002,  para 1.332.982 em 2005, o que representa  um 

aumento de 1.216.614 e, embora a instalação dos Juizados Especiais Federais 

tenha ocorrido em 2002, os processos sentenciados nos JEFCs cresceram acima de 

1.145.8%, aproximadamente, no período  de 2002 a 2005. Em  2006 volta ao 

quantitativo de 1.265.669, aumenta para 1.268.485 em 2007, mas tem uma caída  

em 2008, para o total geral de 871.184. 

 No mesmo período, o número de processos em tramitação aumenta de 

281.779 em 2002, para 2.488.550 em 2005, cai para 2.127.830 em 2006, cresce 

para 1.814.386 em 2007 e tem uma pequena queda para 1.768.192 feitos, em 2008,  

em relação a 2007, da ordem de  46.194 processos. 

Analisando a movimentação processual entre as varas comuns da Justiça 

Federal de 1º Grau e os Juizados Especiais, adotando-se como parâmetro o total 

geral, percebe-se que o quantitativo de processos ajuizados nos Juizados Especiais 

é de 7.574.273 (Tabela 3) enquanto   nas Varas Comuns é de 7.981.195 (Tabela 2),  



71 

 

o que demonstra que a quantidade de  ações com valores de até 60 (sessenta) 

salários mínimos  ficou próxima ao número de processos com valores superiores, 

posto que a diferença é de  406.922 para igualar os números dos Juizados Especiais 

Federais aos das Varas Comuns, o que evidencia a grande demanda pelos JEFCs. 

A soma dos processos sentenciados pelos Juizados Especiais, no importe 

de 6.522.722, é superior ao número relativo às  varas comuns da Justiça Federal de 

1º Grau, com 4.738.512, havendo, portanto, sido julgados a mais nesses Juizados 

1.784.210 processos, o que pode evidenciar a celeridade e eficiência dos 

procedimentos simplificados dos JEFCs. 

O número  de ações em tramitação nas Varas Comuns da Justiça Federal 

de 1º Grau corresponde  ao total de 29.170.773, enquanto  nos Juizados o  total foi 

de apenas 11.404.633, com uma diferença de 17.766.140 processos. Isso significa 

que, nas Varas Comuns, o rito processual é mais formal, as partes podem manejar 

recursos, diligências são realizadas e isso gera morosidade. Por tais motivos, há 

uma tendência de acúmulo em ordem aritmética desses  feitos, que  vão sendo 

acrescentados aos processos distribuídos. Além disso, tais dados demonstram  que  

o  andamento   dos processos nos Juizados Especiais é célere, por conta dos 

critérios que orientam a tramitação dos feitos nesses microssistemas de justiça, e 

isso corrobora o fato  de os processos serem julgados com rapidez. Analisados os 

números quanto aos processos distribuídos, em tramitação e julgados, a seguir 

serão demonstradas as despesas efetivadas por meio de requisitórios. 

2.3 Despesas Realizadas com Precatórios Requisitórios e Requisições de 
Pequeno Valor  

Em nome da transparência, foram divulgadas as despesas realizadas 

com Precatórios Requisitórios nas Varas Comuns da Justiça Federal de 1º Grau e  

com as Requisições de Pequeno Valoro – RPV, nos Juizados Especiais Federais, no 

período de 2004 a 2008, conforme demonstram as tabelas 4 e 5 a seguir. 
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Tabela 04 – Despesas Realizadas com Precatórios Requisitórios, no período de 
2004 a 2008. 
 

Regiões 
 

Descrição 
Precatórios 

DESPESA REALIZADA 

2004 2005 2006 

 
1ª 

Qtd Beneficiários 10.058 10.308 19.547

Qtd Processos 2.143 3.167 4.368

Valor (R$) 421.311.497 618.617.933 960.995.290

 
2ª 

Qtd Beneficiários 4.930 4.668 3.656

Qtd Processos 4.310 4.609 3.613

Valor (R$) 330.400.654 350.236.673 278.667.387

 
3ª 

Qtd Beneficiários 11.151 14.828 25.477

Qtd Processos 7.873 11.690 20.775

Valor (R$) 290.007.259 452.991.509 766.284.701

 
4ª 

Qtd Beneficiários 19.842 26.890 43.547

Qtd Processos 9.967 13.914 23.379

Valor (R$) 444.189.608 759.326.973 1.273.145.929

 
5ª 

Qtd Beneficiários 12.610 3.879 4.918

Qtd Processos 1.989 1.884 2.601

Valor (R$) 493.198.773 172.783.950 260.047.200

 
Total 

Qtd 
Beneficiários 

58.591 60.573 97.145

Qtd Processos 26.282 35.264 54.736

Valor (R$) 1.979.107.791 2.353.957.038 3.539.140.506
Fonte: TRFs / SPO-CJF(relatório de atividades CJF / Siafi Gerencial). Quantidade de Beneficiários e 
Quantidade de Processos dos Bancos Pagos pelos TRFs (Precatórios e RPVs). Valor (R$): exercícios 
de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 - despesa realizada. Disponível em: 
http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/Rpvs%20e%20precatorios.htm. Acesso em: 30.03.2009. 
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Continuação da Tabela 04 – Despesas Realizadas com Precatórios 
Requisitórios, no período de 2004 a 2008 

 
Regiões 

 
Descrição 

Precatórios 

DESPESA REALIZADA 

2007 2008 

 
1ª 

Qtd Beneficiários 13.481 6.788

Qtd Processos 5.540 15.918

Valor (R$) 858.769.522 1.134.946.063

 
2ª 

Qtd Beneficiários 4.733 6.529

Qtd Processos 4.702 6.507

Valor (R$) 459.036.367 702.989.730

 
3ª 

Qtd Beneficiários 26.417 28.895

Qtd Processos 19.834 26.666

Valor (R$) 847.178.478 1.114.095.301

 
4ª 

Qtd Beneficiários 46.499 25.419

Qtd Processos 26.167 46.901

Valor (R$) 1.605.213.508 1.745.604.915

 
5ª 

Qtd Beneficiários 9.567 12.761

Qtd Processos 4.103 5.263

Valor (R$) 415.423.595 812.194.180

 
Total 

Qtd 
Beneficiários 

100.697 80.392

Qtd Processos 60.236 101.255

Valor (R$) 4.185.621.470 5.509.830.188
Fonte: TRFs / SPO-CJF(relatório de atividades CJF / Siafi Gerencial). Quantidade de Beneficiários e 
Quantidade de Processos dos Bancos Pagos pelos TRFs (Precatórios e RPVs). Valor (R$): exercícios 
de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 - despesa realizada. Disponível em: 
http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/Rpvs%20e%20precatorios.htm. Acesso em: 30.03.2009. 
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Tabela 05 - Despesas Realizadas com Requisições de Pequeno Valor – RPV, no 
período de 2004 a 2008. 
 
Regiões 

 
Descrição 

RPVs 

DESPESA REALIZADA 

2004 2005 2006 

 
1ª 

Qtd Beneficiários 37.776 95.580 94.143

Qtd Processos 21.129 67.648 63.325

Valor (R$) 161.234.680 516.387.817 776.568.397

 
2ª 

Qtd Beneficiários 43.626 107.502 56.695

Qtd Processos 43.626 107.502 56.695

Valor (R$) 185.307.471 723.389.309 435.645.597

 
3ª 

Qtd Beneficiários 174.200 148.987 100.419

Qtd Processos 166.881 134.901 86.223

Valor (R$) 1.359.355.537 1.256.479.592 955.396.909

 
4ª 

Qtd Beneficiários 220.616 203.883 153.429

Qtd Processos 115.036 120.174 84.503

Valor (R$) 754.987.673 1.001.671.442 927.766.524

 
5ª 

Qtd Beneficiários 47.404 67.543 69.689

Qtd Processos 29.599 36.755 37.908

Valor (R$) 230.321.634 378.525.267 501.784.547

 
Total 

Qtd 
Beneficiários 

523.622 623.495 474.375

Qtd Processos 376.271 466.980 328.654

Valor (R$) 2.691.206.995 3.876.453.427 3.597.161.974
Fonte: TRFs / SPO-CJF(relatório de atividades CJF / Siafi Gerencial). Quantidade de Beneficiários e 
Quantidade de Processos dos Bancos Pagos pelos TRFs (Precatórios e RPVs). Valor (R$): exercícios 
de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 - despesa realizada. Disponível em: 
http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/Rpvs%20e%20precatorios.htm. Acesso em: 30.03.2009. 
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Continuação da Tabela 05 - Despesas Realizadas com Requisições de Pequeno 
Valor – RPV, no período de 2004 a 2008. 

 
Regiões 

 
Descrição 

RPVs 

DESPESA REALIZADA 

2007 2008 

 
1ª 

Qtd Beneficiários 157.151 185.519

Qtd Processos 120.176 147.119

Valor (R$) 897.602.732 869.279.628

 
2ª 

Qtd Beneficiários 71.738 79.159

Qtd Processos 71.738 79.159

Valor (R$) 368.948.750 345.396.460

 
3ª 

Qtd Beneficiários 193.451 163.508

Qtd Processos 188.544 157.733

Valor (R$) 1.234.089.274 740.589.440

 
4ª 

Qtd Beneficiários 222.593 257.572

Qtd Processos 119.824 134.719

Valor (R$) 881.006.616 881.556.287

 
5ª 

Qtd Beneficiários 164.692 190.132

Qtd Processos 80.875 89.803

Valor (R$) 562.208.399 555.997.091

 
Total 

Qtd 
Beneficiários 

809.625 875.890

Qtd Processos 581.157 608.033

Valor (R$) 3.943.855.771 3.392.818.907
Fonte: TRFs / SPO-CJF(relatório de atividades CJF / Siafi Gerencial). Quantidade de Beneficiários e 
Quantidade de Processos dos Bancos Pagos pelos TRFs (Precatórios e RPVs). Valor (R$): exercícios 
de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 - despesa realizada. Disponível em: 
http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/Rpvs%20e%20precatorios.htm. Acesso em: 30.03.2009. 

Os números de beneficiários pelas Requisições de Pequeno Valor – RPV 

e pelos Precatórios Requisitórios correspondem aos totais de  3.307.007 e 

1.802.581, respectivamente, o que implica a diferença  de 1.504.426 em favor dos  

Juizados. Traduzindo esses dados,  fica evidenciado que a criação dos JEFCs foi 

um desdobramento da Reforma do Estado Brasileiro, que simplificou os 

procedimentos e ritos processos nos feitos com valores de até sessenta salários 
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mínimos, até porque interiorizou o acesso à Justiça Federal – JF  por meio dos 

Juizados Especiais Federais Itinerantes, tendo  esses Juizados eliminado a distância 

entre a JF e os jurisdicionados (cidadãos). 

O quantitativo de processos liquidados por RPVs corresponde a 

2.361.095, ao passo que o número de  feitos liquidados por Precatório Requisitório 

importa em 277.773, tendo, mais uma vez, os Juizados conquistado uma diferença 

de 2.083.322 processos. Os   números são ascendentes em ambas as modalidades 

de requisitórios, com exceção do ano de 2006, quando houve um decréscimo nos 

processos pagos através de RPVs, da ordem de 138.326 em relação a 2005. 

A maior parte das ações decididas pelos Juizados é relativa a benefícios 

previdenciários, e a atuação dos JEFCs beneficia os estratos sociais desfavorecidos 

da sociedade, compostos por pessoas pobres e desprovidas de informações, o que 

demonstra que os JEFCs têm uma função relevante, quanto à inclusão social e à 

distribuição de renda aos segmentos sociais carentes do povo brasileiro, porque, 

enquanto foi pago o valor total  de R$  17.567.656.993 a título de Precatório 

Requisitório,  foi  adimplida a importância total de R$ 17.501.497.074 por  meio de 

RPVs, que corresponde ao percentual de 0,37%,  com uma diferença de R$ 

66.159.919 em relação  ao valor total referente em Precatório.  

Todo esse processo de transparência dos atos de gestão está ligado à 

Reforma Administrativa Brasileira e, com o advento dos Juizados Especiais 

Federais,  os procedimentos e ritos processuais foram simplificados, para oferecer 

aos cidadãos (jurisdicionados) serviços públicos de qualidade de forma célere e 

eficaz, o que tem a ver com a Reforma do Estado Brasileiro, que  será abordada no 

capítulo seguinte. 

 

 

 

 



77 

 

CAPÍTULO 3 

 ANÁLISE DOS  JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS  CÍVEIS NO CONTEXTO DA  
REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO  

3.1.  Governança: aspectos gerenciais, institucionais e os Juizados Especiais 
Federais   

A Reforma  Administrativa do Estado Brasileiro buscou  uma 

administração gerencial alicerçada  na eficiência, na confiança e   na 

responsabilização do gestor público e no controle dos resultados, primando por uma 

gestão transparente e orientada para atender aos desejos e aspirações da 

sociedade,  concepção essa que passa pela governança (governance). 

A Governance  não está adstrita  à aparência administrativa gerencial do 

Estado, mas cuida-se da maneira como se efetivam as políticas públicas do 

governo, inserindo questões vinculadas à formatação política institucional dos 

processos decisórios, às conexões políticas envolvendo os setores públicos e 

privados, à participação da sociedade e descentralização, no que respeita ao 

financiamento e à abrangência global dos programas (MELO, 1995). 

Essa descentralização foi percebida  como uma causa pública, tendo em 

vista a expectativa quanto à democratização  das relações políticas e no campo da 

eficiência e eficácia da gestão pública (LUBAMBO; MIRANDA, 2007).  

Quando o governo tem o apoio político das agremiações partidárias e 

sobretudo do povo para governar, ele detém a governabilidade, todavia pode 

administrar mal o país, e lhe faltar a capacidade da governança6, porque esta  existe 

num Estado quando o governo tem as condições financeiras e administrativas para 

                                                 

6 Governança é um termo relativamente novo que o Banco Mundial vem usando. Para um 
livro abrangente sobre o tema, ver Frischtak e Atiyas, orgs. 1996 (BRESSER PEREIRA, 1997a, p. 
40). 
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transformar em realidade as decisões que toma (BRESSER PEREIRA, 1997a, p. 

40). 

Dentro dessa concepção, a criação dos Juizados Especiais Federais  em 

2001 é uma realidade das decisões proferidas pelo Governo Brasileiro, porque eles 

são fruto do processo de reestruturação administrativa que objetiva transformar a 

Administração Pública, tornando-a mais eficiente, mais efetiva e mais ativa em sua 

atuação, para oferecer ao cidadão mais serviços com qualidade, com menor custo e 

com simplificação dos procedimentos (BRESSER PEREIRA, 1997a, p. 7). 

Para romper com procedimentos complexos, surgiu o Programa Nacional 

de Desburocratização, implantado em 1980 pelo ministro Hélio Beltrão, que foi o 

responsável pela criação dos Juizados de Pequenas Causas, que são os Juizados 

Especiais de hoje (CARNEIRO, 2008). Nesse processo, o Poder Judiciário integra o 

referido programa e passa a ser considerado um prestador de serviço, que deveria 

fazê-lo de forma rápida, barata e eficiente (CUNHA, 2008, p. 16). 

No caso específico dos Juizados Especiais, João Geraldo Piquet 

Carneiro, advogado e Secretário Executivo do Programa Nacional de 

Desburocratização, viajou  a Nova York,  nos  Estados Unidos, mais precisamente  

em 1980, e lá  teve a  oportunidade de conhecer o juizado de pequenas causas – 

Small Claim Court – a fim  inteirar-se das experiências internacionais no tratamento 

de litígios de baixo valor econômico (CARNEIRO, 1985). 

O Brasil, em que pese algum avanço, como é o caso da criação dos 

Juizados Especiais, tem uma administração emperrada por conta de certos 

formalismos exacerbados e, desde o final  dos anos 80, não se tem uma política 

pública de desburocratização (CARNEIRO, 2008),  mas  a reforma do Estado será 

bem sucedida quando o Estado se tornar mais forte, contando com uma alta 

burocracia tecnicamente capaz e motivada (BRESSER PEREIRA, 1997a, p. 44). 

O burocratismo é um problema de ordem política grave, porque ele impede o acesso 

do povo ao serviço público de qualidade. Ainda hoje o cidadão enfrenta filas, fica 

esperando horas e horas, tem que autenticar documentos, reconhecer firma. Tudo  

isso complica a vida da sociedade e representa ônus (CARNEIRO, 2008), 
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especialmente para os jurisdicionados (cidadãos) que têm necessidade de acionar o 

Poder Judiciário; todavia o progresso da burocratização na própria administração 

estatal é um fenômeno da democracia (WEBER, 1974: 261-3, apud MARTINS, 

2006). 

O Brasil, nos anos 90, estava passando por mudanças no sentido de 

romper com uma Administração Pública  emperrada e arcaica, com o objetivo de  

torná-la mais gerencial, para atender aos reclamos da sociedade e resgatar a 

genuinidade das instituições públicas, com um Estado capaz de gerar mais 

benefícios, na forma de prestação de serviços ao povo, com os mesmos recursos 

disponíveis  (BRESSER PEREIRA, 1997a, p. 10) 

Todas as concepções de  reforma do Estado Brasileiro têm como 

supedâneo  a teoria neoinstitucional a qual compreende três correntes de 

pensamento: o Institucionalismo Histórico, que confere a determinados grupos 

acesso de forma desproporcional ao processo de decisão, com ganhadores e 

perdedores; o Institucionalismo da Escolha Racional, no qual as instituições, por 

meio de suas normas e leis, se organizam e se estruturam, observando as possíveis 

estratégias dos atores envolvidos, com  fiscalização para reduzir as incertezas dos 

comportamentos que interagem na busca de resultados sociais melhores;   e o 

Institucionalismo Sociológico, no qual as instituições são percebidas como 

referências normativas legitimadas pelos atores sociais (HALL e TAYLOR, 2003).7 

O estudo do Institucionalismo Sociológico sobre as  organizações está 

mesclado  com o capital social, porque  este estabelece um liame entre as 

instituições e os cidadãos, na busca do bem comum (D’ARAUJO, 2003, p. 10), 

sendo os Juizados Especiais Federais um exemplo concreto dessa concepção,  

porque os JEFs, enquanto instituições fortes e responsáveis,  têm como objetivo 

uma justiça célere e eficaz, para a pacificação dos conflitos sociais. 

                                                 

7 Para maiores esclarecimentos a respeito das escolas citadas, consultar HALL, Peter A.; TAYLOR, 
Rosemary C. R. As três versões do neo-institucionalismo. São Paulo: Lua Nova, 2003. 
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Assim, dentro da concepção de instituições fortes, responsáveis e 

eficazes, o Estado Brasileiro, percebendo o acúmulo de processos, a grande 

demanda dos jurisdicionados e a lentidão dos processos, bem como a necessidade 

de imprimir celeridade aos processos de forma concreta, criou os JEFs que, 

enquanto estabelecimentos de justiça, devem ter como objetivo a simplificação das 

rotinas e a utilização dos recursos de que dispõem - servidores, material e 

equipamentos -, de maneira mais racional, porque a Administração não é algo 

ensimesmado, cristalizado,  mas um meio de fazer   com que as coisas sejam 

realizadas da melhor forma possível,   com o menor custo e com a maior eficiência e 

eficácia (CHIAVENATO, 1993, p. 15), para o bom atendimento da população. 

Não é difícil perceber que as decisões são proferidas pela cúpula do 

poder, e os servidores, que estão na base da organização, apenas tomam 

conhecimento de tais decisões muito tempo depois. Há um sistema vertical, chefe e 

subordinado, mas existe uma necessidade premente de cada vez mais aproximar as 

pessoas, embora  já exista uma mudança, porque o verticalismo está cedendo lugar 

para as relações horizontais e laterais de interdependência (CHIAVENATO, 1997, p. 

21). Daí por que os magistrados, diretores e supervisores, que são os gerentes dos 

JEFs, devem sempre conscientizar os integrantes desses microssistemas do papel 

que cada um desempenha na instituição para atender com eficiência e eficácia às 

demandas sociais (LIMA, 2005). 

O juiz tem como objetivo precípuo  a entrega da prestação jurisdicional. 

Ele é o gerente do processo, mas, para que isso aconteça, estratégias operacionais 

devem ser adotadas, passando pelo plano gerencial, com adoção de procedimentos 

e políticas mais coerentes, coordenando sua equipe e estabelecendo metas e 

controle, conforme registra Beneti (1997): 

O juiz deve ser encarado como um gerente de empresa, de um 
estabelecimento. Tem sua linha de produção e o produto final, que é a 
prestação jurisdicional. Tem de terminar o processo, entregar a sentença e 
a execução. Como profissional de produção, é imprescindível mantenha 
ponto de vista gerencial, aspecto da atividade judicial que tem sido 
abandonado. É falsa a separação estanque entre as funções de julgar e de 
dirigir o processo – que implica orientação ao cartório. (...) Como um 
gerente, o juiz tem seus instrumentos, assim como um fabricante os seus 
recursos. São o pessoal do cartório, as máquinas de que dispõe, os 
impressos. É o lugar em que trabalha; são os carimbos, as cadeiras, o 
espaço da sala de audiências e de seu gabinete; são a própria caneta, a 



81 

 

93máquina de escrever, o fluxo de organização dos serviços e algumas 
coisas imateriais.  

Essa atividade gerencial do juiz é a gestão praticada rumo à qualidade 

total, com espírito de equipe e o engajamento de todos que fazem a Vara: diretor, 

assessores, supervisores e todos os servidores, para que a celeridade processual e 

a eficácia sejam permanentes, buscando a excelência no serviço prestado pela 

Justiça Federal. 

Para que haja  eficiência e eficácia, há necessidade de uma gestão 

pública voltada para a transparência, o planejamento e a avaliação de políticas 

públicas, com a incorporação de novos modelos e conceitos procedentes dos mais 

variados ramos do conhecimento (AGUIAR, 2007) e, notadamente, como atividade 

empreendedora, capaz de gerar impacto e mudanças sociais profundas (AGUIAR, 

2007). Para isso, faz-se necessário planejamento estratégico, com projetos de longo 

prazo, buscando respostas e resultados para o cenário administrativo visualizado 

pelos atores envolvidos, ou seja, com os gestores proativos, para evitar que os 

problemas aconteçam e só depois alguma medida seja adotada. 

Por falar em eficiência, a  instalação dos Juizados Especiais Federais foi 

um grande desafio para a Administração, porque não havia verba para montar a 

estrutura física, nem foram  criados novos cargos para magistrados e servidores, 

tendo tudo acontecido de forma improvisada. Móveis, computadores e outros 

materiais foram doados pelas varas já existentes, havendo também remanejamento 

de servidores (LIMA, 2005); enfim, com todos esses percalços, foram  instalados os 

JEFs, que tiveram inicialmente sua competência limitada a questões previdenciárias. 

3.2   Reforma da  Previdência Brasileira: regime de repartição e os tipos de 
benefícios concedidos nos JEFs Itinerantes de Alagoas 

O século XX foi o longo período da expansão dos sistemas 

previdenciários. Vários países, independentemente do nível de desenvolvimento 

econômico, criaram sistemas complexos de proteção social para seus cidadãos. Em 

determinados países foram desenvolvidos sistemas igualitários e universais, noutros 

as políticas de bem-estar fortaleceram as diferenças de status e de classe, havendo 

ainda aqueles que se restringiram a providenciar um amparo mínimo para os setores 
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menos beneficiados da sociedade (ESPING-ANDERSEN, 1998; GOODIN, 1999; 

WILENSKY, 1975, apud SILVA S., 2007). Malgrado essa diversidade de modelos, a 

difusão dos sistemas formais de proteção social  é semelhante a um fenômeno 

universal (SILVA S., 2007). 

Nas décadas de 1980 e 1990, entrementes, a expansão dos sistemas de 

previdência evidenciou seus primeiros sinais de exaustão (PIERSON, 1997; 

PIERSON; MYLES, 2001, apud SILVA S., 2007). Países tão diversos  como Estados 

Unidos e Argentina, Alemanha  e  Brasil, Suécia e Chile, dedicaram-se, com maior 

ou menor êxito, à mudança de seus sistemas previdenciários8. Uma enérgica  onda 

reformista, tão   universal quanto a outrora difusão das políticas de proteção social, 

alcançou países ricos e pobres, desenvolvidos e em desenvolvimento, democráticos 

e autoritários (SILVA S., 2007) 

Embora houvesse significativas diferenças entre os países ricos do 

hemisfério norte e os países pobres do hemisfério sul, os fatores relativos ao  

crescimento  da expectativa de vida e a queda na taxa de   natalidade, foram 

apontados como as principais causas da crise   dos sistemas previdenciários em 

torno do mundo9 (SILVA S., 2007). 

A denominada crise da previdência foi destacada como a crise de   um 

determinado esquema de financiamento conhecido   entre as nações  como pay-as-

you-go (PAYGO) ou de divisão  simples. Entretanto, a crise desse regime está 

                                                 

8 A necessidade de reduzir o déficit fiscal tem conduzido governos de todos os países a reformas no 
sistema de seguridade social. Tal redução tem como consequência cortes de benefícios e na 
descaracterização do estado de bem-estar (CARVALHO J., 2007). 

 

9 Consoante anotam  Ferreira, A. e  Silva, S. J. (2002), as análises centradas nos aspectos  
demográficos da crise costumam subestimar elementos relevantes como os baixos   índices de 
produtividade e o alto grau de informalidade do mercado de trabalho. Disponível em:  
http://www.rbgdr.net/extra_n01/artigo4.pdf. Acesso em: 09.04.2009. 
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relacionada  não apenas ao  envelhecimento da população, como  também a uma 

profunda transformação no padrão de desenvolvimento das principais economias do 

planeta, no qual se destacam – no caso latino-americano – uma acentuada 

expansão da economia informal e a retração da participação dos salários no Produto 

Interno Bruto (PIB) (SILVA S., 2007). 

Brasil e Argentina adotaram caminhos diferentes quanto à reforma de 

suas previdências. Ao passo que o Brasil escolheu o ajustamento paramétrico10 do 

sistema público vigente, a Argentina  optou pela implantação  de um modelo misto 

(público e privado). Os diferentes modelos escolhidos produziram um complicado 

processo de negociação composto por distintos atores políticos, econômicos e 

sociais (SILVA S., 2007). 

 Sidney Jard da Silva, em seu estudo sobre a Reforma da Previdência em 

perspectiva comparada: executivo, legislativo e sindicatos na Argentina e no Brasil, 

afirma que, na Argentina, os sindicatos demonstraram capacidade para negociar, 

porque lá as entidades sindicais tinham representantes situados no interior das 

comissões legislativas incumbidas de examinar o projeto de reforma previdenciária 

(SILVA S., 2007). 

No Brasil, de acordo com Silva S., (2007), os sindicatos não possuíam 

liames com o partido do governo e nem poder de veto na tramitação legislativa da 

reforma. A bancada de deputados sindicalistas tinha uma representação muito 

baixa, 7,4% do total da Câmara Federal, ou seja, 38 do total geral de 513, e, por tal 

motivo, sua presença foi muito limitada nas duas Comissões Especiais da 

Previdência. Apesar das  manifestações públicas da CUT e da Força Sindical, que 

foram organizadas por meio de lobbies e diálogos tripartites, tais entidades não 

                                                 

10  Para Melo (2002b),  a reforma levada a efeito pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso não 
estabeleceu uma reestruturação substancial do sistema previdenciário, porém um ajuste paramétrico, 
porque FHC teria começado  apenas a primeira fase de um ciclo reformista ainda não concluído. O 
percurso desse ciclo teria sido marcado pela alta taxa de conflito nas discussões políticas, pelo 
grande número de derrotas do Executivo no processo legislativo e pelo padrão tipicamente 
incrementalista da reforma. 
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conseguiram uma atuação destacada no processo de negociação da reforma 

previdenciária. 

O Regime Geral de Previdência Social – RGPS, apresentado pelo 

Governo de Fernando Henrique Cardoso, teve como fundamento um relevante erro 

estratégico: ampliação da cobertura do sistema sem criar um financiamento 

adequado para as novas despesas (SILVA S., 2007), o que gerou um precário 

equilíbrio fiscal e atuarial do RGPS em 1995/1996 (OLIVEIRA; BELTRÃO, 1995; 

FERREIRA A., 2002). 

O debate sobre a crise da Previdência Social Brasileira é um tema 

sempre recorrente e reformas foram feitas, mas  não foram suficientes para 

equacionar os graves problemas financeiros e de segurança na velhice. A discussão  

pelos  atores políticos, econômicos e sociais continua na perspectiva de novas 

mudanças. (SILVA S., 2007). 

Nesta dissertação é enfocado o Regime Geral de Previdência Social  

(RGPS), que é o regime previdenciário dos trabalhadores em empresas privadas, 

estatais, rurais e autônomos. Trata-se de um regime de repartição  em sua forma 

clássica, no qual os empregadores, empregados e o Estado contribuem para 

financiar o pagamento dos benefícios previdenciários dos inativos (OLIVEIRA; 

BELTRÃO, 1995, apud SILVA S., 2007). 

A Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu art. 194, 

estabelece: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Assim, a Seguridade Social é o gênero, enquanto a saúde, a previdência 

e a assistência social são as espécies. 

Sobre os processos previdenciários, torna-se imprescindível uma 

abordagem acerca do conceito de previdência no Regime Geral de Previdência 

Social e dos benefícios concedidos pelos JEFCIAL, a fim de esclarecer seus 

significados.  
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Escrevendo sobre essa matéria, Marcelo Leonardo Tavares traz o 

seguinte conceito de previdência no citado Regime: 

É seguro público, coletivo, compulsório, mediante contribuição e que visa 
cobrir os seguintes riscos sociais: incapacidade, idade avançada, tempo de 
contribuição, encargos de família, desemprego involuntário, morte e 
reclusão. É o direito de fruição universal para os que contribuíram para o 
sistema (TAVARES, 2001, p. 11). 

Materializados  os riscos sociais, que podem  ser uma incapacidade para 

o trabalho, morte etc, os segurados vão ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para postular os  benefícios a que têm direito. Caso lhes sejam concedidos,  

terão um salário-de-benefício, que será estabelecido com base nas contribuições 

pagas à Previdência Social,  nunca podendo ser inferior a um salário mínimo 

(TAVARES, 2001, p. 11). 

Assim, a  Constituição Federal de 1988, após o advento da Emenda 

Constitucional nº 20/1998,  no Título VIII, Capítulo I, na Seção III, em seu artigo 201, 

estabelece que a Previdência Social  (...) será  organizada  sob  a  forma  de  regime  

geral, de caráter  contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, (...). 

Mas não é só. A Carta  Magna, com a nova redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20/98, na Seção IV, prescreve que a Assistência Social, em seu 

artigo 203,   será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, (...): 

.......................................................................................................................... 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. 

Assim, enquanto na Previdência Social o gozo de qualquer benefício 

depende de contribuição prévia,  na Assistência Social o benefício  será garantido 

independentemente de contribuição à seguridade social, como é o caso do Amparo 

Social 
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Quanto aos benefícios previdenciários postulados nos JEFCIAL, foram 

reivindicados os seguintes: Amparos Sociais ao Deficiente e ao Idoso, 

Aposentadoria por Idade, Aposentadoria por Invalidez,  Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição,  Aposentadoria Urbana, Auxílio-Doença, Averbação/Conversão de 

Tempo de Serviço, Pensão por Morte, Revisão de Benefício,  Salário Maternidade à 

Trabalhadora Urbana e Salário Maternidade à Trabalhadora Rural, que se 

enquadram como direitos sociais, tendo  todos os processos sido ajuizados em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por ser a autarquia previdenciária 

responsável pela análise e concessão dos benefícios previdenciários.  

Examinando cada benefício à luz da legislação, para a concessão do 

Amparo Social ao Deficiente/Renda per capita, o cidadão deverá atender aos 

seguintes requisitos estabelecidos pelo artigo 20 da Lei 8.742/93: 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário 
mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 7011 
(setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 

§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como família o 
conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 9.720, 
de 30.11.1998) 

 § 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de 
deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o 
trabalho. 

 § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 
(um quarto) do salário mínimo. 

                                                 

11  Mas o Art. 34  da  Lei nº 10.741/2003, estabelece:  Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) 

anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 

assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 

Social – Loas. 
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Para ter direito ao Amparo Social ao Idoso, o cidadão deve ter  65  anos 

ou mais e  não possa prover sua própria   subsistência por si mesmo ou por sua 

família, a teor do art. 34 da Lei nº 10.741/2003: 

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua 
família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. 

Quanto à aposentadoria por idade, o trabalhador rural tem a ela direito a 

partir de 60 anos, se homem, e  55 anos, se mulher,  desde que comprovados a 

condição de rurícola   e o exercício da  atividade rural , nos termos do art. 11, I, "a", 

V, "g", VI e VII da Lei n. 8.213/91: 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) 

I - como empregado: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) 

.......................................................................................................................... 

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99) 

.......................................................................................................................... 

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a 
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99) 

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem 
vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no 
Regulamento; 

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 
em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 
na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

Para gozar do benefício de Aposentadoria por Invalidez, no caso do 

trabalhador rural, ele deve atender ao prescrito pelos artigos 25 e 42 da Lei n. 

8.213/91: 

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 
Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado 
o disposto no art. 26:  

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 
mensais;  
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.......................................................................................................................... 

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 
caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em 
gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 
ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 
da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 
Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 
acompanhar de médico de sua confiança.  

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 
Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 
aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 
motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 

Para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição ou 

Aposentadoria Urbana, após a mudança ocorrida em 1998, o segurado deve atender 

aos requisitos do art. 9.º da  Emenda Constitucional nº 20/98:  

 Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o 
direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o 
regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria 
ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até 
a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos 
seguintes requisitos: 

I - contar com cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito 
anos de idade, se mulher; e 

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do 
tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o 
limite de tempo constante da alínea anterior. 

Todavia, a Turma Nacional  de Uniformização de Jurisprudência dos  

Juizados  Especiais Federais, que é uma instância com poderes para unificar as 

dissensões decorrentes das decisões dos JEFs, tendo com relator o Juiz Federal 

Edílson Pereira Nobre Júnior, decidiu, por maioria, que: 

os novos requisitos à concessão de aposentadoria por tempo de serviço 
integral, trazidos com o art. 9º, I, da EC nº 20/98, não são aplicáveis à 
espécie, eis que o dispositivo em questão, desde a origem, restou ineficaz, 
por ausência de aplicabilidade prática  (PORTAL DA JUSTIÇA FEDERAL, 
2008). 
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Existe um dissenso entre os Tribunais Regionais Federais e a Turma 

Nacional  de Uniformização de Jurisprudência dos  Juizados  Especiais Federais 

quanto à exegese do art. 9.º, inciso I, da Emenda Constitucional n. 20/98. 

No tocante ao Auxílio-doença, a sua concessão tem lugar quando o 

segurado ficar incapacitado para o trabalho ou para  sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos, e houver cumprido o período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91: 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 
de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 
ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 
invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 
sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 
lesão.  

No que pertine à Averbação/Conversão de Tempo de Serviço, essa diz 

respeito ao pedido que o empregado faz para constar em seus  registros constantes 

da Previdência Social os períodos em que trabalhou com exposição a agentes 

agressivos à saúde. Nessa situação, ele tem direito à conversão dos períodos 

relativos às atividades especiais em tempo de serviço comum, cujo resultado será 

somado aos períodos trabalhados em condições normais para fins de aposentadoria 

(PORTAL DA JUSTIÇA FEDERAL, 2008). 

Com relação à Pensão por Morte, não só a viúva, a companheira, mas 

também o filho até  21 anos de idade -, este,  caso  seja inválido, ficará recebendo o 

benefício enquanto durar a invalidez -, têm direito  a tal benefício, a teor dos artigos  

74,  77, parágrafo 2.º, inciso II, da Lei n.º 8.213/91, desde que evidenciada a 

qualidade de segurado da pessoa que deixou a pensão: 

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada 
pela Lei nº 9.528, de 1997) 

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Incluído pela Lei 
nº 9.528, de 1997) 
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II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 
anterior; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

                                      III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei nº 
9.528, de 1997) 

......................................................................................................................... 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada 
entre todos em parte iguais. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão 
cessar. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 2º A parte individual da pensão extingue-se: (Redação dada pela Lei nº 
9.032, de 1995) 

I - pela morte do pensionista; (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995) 

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, 
pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se 
for inválido; (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995) 

III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. (Incluído pela Lei 

nº 9.032, de 1995) 

No que tocante  à Revisão de Benefício, ela ocorre quando os cálculos 

dos salários-de-contribuição, que são os valores descontados do salário do 

empregado e recolhidos ao INSS pelo empregador, são corrigidos de forma 

inadequada e, via de consequência, refletem  no valor do salário-de-benefício. 

Assim, quando isso ocorre, o  segurado pode pedir a revisão  da  aposentadoria 

para que seu valor seja devidamente corrigido. Um exemplo concreto foi o grande 

número de processos que foi ajuizado para aplicação integral do IRSM – Índice de 

Reajuste do Salário Mínimo, nas aposentadorias concedidas e que tiveram como 

base de cálculo os salários-de-contribuição até fevereiro/94, para estabelecer o valor 

correto da Renda Mensal Inicial – RMI do salário-de-benefício (PORTAL DA 

JUSTIÇA FEDERAL, 2008). 

Por fim, não só a trabalhadora urbana tem direito ao salário-maternidade, 

mas também a  Trabalhadora Rural,  desde que comprove o exercício de   labor no 

campo e o período de carência de 10 meses, conforme estabelecido nos artigos 71 

a 73 da Lei  nº 8.213/98: 
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Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 
durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) 
dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e 
condições previstas na legislação no que concerne à proteção à 
maternidade. (Redação dada pala Lei nº 10.710, de 5.8.2003). 

Art. 71-A. À segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda 
judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo 
período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um) ano de 
idade, de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) 
anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos de idade. (Incluído pela Lei nº 10.421, de 15.4.2002). 

                                           Parágrafo único. O salário-maternidade de que 
trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social.   (Incluído 
pela Lei nº 10.710, de 5.8.2003). 

  Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou 
trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração 
integral. (Redação dada pela lei nº 9.876, de 26.11.99). 

§ 1o  Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva 
empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto 
no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das 
contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 
serviço.  (Redação dada pela Lei nº 10.710, de 5.8.2003). 

§ 2o A empresa deverá conservar durante 10 (dez) anos os comprovantes 
dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela 
fiscalização da Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 10.710, de 
5.8.2003). 

 § 3o O salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa será pago 
diretamente pela Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 10.710, de 
5.8.2003). 

Art. 73. Assegurado o valor de um salário-mínimo, o salário-maternidade 
para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, 
consistirá: (Redação dada pela Lei nº 10.710, de 5.8.2003). 

I - em um valor correspondente ao do seu último salário-de-contribuição, 
para a segurada empregada doméstica; (Incluído pela lei nº 9.876, de 
26.11.99) 

 II - em um doze avos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição 
anual, para a segurada especial; (Incluído pela lei nº 9.876, de 26.11.99) 

III - em um doze avos da soma dos doze últimos salários-de-contribuição, 
apurados em um período não superior a quinze meses, para as demais 
seguradas. (Incluído pela lei nº 9.876, de 26.11.99) 

Todos os processos analisados e julgados pelos JEFIAL envolvendo os 

benefícios previdenciários aqui citados passaram  pela questão do acesso à Justiça, 
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o qual, por sua vez,  está vinculado à aplicação do direito que deve ser realizada 

pelo Poder Judiciário, que é o locus próprio e adequado para mediação e solução 

dos conflitos sociais. Com base nessa premissa, o acesso à justiça significa a 

materialização do direito do cidadão quanto ao conhecimento de seu problema e 

solução do mesmo, por meio dos órgãos do sistema de justiça e isso tem a ver com 

o desempenho do Poder Judiciário na prestação do serviço público.  
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CAPÍTULO 4 

 JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS ITINERANTES DO ESTADO DE 
ALAGOAS 

Antes de analisar esses Juizados Móveis, impõe-se conhecer as 

instituições mais acionadas nos Juizados Especiais Federais Cíveis de Alagoas – 

JEFCAL, após o advento da competência plena, em 2005, no âmbito da jurisdição12 

do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para compreender o interior desse 

microssistema de justiça. 

4.1. Entidades mais Demandadas nos Juizados Especiais Federais Cíveis de 
Alagoas a partir da competência plena 

Acerca do  desempenho do  Poder Judiciário  no capítulo anterior, seu 

grande desafio é solucionar os conflitos sociais de forma eficiente, rápida, de modo a 

beneficiar cada vez mais os estratos sociais mais desfavorecidos. Mas para chegar a 

tal meta, é preciso conhecer  o interior do sistema de justiça, em seus múltiplos 

aspectos, como, por exemplo,   os Entes Públicos mais acionados  nos Juizados 

Especiais Federais de Alagoas, a partir da competência plena desses 

microssistemas de justiça, em 2005, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região,  para avaliar se as demandas de natureza previdenciária ainda representam 

o maior número de processos ajuizados.   

Foram selecionadas as seguintes entidades: União Federal, Fazenda 

Nacional; duas empresas públicas federais: Caixa Econômica Federal – CEF, 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; autarquias federais: Centro 

Federal de Ensino Tecnológico – CEFET, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

                                                 

12 Chiovenda (1965) define  a jurisdição como a função do Estado que tem por escopo a atuação da 
vontade concreta da lei por meio da substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade de 
particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, 
praticamente efetiva. . 
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Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL; e a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA.  A tabela 

6, a seguir, esclarece  essa questão.  

Tabela 06  - Entes Públicos mais acionados nos  Juizados Especiais Federais 
Cíveis – JEFCs de Maceió/AL – Ano, números e percentual, no período de 2005 
a 2008. 
Entes 

Públicos 

mais 

Acionados 

Anos 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 
Total 
Geral 

 

Percentual 

 

CEF 264 594 3000 1179 5037 4,5%

CEFET 24 70 41 17 152 0,1%

ECT 12 18 11 09 50 0,04%

FN 62 124 904 1560 2650 2,4%

FUNASA 02 538 627 83 1250 1,1%

IBAMA 02 104 225 103 434 0,4%

INCRA 02 10 17 08 37 0,03%

INSS 24164 30696 15193 18049 88102 78,82%

UF 776 9816 1735 992 13319 11,91%

UFAL 16 292 115 327 750 0,7%

TOTAL 25324 42262 21868 22327 111781 100,00%
Fonte: Juizados Especiais Cíveis de Maceió/AL, 2009. 

Demonstrados os dados, conclui-se que as causas previdenciárias 

preponderam nos JEFCs de Alagoas, com um percentual de 78,82% em relação aos 

números referentes à  CEF, CEFET, ECT, FN, FUNASA, IBAMA, INCRA, UF e 

UFAL. Em face dessa constatação, este estudo busca analisar pormenorizadamente 

os Juizados Especiais Federais Cíveis Itinerantes de Alagoas, para avaliar 

minuciosamente como esses Juizados contribuíram para o processo de construção 

da  cidadania na Terra dos Marechais. 
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4.2 Juizados Especiais Federais Cíveis Itinerantes de Alagoas 

Os Juizados Especiais Federais Cíveis Itinerantes, também chamados de 

Juizados Móveis (VELLOSO, 1994),  têm a missão precípua de levar a Justiça até o 

povo menos favorecido, ou seja, aquelas camadas sociais mais pobres da 

população que estão à margem do Sistema de Justiça. 

Esses Juizados foram implementados no sentido de facilitar o acesso do 

povo à Justiça, especialmente dos  estratos sociais desfavorecidos, sem o 

pagamento de custas e nem honorários advocatícios pelos jurisdicionados 

(cidadãos), com a pacificação dos conflitos de forma desburocratizada e  simples, 

primando pela celeridade, eficiência e eficácia. 

A efetivação desses Juizados compreende três etapas, sendo a primeira 

denominada Pré-Itinerante, que é a escolha da cidade, dos prédios, onde esses 

microssistemas de justiça vão funcionar; a divulgação por meio de panfletos, 

entrevistas em rádios locais; e a realização dos Itinerantes propriamente ditos, com 

atendimento à população, realização de perícias médicas e audiências, e, com 

exceção dos feitos em que  não  houve conciliação, os processos são sentenciados. 

Ainda neste capítulo são enfocados  indicadores sociais, tais como: Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M, PIB per capita, números da 

Previdência Social  e o Indicador de Desenvolvimento Socioeconômico – IDSE, da 

Fundação Getúlio Vargas Projetos. 

4.3 Nascedouro e Dinâmica Externa dos JEFCs Itinerantes 

Conforme registrado no resumo desta dissertação e na metodologia 

utilizada constante da introdução,  foi aplicado um questionário aberto a Juízes 

Federais que atuaram nos JEFC Itinerantes, consoante pode ser constatado no 

apêndice deste texto, a fim de consubstanciar a investigação desses Juizados 

Móveis. Após cada resposta transcrita dos magistrados, cita-se como fonte: Juiz 

Federal, 2009.  

A Lei nº 10.259/01, mais precisamente em seu artigo 22, parágrafo único, 

estabelece que, mediante prévia autorização do respectivo Tribunal Regional 
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Federal, existe a possibilidade de os Juizados Especiais Federais funcionarem em 

caráter itinerante. 

A autorização dos Itinerantes pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

é concedida mediante o envio à citada Corte de  um projeto para a realização 

desses microssistemas de justiça, já com as datas previstas e os valores que serão 

gastos, para aprovação do  Pleno do Tribunal. 

A preferência deste pesquisador  por esses Juizados levou em 

consideração o maior nível de desigualdade social apontado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE em Alagoas, Estado no  qual o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH,  em 1991,  era de 0,535%, ficando em último lugar 

no ranking nacional  e, no ano de 2003, correspondeu a 0,649, ficando na penúltima 

posição no Brasil (IPEA/PNUD, 2003). 

A origem dos JEFC Itinerantes tem por base um levantamento feito pelos 

Juízes Federais dos locais com maior quantidade de processos ajuizados (ou 

represados) no Estado, como também o apoio oferecido pelo município: 

Os juizados itinerantes surgem a partir do diagnóstico, feito pelos 
magistrados, das áreas com um maior número de demandas ajuizadas (ou 
represadas) no Estado. No entanto, infelizmente, não é apenas a demanda 
potencial que guia a escolha, mas também, a perspectiva de apoio 
oferecida pela Prefeitura do local, já que, por questões orçamentárias, toda 
a estrutura imobiliária a ser empregada necessita ser cedida, em regra, pela 
municipalidade (JUIZ FEDERAL, 2009). 

A dinâmica externa para a  realização dos JEFC Itinerantes compreende 

reuniões com Prefeitos Municipais e outros entes públicos federais, sendo na 

sequência,  enviado um projeto à Corregedoria e à Presidência do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, no qual são estabelecidos os valores com diárias e transporte. 

Aprovado o projeto, é assinado um convênio entre o Município e a Seção Judiciária 

do Estado de Alagoas. Depois são realizadas reuniões com as comunidades para 

explicar o significado dos JEFC Itinerantes: 

Inicialmente, há o chamado diagnóstico exposto no item anterior, seguido 
por reuniões com o(a) Prefeito(a) municipal, onde se verifica não apenas a 
necessidade de instalação do JEF itinerante, mas, também, sua viabilidade 
do ponto de vista estrutural. Nesta etapa, há reuniões, ainda, com os entes 
públicos que precisam estar envolvidos no projeto (em regra, INSS, Caixa 
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Econômica Federal, Defensoria Pública da União e Ministério Público 
Federal). 

Passada a etapa inicial, é feita uma projeção de demandas potenciais e 
elaborado um pequeno projeto a ser enviado à Corregedoria e à 
Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, estipulando custos 
com diárias e transporte de servidores e juízes e solicitando autorização 
para execução do projeto. 

Aprovado o projeto, é firmado um convênio, entre a Prefeitura e a      Seção 
Judiciária de Alagoas (cópia do convênio está arquivada na Diretoria 
Administrativa da Seção). 

A partir daí, são feitas reuniões de conscientização na comunidade 
escolhida e implementadas estratégias de divulgação do juizado (JUIZ 
FEDERAL, 2009).   

Complementando as informações já registradas, para a realização dos 

JEFCIs, são cumpridas 3 etapas:  a Pré-Itinerante, que é a escolha da cidade, dos 

prédios, onde os Itinerantes desenvolverão suas atividades, reunião com 

autoridades locais, prefeitos, presidentes das Câmaras de Vereadores etc.; a 

divulgação dos Itinerantes por meio de panfletos, cartazes,  entrevistas em rádios 

locais e reuniões/palestras; e a realização do Itinerante, que se inicia com o 

atendimento da população e, após, são feitas as perícias médicas e audiências. 

Quanto à escolha da cidade, é uma das exigências  que o município  que 

vai sediar o Itinerante tenha Posto do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, eis 

que, com base nos dados referentes ao indeferimento de benefícios previdenciários 

pelo Posto, é calculada  a demanda reprimida que existe na região abrangida pelo 

Posto do INSS. Após, é  contatado o prefeito ou outra autoridade local para saber  

da viabilidade quanto à realização do itinerante naquela cidade.  

Escolhida a cidade, marca-se  uma reunião com o prefeito e outras 

autoridades que possam colaborar para a  realização do evento (secretários, 

defensoria pública local e outras autoridades). Nessa reunião aborda-se a questão 

dos prédios que podem ser utilizados para as fases do itinerante: atendimento, 

realização das perícias médicas e das audiências. Normalmente são prédios 

diferentes, porque as  perícias geralmente são efetivadas nos postos de saúde do 

município. 
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Realizada a  reunião e apontados os prédios que serão utilizados, segue-

se com  uma vistoria dos locais que serão  utilizados, a fim de escolher os prédios 

ideais. Registre-se, ainda, que, na reunião, também são  discutidas  as datas de 

divulgação, do atendimento, das perícias e das audiências.  

Selecionados os prédios, a Seção Judiciária  da Justiça Federal de 

Alagoas, por meio de seus representantes, elabora    um convênio de cooperação 

mútua com o Município, ou com outro órgão que cedeu determinado prédio, e define 

a data  para a assinatura do convênio.  O convênio, normalmente, é firmado na sede 

da  referida Seção Judiciária,  uma ou duas semanas depois da primeira reunião. 

A foto a seguir ilustra  o momento em que o convênio de cooperação 

mútua entre a Seção Judiciária do Estado de Alagoas, representada pelo  Juiz 

Federal Diretor do Foro,  Juiz Federal Presidente do  JEF I de Alagoas e a Prefeitura 

Municipal de Arapiraca foi firmado. Excepcionalmente, esse convênio foi firmado em 

Arapiraca/AL.  

 

Figura 2: 

Foto dos representantes da Justiça Federal de Alagoas e do 
município de Arapiraca/AL, no momento da assinatura do convênio para 
realização do Juizado Itinerante. 

 

Fonte:   foto     cedida  JEFC   de   Maceió – novembro/2004. 
 

No que tange  à divulgação, depois da assinatura do convênio e com as 

datas já estabelecidas, tem início a difusão  do Itinerante que será realizado. São 
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elaborados  panfletos e cartazes,  banners, estes com o slogan: JUSTIÇA RÁPIDA E 

GRATUITA PERTO DE VOCÊ. São concedidas entrevistas  em rádios locais pelos 

magistrados e realizadas  reuniões, nas quais são ministradas palestras por Juízes 

Federais explicando o funcionamento do JEF Itinerante. Normalmente, assistem a 

essas palestras  líderes comunitários, presidentes de sindicatos e associações e 

estes, por sua vez,  fazem a divulgação entre seus filiados ou associados. 

 
 A seguir uma foto do banner  que é utilizado em todos os JEFIAL com o 

mencionado slogan.  

 

 
FIGURA 3: 

Banner com Slogan utilizado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região nos Juizados Itinerantes em Alagoas 

 

           Fonte:   foto     cedida  pelo JEFC de Maceió/AL, 2004.  
 
 

A terceira etapa, que é a realização do Itinerante,  começa com  o 

atendimento à população, que tem a duração de uma semana, tendo início na 

segunda-feira e terminando na sexta-feira, nos horários das 08h00 às 18h00. Em 
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torno de cinco  ou seis servidores trabalham nessa fase, que funciona da seguinte 

maneira: os jurisdicionados (cidadãos) comparecem, os servidores realizam  um pré-

atendimento, no qual são analisados os documentos apresentados e são prestadas 

as informações solicitadas sobre eventuais direitos. No caso de documentação 

incompleta, os cidadãos são orientados e liberados, enquanto  os jurisdicionados  

que estão com todos os documentos ficam aguardando e após são chamados pela 

ordem de chegada. 

Nesse atendimento, os servidores elaboram o pedido do cidadão, no qual 

são anexados os documentos escaneados nesse momento, saindo o jurisdicionado 

já devidamente intimado das datas da perícia médica, das audiências de conciliação 

ou instrução. Após, os servidores anotam as datas das perícias, das audiências, os 

documentos necessários para levar nas datas estabelecidas, e as testemunhas, 

quando o processo depender de prova testemunhal, sendo tais anotações entregues 

ao cidadão. 

Durante o atendimento, o Itinerante depende do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, vez que essa autarquia/previdenciária apresenta o 

procedimento administrativo de todos os segurados  que postularam o benefício e 

ajuizaram ação. Esse procedimento administrativo é escaneado para ser acostado 

ao processo judicial e, depois,  devolvido ao posto do INSS. 

Na primeira segunda-feira, depois do atendimento,  é realizado  um 

pequeno mutirão no Juizado em Maceió para inserir no sistema  todas as ações. 

Efetivado esse passo, tudo vai para o Excel, no qual são arquivados todos os 

processos ajuizados, o nome e o CPF dos autores, tipo de ação etc, porque esse 

arquivo é de fundamental importância para a fase final do processo (audiências). 

No que pertine à fase de perícias,  no dia anterior à data de realização 

dos exames médicos periciais, dois servidores vão à cidade para a organização das 

salas nas quais as perícias serão realizadas, que normalmente ficam num  posto  

médico. Nesse dia, são coladas as pautas dos médicos nas respectivas salas e 

organizado todo o material necessário para que os peritos médicos façam seu 

trabalho. No dia seguinte, motoristas da Justiça Federal levam os médicos à cidade, 
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sendo que todas as perícias são realizadas no mesmo dia, normalmente num  

sábado. 

 

A fase de audiências  normalmente dura cerca de  3 dias (sexta-feira, 

sábado e domingo). Ela representa a etapa final do Itinerante, na qual  são 

realizadas as audiências de conciliação (benefício assistencial e auxílio-doença) e 

de instrução (nos casos de aposentadoria rural por idade). Por conta  da celeridade 

processual, as  sentenças são proferidas em audiência, exceto  nos casos de 

conversão do processo em diligência. 

Os feitos que tratam de matéria de direito têm suas sentenças proferidas 

antes dessa fase, porque esses processos não dependem da produção de outras  

provas,  e os litigantes tomam ciência das sentenças em qualquer dia que 

comparecerem ao Itinerante. Quando é o caso de recurso a ser interposto pelo  

cidadão (jurisdicionado), quem toma  ciência da sentença é a Defensoria Pública da 

União, mas isso acontece  depois dessa fase, já no Juizado em Maceió. 

Nessa fase,  diversos servidores e conciliadores vão à cidade para  

auxiliar, de conformidade  com a quantidade de processos ajuizados. Nas 

audiências de instrução, há necessidade de um servidor para assessorar cada Juiz 

Federal; um servidor  ou conciliador para realizar cada pauta de audiência de 

conciliação, além de servidores para a elaboração  de minutas de sentenças e apoio 

administrativo. 

Para imprimir mais rapidez aos procedimentos dos Itinerantes, enquanto 

os Juízes Federais proferem as sentenças das audiências de instrução, os 

servidores do gabinete, que são os assessores, elaboram as minutas das sentenças 

das audiências de conciliação e as levam para os magistrados que, as assinam após 

percuciente análise, se for o caso.  

Os servidores do apoio administrativo cuidam dos detalhes como 

arrumação das salas, materiais necessários, inserção dos dados estatísticos no 

arquivo do Excel etc. 
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No final dessa fase, de acordo com os dados que são colocados no 

arquivo do Excel, é possível avaliar quantas audiências foram realizadas, quantos 

processos foram julgados procedentes ou improcedentes, quantos acordos foram 

realizados, o número de feitos  que foram transformados em diligência etc. 

Depois dessa fase, consoante já dito, os processos ficam a cargo da 

Defensoria Pública da União - DPU, que vai tomar ciência das sentenças e recorrer, 

se for o caso.  

Examinados os números totais desses microssistemas de justiça, a tabela 

07 a seguir evidencia que a amostra para análise dos JEFCIAL alcança 100% dos 

processos, distribuídos por ano e Juizado. 

Tabela 07 - Demonstração dos Números por Ano dos Juizados Investigados 

Juizado Investigado  Ano Processos 
Distribuídos  

Dimensão de Amostra 

Palmeira dos Índios/AL 2004 294 100% 

Arapiraca/AL 2004 450 100% 

União dos Palmares/AL 2005 318 100% 

Santana do  Ipanema/AL 2005 680 100% 

Penedo/AL 2006 461 100% 

Viçosa/AL 2006 139 100% 

Total - 2.342 - 
Fonte:  Relatórios dos Juizados Especiais Federais Itinerantes de Alagoas, 2004-2006.  

Essa iniciativa da Justiça Federal quanto à realização dos JEFCIAL afirma 

o princípio da dignidade da pessoa humana e o acesso à Justiça dele decorrente, 

insertos na Constituição Federal de 1988, uma vez que os Itinerantes vão atender  à 

camada da população composta de gente  excluída e  que não tem condições de se 

deslocar até Maceió para postular os seus direitos. Essa realidade é parcialmente  

documentada na foto a seguir reproduzida, extraída do  relatório dos trabalhos 

realizados durante o II Juizado Especial Federal Itinerante, realizado na cidade de 

Arapiraca/AL, no período de outubro a dezembro de 2004. 
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Figuras 4: 

Jurisdicionados recebendo atendimento prévio e aguardando 
audiência no Juizado  Itinerante de Arapiraca/AL. 

 

Fonte: fotos cedidas pelos JEFC de Maceió, 2004. 

                           

Para que isso aconteça, registre-se que os Juízes Federais, Procuradores 

da República, Defensores Públicos da União, Procuradores Federais do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, Advogados Credenciados, Conciliadores e 

Servidores Públicos Federais e o pessoal de apoio, enfrentam adversidades nas 

estradas para chegar até o local em que se instalam os  Itinerantes, a fim de que se 

realize o atendimento aos demandantes. 

Além da maior aproximação  ente as populações carentes e a Justiça 

Federal, os processos são resolvidos de forma rápida, sem maior burocracia,  com a 

implantação imediata do benefício previdenciário quando existe acordo. Todas essas 

ações têm como objetivo o livre acesso à Justiça, com o patrocínio das causas pela 

Defensoria Pública União, o que significa que o cidadão não desembolsa um tostão 

sequer para que sua pretensão seja encaminhada e resolvida.  
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4.4 Questões ligadas aos Juizados Especiais Federais Cíveis  e a Solução de 
Continuidade dos Juizados  Itinerantes 

O último Itinerante foi realizado em Viçosa/AL, no período de setembro a 

novembro de 2006. Em face dessa interrupção, foi distribuído um questionário 

aberto a seis Juízes Federais em abril de 2009, com nove indagações sobre os 

Juizados Especiais Federais de Alagoas, enfocando também os Itinerantes, cujas 

respostas foram úteis para consubstanciar esta dissertação. As respostas ao aludido 

questionário foram parcialmente transcritas, sendo a fonte denominada JUIZ 

FEDERAL, 2009. 

Os números dos Juizados Especiais  mostram a grande demanda que 

existe em relação a esses microssistemas de justiça, trazendo à tona a questão da 

necessidade de ampliação dos Juizados que,  no caso de Alagoas,  é inevitável 

considerando que os números evidenciam: 

(...) Há clara necessidade de ampliação dos JEF’s, especialmente em 
Alagoas. Apenas em janeiro de 2009, o JEF (adjunto) de Arapiraca recebeu 
cerca de 1.200 novos processos e o JEF de Maceió mais de 2.200. O 
número é mais de dez vezes maior que aquele recebido pelas varas 
comuns. A simplicidade e a informalidade do procedimento não são 
suficientes, por si sós, para justificar essa discrepância. [...] (JUIZ 
FEDERAL, 2009). 

Há uma sobrecarga de trabalho nos JEFs, daí por que, além da 

ampliação dos Juizados, a Justiça deve ser interiorizada. Isso passa, entretanto, 

pelo aperfeiçoamento da gestão pública em geral, notadamente das práticas 

administrativas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para evitar que 

processos desnecessários cheguem à Justiça, e  sempre primando pela realização 

de acordos para resolver os litígios: 

Uma solução imediata seria a instalação de novos JEF’s e a maior 
interiorização da Justiça Federal de forma a atender aos anseios e 
necessidades da população. 

No entanto, também deve haver um movimento em prol da melhoria da 
administração pública em geral, especialmente do Instituto Nacional do 
Seguro Social, para evitar que demandas desnecessárias cheguem à 
Justiça (movimento que deve envolver, necessariamente, treinamento e 
reciclagem de servidores e a implantação de núcleos de prevenção de 
litígios no próprio INSS). 
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A conciliação também se coloca como um ponto fundamental para viabilizar 
o funcionamento dos JEF’s, a abreviação das lides e a repressão ao abuso 
de direito de defesa (evitando medidas meramente protelatórias pelas 
partes) devem estar sempre na meta dos Juizados. (JUIZ FEDERAL, 2009). 

Nesse contexto, os Juizados Itinerantes podem ser vistos como medidas 

saneadoras para diminuir a demanda reprimida, que são as questões que não 

chegaram aos Juizados. Sobre o fato um dos magistrados federais entrevistados 

assim se posicionou: os itinerantes podem, sim, ser vistos como medida hábil a 

minimizar a demanda reprimida e espero que continuem a ter uma boa acolhida do 

ponto de vista institucional (JUIZ FEDERAL, 2009). 

Os Itinerantes podem ser lidos, em muitas situações,  como a única 

alternativa de acesso ao Poder Judiciário para a maioria da população, conforme 

asseverou um magistrado que atuou nos itinerantes: (...) entendo que tal tipo de 

serviço significa, muitas das vezes, a única forma de acesso ao Judiciário de grande 

parte da população. (...) (JUIZ FEDERAL, 2009) 

Além da sobrecarga de trabalho nos Juizados Especiais Federais Cíveis, 

nem sempre as relações institucionais entre Justiça Federal de Alagoas, Prefeituras 

Municipais e Câmaras de Vereadores, dos municípios onde são realizados os 

Juizados Itinerantes são fáceis, como ficou claro no contato com uma determinada 

Prefeitura que, apesar de não ter assinado uma recusa propriamente dita, agiu com 

falta de interesse, o que complica a realização do Itinerante, já que é indispensável o 

apoio dos órgãos municipais: 

Nunca houve propriamente uma rejeição cabal do JEF Itinerante, mas já 
ocorreu o desinteresse da Prefeitura em cooperar com o projeto, o que 
inviabilizou imediatamente o mesmo. Como exposto no item anterior, o 
apoio dos órgãos municipais é indispensável para a realização do projeto, já 
que a Justiça Federal não possui estrutura própria nestes locais (JUIZ 
FEDERAL, 2009). 

Quanto às relações institucionais entre o Ministério Público Federal - 

MPF, Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social  e a Defensoria Pública da 

União – DPU para a realização dos JEFs Itinerantes, não houve  problema, porque 

tais instituições aceitaram o convite sem qualquer empecilho (JUIZ FEDERAL, 

2009). 
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Além das instituições acima facilitarem os trabalhos dos Juizados Móveis, 

os servidores, conciliadores, estagiários e pessoal de apoio sempre tiveram  espírito 

de equipe e disposição para a formação do grupo: 

Nunca houve qualquer dificuldade para a execução do JEF Itinerante no 
tocante a conciliadores, servidores, estagiários, pessoal de apoio etc. Na 
verdade, o que sempre se observou foi uma grande disposição de todos 
para participar  (inclusive no que tange a servidores de outras varas), 
mesmo exigindo viagens em finais de semana e feriados (JUIZ FEDERAL, 
2009). 

De um modo geral, existe uma harmonia entre os participantes dos 

Juizados Móveis e, quando da realização desses, nota-se o rompimento da rotina 

que é praticada na Seção Judiciária, sendo tais Juizados  uma forma de integração 

espontânea entre os partícipes: 

Em geral, há grande sintonia entre todos os agentes que realizam os 

itinerantes. Aliás, por quebrarem um pouco a rotina dos trabalhos na Seção 

Judiciária, os itinerantes acabam servindo de instrumento de integração 

entre os envolvidos. Pelo que sei, sempre houve voluntários suficientes para 

formar as equipes nos itinerantes (JUIZ FEDERAL, 2009).  
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CAPÍTULO 5 

DADOS ESTATÍSTICOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS 
ITINERANTES DO ESTADO DE ALAGOAS 

Foram realizados 06 (seis) Juizados Itinerantes nas cidades de Palmeira 

dos Índios/AL,  Arapiraca/AL,  União dos Palmares/AL, Santana do Ipanema/AL, 

Penedo/AL e Viçosa/AL, nos períodos de 21 a 24 de junho de 2004, outubro a 

dezembro de 2004, fevereiro a março de 2005, maio a julho  de 2005, janeiro a 

março de 2006 e setembro a novembro de 2006, respectivamente.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística contou a população 

residente, tendo sido constatados, nos municípios citados,  os  seguintes números: 

Palmeira dos Índios/AL -  70.148; Arapiraca/AL - 202.147, União dos Palmares/AL - 

60.705, Santana do Ipanema/AL - 42.224, Penedo/AL - 59.013,  e  Viçosa/AL - 

26.050 habitantes (IBGE, 2007).  

Para a efetivação desses Juizados, participaram  integrantes da Justiça 

Federal - JF, do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do Ministério Público 

Federal – MPF e da Defensoria Pública da União – DPU. 

Com exceção do Itinerante de Palmeira dos Índios/AL, foi estabelecido o 

custo por processo em cada Juizado Móvel, considerando  as despesas com diárias 

e combustível, no âmbito da Justiça Federal de Alagoas. 

5.1   Juizado Itinerante de Palmeira dos Índios/AL  

Sobre este Itinerante, o primeiro  a ser realizado em Alagoas, foram 

obtidos para esta pesquisa, apenas os dados referentes às ações por assunto e  o 

número de   audiências, sendo 126 de conciliação e 160 de instrução, o que perfaz o 

total de 286, embora Galindo P. (2006), tenha registrado o total de 294 audiências. 

Esses processos foram ajuizados pela Defensoria Pública da União, no período de 

21 a 24 de junho de 2004. Os dados são os seguintes: 
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Tabela 08 – Ações por Assunto e número de processos distribuídos no 
Itinerante de Palmeira dos Índios/AL – quantidade e percentual 

Assunto Quantidade Percentual 

Aposentadoria Rural por Idade 116 39,5% 

Salário Maternidade à Trabalhadora Rural 65 22,1% 

Concessão/Restabelecimento de Auxílio-Doença 16 5,5% 

Amparo Social 88 29,9% 

Revisão de Benefício 6 2% 

Conversão de Tempo de Serviço 2 0,7% 

Pagamentos de Valores não Pagos 

Administrativamente 1 0,3% 

Total 294 100% 
Fonte:  Revista da Seção Judiciária de Alagoas.  Galindo P., 2006. Os dados percentuais foram 
inseridos pelo autor desta dissertação. 

O benefício mais postulado foi o de Aposentadoria por Idade com 39,5%, 

em segundo lugar aparece o Amparo Social com 29,9%, na terceira posição vem o 

Salário Maternidade à Trabalhadora Rural com 22,1%, em quarto lugar surge a 

Concessão/restabelecimento de Auxílio-doença, cujo percentual é de 5,5%, em 

quinto a Revisão de Benefício com um percentual de 2%, na sexta posição vem a 

Conversão de Tempo de Serviço com 0,7%, e, por último,  os valores pagos 

administrativamente com 0,3%. 
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5.2    Juizado Itinerante de Arapiraca/AL.  

Tabela 09 – Ações por assunto e número de processos distribuídos no 
Itinerante de Arapiraca/AL, quantidade e percentual: 

Ação por Assunto Quantidade Percentual 

Amparo Social ao Deficiente 150 33,4% 

Amparo Social ao Idoso 41 9,1% 

Aposentadoria Rural por Idade 140 31,1% 

Auxílio Doença 46 10,2% 

Auxílio Doença/Falta da Qualidade de 

Segurado 3 0,7% 

Averbação de Tempo de Serviço 1 0,2% 

Pensão por Morte 9 2% 

Salário Maternidade 41 9,1% 

Revisão de Benefício 19 4,2% 

Total 450 100% 
Fonte:  Relatório dos Trabalhos do II Juizado Especial Federal Cível Itinerante em Alagoas, outubro a 
dezembro, 2004, enviado ao Presidente do Egrégio TRF da 5.ª Região. Os dados percentuais foram 
inseridos pelo autor desta dissertação. 

O benefício mais solicitado foi o de Amparo Social ao Deficiente com 

33,4%, em segundo lugar surge a  Aposentadoria Rural por Idade com 31,1%, na 

terceira posição vem o Auxílio Doença com 10,2%, em quarto lugar aparecem 

empatados os benefícios de Amparo Social ao Idoso e o Salário Maternidade cujo 

percentual é de 9,1%, em quinto a Revisão de Benefício com  percentual de 4,2%, 

na sexta posição vem a Pensão por Morte com 2%, no sétimo lugar vem o Auxílio 

Doença/Falta da Qualidade de Segurado com 0,7%, e, por último, a Averbação de 

Tempo de Serviço com 0,2%. 

 

 

 

 



110 

 

Tabela 10 -  Tipos  de sentenças proferidas no Itinerante de Arapiraca/AL, 
quantitativos e percentuais 

Situação do processo 

 

Quantidade Percentual 

Sentenças procedentes 119 26,5% 

Sentenças improcedentes 118 26,2% 

Acordos realizados 122 27,1% 

Convertidos em diligência 19 4,2% 

Extintos sem julgamento do mérito 50 11,1% 

Extintos com julgamento do mérito  01 0,2% 

Pendentes de julgamento 21 4,7% 

TOTAL  450 100% 
Fonte:  Relatório dos Trabalhos do II Juizado Especial Federal Cível Itinerante em Alagoas, outubro a 
dezembro, 2004, enviado ao Presidente do Egrégio TRF da 5.ª Região. Os dados percentuais foram 
inseridos pelo autor desta dissertação. 

Das sentenças proferidas, 26,5%  acataram o pedido do autor, enquanto 

26,2% não acolheram a pretensão do requente; foram efetivados 27,1% de acordos; 

4,2% dos processos ficaram dependendo de informações ou documentos; 11,1% 

dos feitos foram julgados extintos sem resolução de mérito; 0,2% foram extintos com 

resolução de mérito; e apenas 4,7% ficaram aguardando a sentença do Juiz Federal. 

Para a realização desse Itinerante, quatro instituições atuaram de forma 

integrada, com os seguintes participantes: 

Justiça Federal: 5 Juízes Federais, 1 Diretor de Secretaria, 1 Diretor de 

Informática, 5 Conciliadores, 2 Assessores de Gabinete, 4 Pessoas de Apoio e 3 

motoristas, o que perfaz o total de 21 participantes. 

Instituto Nacional do Seguro Social: 1 Procurador Federal, 3 Advogados 

Credenciados (Procuradores do Município), 5 prepostos e 1 motorista, sendo o total 

de 10 participantes. 

Ministério Público Federal: 3 Procuradores da República e 1 motorista, ou 

seja, 4 participantes. 

Defensoria Pública da União: 1 Defensor Público da União.  
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Nesse Juizado foram implantados de imediato 241 benefícios no Sistema 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que corresponde a 119 sentenças 

procedentes e 122 acordos, através de um Posto montado pela Previdência Social, 

que deu suporte a esse Itinerante (RELATÓRIO DO II JUIZADO ESPECIAL 

FEDERAL CÍVEL ITINERANTE, 2004). 

O custo total desse Itinerante, com diárias para Juízes, servidores e as 

despesas com combustível, foi de R$ 5.165,50 (cinco mil, cento e sessenta e cinco 

reais e cinqüenta centavos), no âmbito da Justiça Federal de Alagoas. Dividindo  

esse valor pelo número de 450 processos, cada ação custou aos cofres da Justiça 

Federal  R$ 11,47 (onze reais e quarenta e sete centavos) (RELATÓRIO DO II 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL ITINERANTE, 2004). 

5.3  Juizado Itinerante de União dos Palmares-AL 

Tabela 11 - Ações por assunto e número de processos distribuídos no 
Itinerante de União dos Palmares/AL, quantidade e percentual 

Ação por Assunto Quantidade Percentual 

Amparo Social ao Deficiente 178 55,9% 

Aposentadoria Rural por Idade 33 10,4% 

Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição 5 1,6% 

Conversão de Tempo de Serviço 4 1,3% 

Auxílio Doença 27 8,5% 

Averbação de Tempo de Serviço 1 0,3% 

Manutenção de Pensão por Morte 1 0,3% 

Pensão por Morte 14 4,4% 

Salário Maternidade 37 11,6% 

Revisão de Benefício 18 5,7% 

Total 318 100% 
Fonte:  Relatório dos Trabalhos do III  Juizado Especial Federal Cível Itinerante em Alagoas, março 
de 2005, enviado ao Presidente do Egrégio TRF da 5.ª Região. Os dados percentuais foram inseridos 
pelo autor desta dissertação. 

O benefício mais pleiteado novamente foi o de Amparo Social ao 

Deficiente com 55,9%, em segundo lugar surge o  Salário Maternidade com 11,6%, 
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na terceira posição vem a Aposentadoria Rural por Idade com 10,4%, em quarto 

lugar aparece o Auxílio Doença cujo percentual é de 8,5%, em quinto a Revisão de 

Benefício no percentual de 5,7%, na sexta posição vem a Pensão por Morte com 

4,4%, no sétimo lugar vem a Aposentadoria por Tempo de Contribuição com 1,6%, 

na oitava posição surge a Conversão de Tempo de Serviço com 1,3%, e, por último,  

aparecem empatados os benefícios de Averbação de Tempo de Serviço e 

Manutenção de Pensão por Morte com 0,3%. 

O Centro de Reabilitação de União dos Palmares, com 16 salas 

devidamente equipadas  para os exames médicos, possibilitou a realização de 181 

(cento e oitenta e uma) perícias médicas, das 189 (cento e oitenta e nove) 

agendadas. 

Figura  5:  

Médica Perita examinando  jurisdicionado no Juizado Itinerante de União dos 
Palmares/AL 

 

Fonte:  foto cedida  pelo JEFC de Maceió/AL, 2005. 
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Tabela 12 – Tipos de sentenças proferidas no Itinerante de União dos 
Palmares/AL, quantitativos e percentuais  

Situação do Processo Quantidade Percentual 

Sentenças procedentes 79 24,9% 

Sentenças improcedentes 83 26,1% 

Acordos realizados 120 37,7% 

Convertidos em diligência 06 1,9% 

Extintos sem julgamento do mérito 21 6,6% 

Pendentes de julgamento 09 2,8% 

Total  318 100% 
Fonte:  Relatório dos Trabalhos do III  Juizado Especial Federal Cível Itinerante em Alagoas, março 
de 2005,  enviado ao Presidente do Egrégio TRF da 5.ª Região. Os dados percentuais foram 
inseridos pelo autor desta dissertação. 

Das sentenças prolatadas, 24,9% acolheram o pedido do autor, enquanto 

26,1% não acataram a pretensão do postulante; foram concretizados 37,7% de 

acordos; ficando 1,9% dependendo de informações ou documentos; 6,6% dos 

processos foram julgados extintos sem resolução de mérito; e  tão-somente 2,8% 

ficaram aguardando a sentença do Juiz Federal. 

Para a efetivação desse Itinerante foram reunidas quatro instituições  com 

os seguintes participantes: 

Justiça Federal: 5 Juízes Federais, 1 Diretor de Secretaria, 1 Diretor de 

Informática, 6 Conciliadores, 2 Assessores de Gabinete, 4 Pessoas de Apoio e 3 

motoristas, o que perfaz o total de 22 participantes. 

Instituto Nacional do Seguro Social: 1 Procurador Federal Chefe, 3 

Advogados Credenciados, 6 prepostos e 1 motorista, sendo o total de 11 

participantes. 

Ministério Público Federal: 1 Procurador-Chefe da República em Alagoas, 

3 Procuradores da República e 2 motoristas, ou seja, 6 participantes. 

Defensoria Pública da União: 1 Defensor Público da União e 3 estagiárias. 
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Nesse Juizado foram implantados de imediato 199 benefícios no Sistema 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que corresponde a 79 sentenças 

procedentes e 120 acordos, através de um Posto situado na Cidade de União dos 

Palmares/AL, que deu suporte a esse Itinerante (RELATÓRIO DO III JUIZADO 

ESPECIAL FEDERAL CÍVEL ITINERANTE, 2005). 

O gasto total desse Itinerante, com diárias para Juízes, servidores e as 

despesas com combustível, foi de R$ 7.727,50 (sete mil, setecentos e vinte e sete 

reais e cinqüenta centavos), no âmbito da Justiça Federal de Alagoas. Dividindo  

esse valor pelo número de 318 processos, cada ação custou aos cofres da Justiça 

Federal  R$ 24,30 (vinte e quatro reais e trinta centavos) (RELATÓRIO DO III 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL ITINERANTE, 2005). 

 A divulgação desses Itinerantes  foi realizada  com auxílio de material 

impresso constando de 2000 folders, 300 cartazes e 2 banners, tendo havido 

também  entrevistas e palestras efetivadas  nas cidades de União dos Palmares e 

São José da Laje, pelo Juiz Federal Presidente do JEF/AL e pelo Defensor Público 

da União em Alagoas, até o final da fase de divulgação (RELATÓRIO DO III 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL ITINERANTE, 2005) 

Figura 6: 

O Juiz Federal e o  Defensor Público da União,   falando a lideranças 
comunitárias sobre objetivo do Juizado,   durante  a  fase   de   divulgação no 
Itinerante de União dos Palmares/AL. 

 

Fonte: foto cedida pelo JEFC de Maceió, 2005. 
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5.4   Juizado Itinerante de Santana do Ipanema – AL 

Tabela 13 – Ações por Assunto e número de processos distribuídos no  
Itinerante de Santana do Ipanema/AL – quantidade e percentual 

Ação por Assunto Quantidade Percentual 

Amparo Social ao Deficiente  131 19,3% 

Amparo Social ao Idoso 5 0,7% 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição 3 0,5% 

Aposentadoria Rural por Idade 219 32,2% 

Aposentadoria Urbana 2 0,3% 

Auxílio Doença 53 7,8% 

Averbação/Conversão de Tempo de Serviço 1 0,1% 

Cobrança de Parcelas Atrasadas do LOAS 1 0,1% 

Pensão por Morte 36 5,3% 

Revisão de Benefício 6 0,9% 

Salário Maternidade 223 32,8% 

Total 680 100% 
Fonte:  Relatório dos Trabalhos do IV  Juizado Especial Federal Cível Itinerante em Alagoas, maio a 
julho de 2005, enviado ao Presidente do Egrégio TRF da 5.ª Região. Os dados percentuais foram 
inseridos pelo autor desta dissertação. 

O benefício mais postulado foi o de Salário Maternidade com 32,8%, em 

segundo lugar surge a  Aposentadoria Rural por Idade com 32,2%, na terceira 

posição vem o Amparo Social ao Deficiente com 19,3%, em quarto lugar aparece o 

Auxílio Doença cujo percentual é de 7,8%, em quinto a Pensão por Morte com um 

percentual de 5,3%, na sexta posição  a Revisão de Benefício com 0,9%, na sétima 

posição surge o Amparo Social ao Idoso com 0,7%, em oitavo a Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição com 0,5%, em nono a Aposentadoria Urbana com 0,3%, e, 

por último,  aparecem empatados os benefícios de Averbação/Conversão de Tempo 

de Serviço e a Cobrança de Parcelas Atrasadas do LOAS, ambos com 0,1%. 
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 Tabela 14 – Tipos de sentenças proferidas no Itinerante de Santana do 
Ipanema/AL, quantitativos e percentual 

Situação do Processo Quantidade Percentual 

Sentenças procedentes  196 28,8% 

Sentenças improcedentes 160 23,5% 

Acordos realizados 302 44,4% 

Convertidos em diligência 02 0,3% 

Extintos por ausência do autor à perícia ou à 

audiência de instrução 

15 2,2% 

Extintos por litispendência/coisa julgada ou falta 

de interesse de agir 

04 0,6% 

Pendentes de julgamento 01 0,2% 

Total  680 100% 
Fonte:  Relatório dos Trabalhos do IV  Juizado Especial Federal Cível Itinerante em Alagoas, maio a 
julho de 2005, enviado ao Presidente do Egrégio TRF da 5.ª Região. Os dados percentuais foram 
inseridos pelo autor desta dissertação. 

No que respeita às sentenças proferidas, 28,8% das sentenças deferiram 

o pedido do autor, enquanto 23,5% não concederam o pleito ao requerente; foram 

efetuados 44,4% de acordos; ficando 0,3% dependendo de informações ou 

documentos; 2,2% dos processos foram julgados extintos porque o autor não 

compareceu ao exame pericial ou à audiência de instrução; 0,6% foram extintos sem 

resolução de mérito; e apenas  01  processo ficou aguardando a sentença do Juiz 

Federal, o que corresponde a 0,2%. 

Para a execução  desse Itinerante foram agrupadas quatro instituições  

com os seguintes participantes: 

Justiça Federal: 8  Juízes Federais, 1 Diretor de Secretaria, 1 Diretor de 

Informática, 2 Conciliadores, 3 Assessores de Gabinete, 5 Pessoas de Apoio e 4 

motoristas, o que perfaz o total de 24 participantes. 

Instituto Nacional do Seguro Social: 1 Procurador Federal Chefe, 3 

Procuradores Federais,  5 prepostos e 1 motorista, sendo o total de 10 participantes. 
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Ministério Público Federal: 1 Procurador-Chefe da República em Alagoas, 

1 Procurador da República, ou seja, 2 participantes. 

Defensoria Pública da União: 1 Defensor Público da União, 2 servidores e 

1 estagiário, com um total de 4 integrantes. 

Nesse Juizado foram implantados de imediato 498 benefícios no Sistema 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que corresponde a  196 sentenças 

procedentes e 302 acordos, através de um Posto localizado  na Cidade de Santana 

do Ipanema/AL, que deu suporte a esse Itinerante (RELATÓRIO DO IV JUIZADO 

ESPECIAL FEDERAL CÍVEL ITINERANTE, 2005). 

A despesa total desse Itinerante, com diárias para Juízes, servidores e as 

despesas com combustível, foi de R$ 10.160,00 (dez mil, cento e sessenta reais), no 

âmbito da Justiça Federal de Alagoas. Dividindo  esse valor pelo número de 680 

processos, cada ação custou aos cofres da Justiça Federal  R$ 14,94 (quatorze 

reais e noventa e quatro centavos)  (RELATÓRIO DO IV JUIZADO ESPECIAL 

FEDERAL CÍVEL ITINERANTE, 2005). 

Os serviços desempenhados  tiveram acompanhamento não só da 

imprensa do Estado de Alagoas, mas também da nacional, merecendo destaque a 

cobertura da TV Justiça, que esteve presente nos dois primeiros dias desse 

Itinerante. 
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Figura 7: 

Equipe da TV Justiça na cobertura do Juizado Itinerante de   Santana 
do Ipanema/AL 

                                 
Fonte:  foto cedida pelo JEFC de Maceió/AL, 2005. 

5.5   Juizado Itinerante de  Penedo – AL 

Tabela 15 – Ações por Assunto e número de processos distribuídos no 
Juizado Itinerante de Penedo/AL – quantidade e percentual 

Ação por Assunto Quantidade Percentual 

Amparo Social ao Deficiente  126 27,4% 

Amparo Social ao Idoso 7 1,5% 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição 11 2,4% 

Aposentadoria Rural por Idade 64 13,9% 

Auxílio Doença 95 20,6% 

Averbação/Conversão de Tempo de Serviço 3 0,6% 

Acréscimo de 25% sobre aposentadoria por 

invalidez 3 0,6% 

Pensão por Morte 17 3,7% 

Revisão de Benefício 52 11,3% 

Salário Maternidade 80 17,4% 

Pagamento de Retroativos 3 0,6% 

Total 461 100% 
Fonte:  Relatório dos Trabalhos do V  Juizado Especial Federal Cível Itinerante em Alagoas, janeiro a 
março de 2006, enviado ao Presidente do Egrégio TRF da 5.ª Região. Os dados percentuais foram 
inseridos pelo autor desta dissertação. 
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O benefício de Amparo Social ao Deficiente, nesta quinta vez, saiu na 

frente, com 27,4%, em segundo lugar surge o Auxílio Doença com 20,6%, na 

terceira posição vem o Salário Maternidade com 17,4%, em quarto lugar aparece a 

Aposentadoria  Rural por Idade cujo percentual é de 13,9%, em quinto a Revisão de 

Benefício com um percentual de 11,3%, na sexta posição vem a Pensão por Morte 

com 3,7%, no sétimo lugar vem a Aposentadoria por Tempo de Contribuição com 

2,4%, na oitava posição surge o Amparo Social ao Idoso com 1,5%, no nono   

aparecem no mesmo patamar a Averbação/Conversão de Tempo de Serviço, 

Acréscimo de 25% sobre aposentadoria por invalidez e Pagamentos Retroativos, 

com 0,6%. 

Tabela 16 – Tipos de sentenças proferidas no Itinerante de Penedo/AL, 
quantitativos e percentuais  

Situação do Processo Quantidade Percentual 

Sentenças procedentes 134 29,1% 

Sentenças improcedentes 143 31% 

Acordos realizados 149 32,3% 

Convertidos em diligência 05 1,1% 

Extintos sem julgamento de 

mérito 

30 6,5% 

Total 461 100% 
Fonte:  Relatório dos Trabalhos do V  Juizado Especial Federal Cível Itinerante em Alagoas, janeiro a 
março de 2006, enviado ao Presidente do Egrégio TRF da 5.ª Região. Os dados percentuais foram 
inseridos pelo autor desta dissertação. 

Do total de sentenças, 29,1%  acataram o pedido do autor, enquanto 31% 

não acolheram a postulação  do requerente; foram feitos 32,3% de acordos; ficando 

1,1% dependendo de informações ou documentos; 6,5% dos processos foram 

julgados extintos sem resolução de mérito, ou seja, não houve necessidade de o 

Juiz Federal ir ao backgroud da demanda. 

Para efetuação desse Itinerante foram agregadas quatro instituições  com 

os seguintes participantes: 
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Justiça Federal: 4  Juízes Federais, 1 Diretor de Secretaria, 1 Diretor de 

Informática, 5 Conciliadores, 3 Assessores de Gabinete, 3 Pessoas de Apoio e 3 

motoristas, o que perfaz o total de 20 participantes. 

Instituto Nacional do Seguro Social: 3 Procuradores Federais,  4 

prepostos e 1 motorista, sendo o total de 8 participantes. 

MPF: 2 Procuradores da República. 

DPU: 1 Defensor Público da União, 2 servidores e 1 estagiário, com um 

total de 4 integrantes (RELATÓRIO DO V JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL 

ITINERANTE, 2006). 

Nesse Juizado foram implantados de imediato 283 benefícios no Sistema 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que corresponde a 134 sentenças 

procedentes e 149 acordos, no Posto da Previdência Social em Penedo, que deu 

suporte a esse Itinerante (RELATÓRIO DO V JUIZADO ESPECIAL FEDERAL 

CÍVEL ITINERANTE, 2006). 

O dispêndio  total desse Itinerante, com diárias para Juízes, servidores e 

as despesas com combustível, foi de R$ 9.663,08 (nove mil, seiscentos e sessenta e 

três reais e oito centavos), no âmbito da Justiça Federal de Alagoas. Dividindo  esse 

valor pelo número de 461 processos, cada ação custou aos cofres da Justiça 

Federal  R$ 23,82 (vinte e três reais e oitenta e dois centavos)  (RELATÓRIO DO V 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL ITINERANTE, 2006). 
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Figura 8 

Vista  Parcial da Cidade de Penedo/AL 

 

                              Fonte: foto cedida pelo JEFC de Maceió/AL,, 2006.  
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Figura 9 

Vista parcial da cidade de Penedo/AL 

 

                                    Fonte: foto cedida pelo JEFC de Maceió/AL, 2006. 
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5.6  Juizado Itinerante de  Viçosa–AL 

Tabela 17 – Ações por Assunto e número de processos distribuídos no 
Itinerante de Viçosa/AL – quantidade e percentual 

Ação por Assunto Quantidade Percentual 

Amparo Social  68 49% 

Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição 02 1,4% 

Aposentadoria Rural por 

Idade 29 20,8% 

Auxílio Doença 13 9,4% 

Averbação/Conversão de 

Tempo de Serviço 02 1,4% 

Pensão por Morte 09 6,5% 

Revisão de Benefício 11 7,9% 

Salário Maternidade 05 3,6% 

Total 139 100% 
Fonte:  Relatório dos Trabalhos do VI Juizado Especial Federal Cível Itinerante em Alagoas, 
setembro a novembro de 2006, enviado ao Presidente do Egrégio TRF da 5.ª Região. Os dados 
percentuais foram inseridos pelo autor desta dissertação. 

Nesta sexta vez, o benefício mais pleiteado  foi o de Amparo Social ao 

Deficiente  com 49%, em segundo lugar surge a Aposentadoria por Idade com 

20,8%, na terceira posição vem o Auxílio Doença com 9,4%, em quarto lugar 

aparece a Revisão de Benefício cujo percentual é de 7,9%, em quinto a  Pensão por 

Morte com um percentual de 6,5%, na sexta posição vem o Salário Maternidade com 

3,6%, no sétimo lugar aparecem empatados os benefícios de Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição e Averbação/Conversão de Tempo de Serviço, com 1,4%. 
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Tabela 18 – Tipos de sentenças proferidas no Itinerante de Viçosa, 
quantitativos e percentuais 

Situação do Processo Quantidade Percentual 

Sentenças procedentes 11 8,0% 

Sentenças improcedentes 37 26,6% 

Acordos realizados 69 49,6% 

Convertidos em diligência 02 1,4% 

Extintos sem julgamento de 

mérito 

20 14,4% 

Total  139 100% 
Fonte: Relatório dos Trabalhos do VI Juizado Especial Federal Cível Itinerante em Alagoas, setembro 
a novembro de 2006, enviado ao Presidente do Egrégio TRF da 5.ª Região. Os dados percentuais 
foram inseridos pelo autor desta dissertação.  

No que pertine às sentenças, 8%  acataram o pedido do autor, enquanto 

26,6% não acolheram a postulação  da parte demandante; foram efetuados 49,6% 

de acordos; ficando 1,4% dependendo de informações ou documentos; 14,4% dos 

processos foram julgados extintos sem resolução de mérito, ou seja, o Juiz Federal 

não precisou analisar o mérito da ação. 

Para realização  desse Itinerante foram agregadas quatro instituições  

com os seguintes participantes: 

Justiça Federal: 3  Juízes Federais, 1 Diretor de Secretaria, 1 Diretor de 

Informática, 3 Conciliadores, 3 Assessores de Gabinete,  3 motoristas, o que perfaz 

o total de 14 participantes. 

Instituto Nacional do Seguro Social: 1 Procurador Federal,  5 prepostos, 2 

pessoas no apoio e 1 motorista, sendo o total de 9 participantes. 

Ministério Público Federal: 1 Procurador da República. 

Defensoria Pública da União: 2 Defensores Públicos da União, 1 servidor 

e 2 estagiários, com um total de 5 integrantes. 
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Nesse Juizado foram implantados de imediato 80 benefícios no Sistema 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que corresponde a 11 sentenças 

procedentes e 69 acordos, no Posto da Previdência Social em Viçosa/AL, que deu 

suporte a esse Itinerante (RELATÓRIO DO VI JUIZADO ESPECIAL FEDERAL 

CÍVEL ITINERANTE, 2006). 

O custo  total desse Itinerante, com diárias para Juízes, servidores e as 

despesas com combustível, foi de R$ 7.862,72 (sete mil, oitocentos e sessenta e 

dois reais e setenta e dois centavos), no âmbito da Justiça Federal de Alagoas. 

Dividindo  esse valor pelo número de 139 processos, cada ação custou aos cofres 

da Justiça Federal  R$ 56,56 (cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)  

(RELATÓRIO DO VI JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL ITINERANTE, 2006). 
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CAPÍTULO 6 

ALAGOAS E INDICADORES SOCIAIS 

6.1  Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e Renda Per Capita 

Com uma população de  3.014.979 habitantes (IBGE, 2007), Alagoas 

continua com os seus problemas de desigualdade social e concentração de renda, 

mantendo-se  dependente de programas assistenciais do Governo Federal; é o 

Estado mais pobre do Brasil.13 

Tal constatação decorre do fraco desempenho da economia de Alagoas 

desde o começo da década de 1990, tendo em vista que  seu crescimento foi 

praticamente nulo durante o referido  período como um todo. Desde 1988 que a 

renda real média vem caindo (28,5%),  queda  constatada até 2007, embora em 

1998, a renda real média da Terra dos Marechais  fosse 9,2% superior à média 

nordestina e maior que as de Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão e 

Tocantins. Apesar de toda essa situação negativa, a desigualdade de renda em 

Alagoas tem caído de modo consistente desde 1995 (IETS; CARVALHO C., 2007). 

As dificuldades econômicas e sociais do Estado de Alagoas são notáveis. 

No início  de 2007 foi noticiado pela  revista inglesa The Economist (2008) que em 

Alagoas mais de 50% da população dependia de políticas públicas federais, por 

meio das quais eram transferidos recursos para o Estado (CARVALHO C., 2007). 

 No mês de março  de 2006, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, divulgou os resultados do estudo Síntese de Indicadores Sociais 

                                                 
13 Num seminário internacional realizado no final do ano de 2008, com a presença de 
representantes do Banco Mundial, do BID, da Cooperação Espanhola, do PNUD, foi apresentado o 
levantamento em  que o economista André Urani, do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade 
(IETS), fez um amplo diagnóstico da situação,  que Urani resume numa frase "Alagoas virou a 
nossa África". O estudo se baseia em dados resultantes da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) do IBGE, de 1992 a 2004. Mostra que Alagoas é hoje o estado mais pobre do 
Brasil, o que possui a menor renda real média per capita (R$ 219,17), 6% abaixo da média 
nordestina e 52,6% abaixo da brasileira). Para uma analise mais minuciosa sobre os problemas 
sociais de Alagoas, consultar http://www.iets.org.br/article.php3?id_article=754. Acesso em: 
26.04.2009. 
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Brasileiros – 2007 (IBGE, 2007), no qual Alagoas ficou no fim do rol de todos os 

índices constatados. No mesmo sentido, foi o estudo realizado sobre as condições 

socioeconômicas dos estados da Federação pelo IPEA – Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, divulgado no Radar Social (IPEA, 2007), quando Alagoas ficou 

em posição adversa, cujas conclusões são parecidas com as do IBGE (CARVALHO 

C., 2007). 

Essas análises são  parte  de um estudo maior,  posto que, no segundo 

semestre de 2004, uma pesquisa efetivada pelo IPEA/PNUD,  que, no ano de 2003, 

tinha divulgado  o IDH do Estado de Alagoas como o mais baixo do Brasil, informou, 

através de uma nova metodologia, que o Estado de Alagoas, em 2003, evoluiu da 

27ª para a 26ª posição, ou seja, no ranking nacional passou a figurar como o 

penúltimo colocado, por ter superado o índice do Maranhão (CARVALHO C., 2007). 

Para estabelecer as diferenças econômicas e sociais entre os Estados do 

Nordeste Brasileiro, pode ser utilizado como parâmetro o Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH, criado por Mahbud ul Hag, com a colaboração do economista 

indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, no contexto 

do Programa das Nações Unidas – PNUD, no começo da década de 90 (PNUD, 

1999). 

O IDH leva em consideração o PIB per capita, após corrigi-lo pelo poder 

aquisitivo da moeda de cada país, sendo que tal índice é composto de três 

extensões: longevidade, educação e renda. No tocante à longevidade, o indicador 

usa números relativos à esperança  de vida ao nascer. O componente referente à  

educação é estimado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em 

todos os níveis de ensino. A renda é medida pelo PIB per capita, em dólar PPC 

(paridade do poder de compra), que suprime as diferenças de custo de vida entre as 

nações. Essas três extensões têm a mesma relevância no IDH, que varia de zero a 

um (PNUD, 1999).  

A Tabela  demonstra o IDH-M da região Nordeste do Brasil, entre 1991 e 

2003, bem como as respectivas posições nos citados anos. 
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Tabela n. 19 -  NORDESTE: IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

 IDH-M 

1991 

IDH-M 

2003 

POSIÇÃO 

1991 

POSIÇÃO 2003 

Brasil  0,709 0,766 - - 

Rio Grande do Norte  0,618 0,705 19ª 18ª 

Pernambuco 0,614 0,705 20ª 19º 

Ceará 0,597 0,700 23ª 20ª 

Bahia 0,601 0,688 22ª 22ª 

Sergipe 0,607 0,682 21ª 23ª 

Paraíba 0,584 0,661 25ª 24ª 

Piauí 0,587 0,656 24ª 25ª 

ALAGOAS 0,535 0,649 27ª 26ª 

Maranhão 0,551 0,636 26ª 27ª 
Fonte: IPEA/PNUD (2004),  Carvalho C., (2007). 

Em que pese o IDH de Alagoas ter superado o do Maranhão, no fim de 

2007, novamente o IBGE noticiava, no estudo Contas Regionais do Brasil, que o 

produto interno bruto de Alagoas era de R$ 14 bilhões e que, mensurado pelo PIB 

per capita, continuava na antepenúltima posição entre os estados do Nordeste 

Brasileiro, com uma renda 20% menor que a nordestina e apenas 40% da nacional 

(CARVALHO C., 2007). 
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Tabela  n.  20 -  NORDESTE: PIB PER CAPITA – 2002/2005 

 2002 2003 2004 2005 

Sergipe  5.060 5.718 6.281 6.821 

Bahia 4.525 5.031 5.780 6.589 

Pernambuco 4.328 4.774 5.287 5.931 

Rio Grande do Norte 4.234 4.626 5.260 5.948 

Paraíba 3.539 3.998 4.210 4.690 

Ceará 3.735 4.175 4.622 5.054 

ALAGOAS 3.371 3.805 4.324 4.687 

Maranhão 2.637 3.712 3.588 4.150 

Piauí 2.544 2.978 3.297 3.700 

NORDESTE 3.891 4.355 4.899 5.498 

BRASIL 8.378 9.498 10.692 11.658 
Fonte: IBGE (2007),  Carvalho C.,  (2007). 

Ratificando esse cenário de dificuldades, O Instituto de Estudos do 

Trabalho e Sociedade publicou, em 2006, um levantamento nacional sobre 

educação, trabalho, renda, pobreza e desigualdade do Brasil, com base na Pesquisa 

Nacional por Amostragem Domiciliar/PNAD (IBGE, 2006; CARVALHO C., 2007), no 

qual o Estado de Alagoas destaca-se como o ente federativo com os indicadores 

negativos mais fortes (IETS;  CARVALHO C., 2007). 

Alagoas depende de transferências de recursos federais, havendo mais 

de 364 mil famílias que necessitam do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  

para sobreviver. Em 2007,  214 mil famílias nas cidades e 150 mil na zona rural 

recebiam, ao cabo de cada mês, R$ 167 milhões do INSS, conforme tabela a seguir, 

sendo essa renda previdenciária a garantia básica de sobrevivência (CARVALHO 

C., 2007). 
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6.2 Números da Previdência Social 

Tabela n.  21 - ALAGOAS: NÚMEROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – 2002/2007 

 2002 2007 

Número de beneficiários  290.435 364.339 

Valor Total (Mensal) 74.038.540 167.190.346 

Valor médio (Mensal) 255,06 418,91 
Fonte: INSS (2008), Carvalho C. (2008). 

A Previdência é mais relevante que o Fundo de Participação Municipal – 

FPM na maior parte dos municípios de Alagoas, porém com a diferença de que   os 

benefícios previdenciários são pagos diretamente a centenas de milhares de 

segurados, enquanto  o FPM é transferido às prefeituras. Os municípios alagoanos 

não sobreviveriam se dependessem apenas da arrecadação própria, arrecadando 

seus impostos. Em muitas situações, os pagamentos da Previdência adicionados ao 

FPM significam uma renda maior que a da própria produção local, notadamente em 

época de seca ou de entressafra (CARVALHO C., 2007). 

As taxas de mortalidade infantil e do analfabetismo da população de 

Alagoas com idade superior a 15 anos,  incluindo as zonas rural e urbana,  são as 

maiores do Brasil. Outros indicadores seguem o mesmo rumo. A saída dessa 

situação desfavorável  demanda muitos recursos e uma estrutura complicada, mas o 

Estado de Alagoas não tem capacidade financeira e nem tampouco estrutura  

administrativa para enfrentar tal quadro e, por tais razões, há necessidade de uma 

aproximação com o governo federal, para enfrentar as taxas e índices negativos, 

que representam esse atraso socioeconômico (CARVALHO C., 2007). 

6.3 IDSE - Índice de Desenvolvimento Socioeconômico   

Recentemente foi divulgado o Indicador de Desenvolvimento 

Socioeconômico – IDSE dos 27 entes federativos. Esse índice foi construído pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV Projetos, que mensura o grau de desenvolvimento 

dos estados. Ele é elaborado a partir de 36  variáveis sociais e econômicas,  com 

capacidade de comparar com esmero o nível de bem-estar nas 27 unidades 
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federativas. O IDSE é mais completo e exato que o IDH, tendo em vista esse último 

enfocar  apenas três fatores: renda, expectativa de vida e educação  (VEJA, 2009). 

No contexto do IDSE é analisada a renda per capita mensal (em reais), 

que é o valor do rendimento médio mensal das pessoas economicamente ativas 

(VEJA, 2009).  Pessoas economicamente ativas ou população economicamente 

ativa abrangem o potencial de mão-de-obra que o setor produtivo pode levar em 

conta, ou seja, a população ocupada que é composta por pessoas que num certo 

período de referência trabalharam ou tinham trabalho mas não trabalharam, que é o 

caso das pessoas em férias. Pessoas ocupadas são os empregados, os que 

trabalham por conta própria, os empregadores e as não remuneradas, estas sendo 

as pessoas que embora tenham ocupação econômica,  não são remuneradas 

porque trabalham ajudando  instituições beneficentes, religiosas, em cooperativas, 

como  aprendizes etc (IBGE, 2009). 

Esse estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas Projetos – FGV 

Projetos,  no período de 2001 a 2007, mostra  que o IDSE de Alagoas, no ranking 

nacional, é o terceiro mais baixo, tendo superado os Estados do  Maranhão e do 

Piauí, evidenciando uma melhoria em relação ao IDH-M de 2003, quando o Estado 

de Alagoas ficou no penúltimo lugar em âmbito nacional (IPEA/PNUD, 2004,  

CARVALHO C., 2007). 

Quanto à Renda Per Capita Mensal (em reais), a Terra dos Marechais 

ficou na 22ª colocação, enquanto  os  Estados  da Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará 

e Maranhão ficaram  em  23º, 24º, 25º, 26º e 27º lugares, respectivamente, no país, 

o que significa um progresso em relação ao pib per capita, avaliado entre 2002/2005 

(IBGE, 2007, CARVALHO C., 2007) , no qual o Estado de Alagoas apresentou 

índices negativos mais contundentes (IETS;  CARVALHO C., 2007). A tabela a 

seguir demonstra os dados relativos ao IDSE e à Renda Per Capita Mensal (em 

reais) dos Estados Nordestinos Brasileiros.  
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Tabela 22  - NORDESTE: INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO – IDSE – 2001/2007 – RENDA PER CAPITA MENSAL (EM 
REAIS) VALOR DO RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DAS PESSOAS 
ECONOMICAMENTE ATIVAS 
Estados IDSE –  

Ranking 

2007 

Estados Renda 

Per Capita 

Mensal 

(em reais) 

Ranking 2007 

Sergipe 16º Sergipe 594 19º 

Rio Grande do 

Norte 

17º Rio Grande do 

Norte 

593 20º 

Pernambuco 18º Paraíba 587 21º 

Paraíba 20º Alagoas 566 22º 

Bahia 21º Bahia 523 23º 

Ceará 24º Pernambuco 510 24º 

Alagoas 25º Piauí 499 25º 

Maranhão 26º Ceará 480 26º 

Piauí 27º Maranhão 450 27º 
Fonte: FGV Projetos e IBGE, VEJA (2009). 

O valor  do rendimento médio mensal das pessoas  economicamente 

ativas, que significa a  renda per capita mensal, em reais, em âmbito nacional, nos 

27 Estados Brasileiros, corresponde a R$ 774,03, mas a média  entre os 09  

Estados Nordestinos é de   R$ 533,55, sendo que Alagoas ficou superior ao patamar 

médio  do Nordeste Brasileiro,   com R$ 566,00,  no 22º lugar, portanto  acima dos 

Estados da Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão (FGV 

PROJETOS/IBGE/VEJA, 2008). 

6.4. Resultados da Pesquisa 

No capítulo 04, subitem 4.1, foi examinada a dinâmica interna dos 

Juizados Especiais Federais Cíveis de Alagoas, no sentido de conhecer o Ente 

Público mais demandado nesses Juizados, a partir da competência plena, 

fevereiro/2005, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tendo sido 

constatado que as ações de cunho previdenciário preponderaram. 
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Foram escolhidos os Entes Públicos mais demandados: União Federal, 

Fazenda Nacional; duas empresas públicas federais: Caixa Econômica Federal – 

CEF, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; autarquias federais: 

Centro Federal de Ensino Tecnológico – CEFET, Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, Universidade Federal de Alagoas – UFAL; e a Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA. Mesmo considerando a soma dos números das instituições mais 

acionadas, o INSS fica  no topo do ranking alagoano com 78,82% das ações.   

Para surpresa deste pesquisador, nos Juizados Especiais Federais  

Cíveis Itinerantes do Estado de Alagoas, mesmo com o advento da competência 

plena, figuraram como litigantes nesses Juizados Móveis apenas pessoas físicas, na 

qualidade de autoras e o  Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na condição 

de réu, e, além disso, todas as causas são de matéria previdenciária. 

Com base nas informações e investigações realizadas nesses 

microssistemas de justiça, constata-se que todos os requerentes dos processos são 

cidadãos: idosos, trabalhadores urbanos e rurais, segurados enfermos, deficientes, 

aposentados, pensionistas e, embora a competência plena dos Juizados Especiais 

Federais Cíveis tenha acontecido a partir de  01.02.2005  (INFOTURMA/RN, 2004), 

apenas o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foi demandado.  

A União, outras entidades autárquicas ou empresas públicas federais não 

foram acionadas nesses Juizados Móveis, em que pese a restrição de a 

competência dos Juizados Especiais Federais de Alagoas  ter findado em fevereiro 

de 2005 e tais microssistemas de justiça, caso fossem acionados em face de tais 

entes, poderiam  conhecer e decidir sobre as mais variadas questões, desde que o 

processo não ultrapasse  o valor de até sessenta salários mínimos,  excetuando as 

causas  de  falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho (Art. 109, inciso I, da Constituição Federal). 

Assim, examinando os dados constantes dos seis Juizados Itinerantes, 

tais como: tipos de autores e de réus, e ações por assunto, constata-se que todos os 
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processos são de cunho previdenciário, mesmo após o advento da competência 

plena dos Juizados Especiais Federais, a partir de 01.02.2005, vez que nos 

Juizados Especiais Federais Itinerantes  de União dos Palmares/AL, Santana do 

Ipanema/AL, Penedo/AL e Viçosa/AL, realizados nos períodos de fevereiro a março 

de 2005, maio a julho  de 2005, janeiro a março de 2006 e setembro a novembro de 

2006, respectivamente, apenas foram ajuizadas ações previdenciárias, nas quais 

figuraram como autores segurados da Previdência Social e como réu o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. 

Nos seis Juizados Itinerantes foram concedidos e analisados os seguintes  

benefícios:    Aposentadoria Rural por Idade 601;  Salário Maternidade à 

Trabalhadora Rural 65;  Concessão/Restabelecimento de Auxílio Doença 253;   

Amparo Social 794;   Revisão de Benefício 112; Conversão  de Tempo de Serviço 6; 

Pagamento de Valores não Pagos Administrativamente 1; Averbação/conversão de 

Tempo de Serviço 8; Pensão por Morte 85; Salário Maternidade 386;  Aposentadoria 

por Tempo de Contribuição  21; Manutenção de Pensão por Morte 1; Aposentadoria 

Urbana 2; Cobrança de Parcelas Atrasadas do LOAS 1; Acréscimo de 25% sobre 

Aposentadoria por Invalidez 3; Pagamento de  Retroativos 3; o que perfaz o total de 

2.342. 

Quanto à situação dos processos, 539 foram julgados procedentes; 541 

improcedentes;  762 acordos realizados; 34 convertidos em diligência; 140 extintos 

sem julgamento de mérito; 1 extinto com julgamento de mérito; 31pendentes de 

julgamento; cujo importe total é de 2048  feitos. Deve ser ressaltado que não foi 

possível levantar os tipos de sentenças no primeiro Itinerante realizado em  Palmeira 

dos Índios/AL, mas, adicionando o número total de feitos sentenciados nos demais 

Juizados à quantidade de benefícios concedidos no Itinerante de Palmeira, tem-se o 

total geral de atendimentos , ou seja, 2048 + 294 = 2.342. 

Por conta das sentenças procedentes e acordos realizados, foram 

implantados, de imediato, nos Postos da Previdência Social de Arapiraca/AL, União 

dos Palmares/AL, Santana do Ipanema/AL, Penedo/AL e Viçosa/AL, 241, 199, 498, 

283 e 80 benefícios, respectivamente, quando da realização desses cinco 

Itinerantes, o que perfaz o total de 1.301 benefícios. 
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No que respeita ao custo de cada processo, esta pesquisa levantou o 

valor de cada ação em cinco dos Juizados Móveis: Arapiraca/AL, R$ 11,47 (onze 

reais e quarenta e sete centavos); União dos Palmares/AL, R$ 24,30 (vinte e quatro 

reais e trinta centavos); Santana do Ipanema/AL, R$ 14,94 (quatorze reais e noventa 

e quatro centavos); Penedo/AL, R$ 23,82 (vinte e três reais e oitenta e dois 

centavos); e Viçosa/AL, R$ 56,56 (cinquenta e seis reais e cinquenta e seis 

centavos). Assim, somando esses valores e o total dividindo por 5, cada feito teve o 

custo médio de R$ 26,21 (vinte e seis reais e vinte e um centavos).   

Apenas em relação ao primeiro Itinerante realizado na Cidade de 

Palmeira dos Índios/AL não foi possível levantar os números referentes aos 

benefícios implantados e o valor de cada processo. 

A Instalação dos Juizados Especiais Cíveis de Alagoas ocorreu em 

fevereiro de 2002, e os Juizados Itinerantes foram realizados no período de 2004 a 

2006, portanto, antes de 2007. No ranking nacional, o IDH-M de Alagoas, em 1991, 

era  o último, porque estava na 27ª posição, mas em 2003 Alagoas passou à frente 

do Maranhão e ficou na 26ª colocação (IPEA/PNUD, 2004; CARVALHO C., 2007). 

No fim de 2007,  o IBGE noticiou, no estudo Contas Regionais do Brasil, 

que o produto interno bruto de Alagoas era de R$ 14 bilhões e que, mensurado pelo 

PIB per capita, continuava na antepenúltima posição entre os estados do Nordeste 

Brasileiro, com uma renda 20% menor que a nordestina e apenas 40% da nacional 

(CARVALHO C., 2007). 

Já a Fundação Getúlio Vargas – FGV Projetos apresentou, recentemente, 

o Indicador de Desenvolvimento Socioeconômico – IDSE dos 27 entes federativos 

voltado para o grau de desenvolvimento dos Estados. Mais completo que o IDH 

(construído apenas com base na renda, expectativa de vida e educação), o IDSE 

contempla 36 variáveis sociais e econômicas, o que possibilita realizar um estudo 

fundamentado sobre o nível de bem-estar nas 27 unidades federativas (VEJA, 

2009). 

Segundo o Indicador de Desenvolvimento Socioeconômico – IDSE, a 

renda per capita mensal de Alagoas, no período de 2001 a 2007, ficou na 22ª 
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colocação no universo das 27 unidades federativas do Brasil, deixando em plano 

inferior os Estados da Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão que assumiram 

o 23º, 24º, 25º, 26º e 27º lugares, respectivamente. Esse fato deixa claro que houve 

um progresso no tocante ao PIB per capita, que teve como base os anos de 2002 a 

2005, quando o Estado de Alagoas registrou índices bem mais desanimadores 

(IETS; CARVALHO C.,  2007).  

Frise-se que, embora as pessoas economicamente ativas dos 27 Estados 

brasileiros apresentem renda per capita mensal correspondente a R$ 774,03 

(setecentos e setenta e quatro reais e três centavos), nos 09 Estados nordestinos 

essa média cai para R$ 553,55 (quinhentos e cinquenta   e três reais e cinquenta e 

cinco centavos). Entretanto, nesse aspecto, Alagoas surpreende, quando assume o 

22º lugar, com R$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais), colocando em um 

patamar superior ao dos Estados da Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão  

(FGV PROJETOS/IBGE/VEJA, 2009). 
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CAPÍTULO 7 

SUGESTÕES ESTRATÉGICAS PARA  APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS ITINERANTES DO ESTADO DE ALAGOAS 

Este capítulo tem como finalidade analisar  outras experiências dos   

Tribunais Regionais Federais e apresentar proposições para o aperfeiçoamento da 

Justiça Federal Itinerante em Alagoas. 

7.1 Tribunal   Regional    Federal   da  5ª Região,  Postos Avançados dos  
Juizados Especiais 

 Dentre as ações desenvolvidas para facilitar o acesso à justiça, o 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região instalou postos avançados, com o objetivo 

de tornar o mencionado acesso algo factível no Juizado Especial, nos Estados de 

Pernambuco, Ceará e Paraíba, conforme a Tabela   

 Tabela  23  - Postos avançados 

Estados Cidades Quantidade 

 

Pernambuco 

Petrolina 01 

Gravatá 01 

 

Ceará 

Fortaleza 02 

Guaramiranga 01 

Aquiraz 01 

Paraíba João Pessoa 01 
Fonte: TRF 5 (2007). 

Em que pese constar a informação de 6 postos avançados, a tabela 

informa que são 7, mas deve ser registrado que existe um Posto Avançado em 

Fernando de Noronha/PE, inclusive com competência plena da Justiça Federal, 

onde podem ser ajuizados processos e realizadas audiências (TRF5, 2007). 

Esses postos de atendimento dos Juizados Especiais são  instalados em 

pontos estratégicos, que podem ser na  periferia das Capitais ou cidades do interior, 

e são locais onde são expedidas certidões negativas  da Justiça Federal, prestação  
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de informações quanto ao funcionamento da Justiça Federal, consultas sobre 

andamento de processos, como também se pode dar entrada a petições destinadas 

aos Juizados Especiais Federais, diretamente pelas partes, sem advogado (JFCE, 

2009).  

O Posto Avançado em Fernando de Noronha que tem  uma área 

aproximada de 50m² no Centro de Convivência da ilha, localizado na Vila do Trinta. 

O Posto, com sala de audiências, gabinete do magistrado e sala de atendimento, 

funciona no mesmo horário da Justiça Federal de Pernambuco. A instalação é fruto 

de um convênio firmado entre a Seção Judiciária do Estado de Pernambuco e a 

Caixa Econômica Federal, que possibilitou  a adaptação do prédio cedido pela 

Administração do Arquipélago e a aquisição dos equipamentos de informática 

indispensáveis à prestação do serviço à população (TRF5, 2009).  

7.2 Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª e 3ª Regiões, Postos Avançados nos 
Aeroportos Brasileiros 

Foram instalados postos dos Juizados Especiais  nos aeroportos do país, 

no Tom Jobim e no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, do Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região; nos aeroportos de Congonhas e Cumbica, em São Paulo, do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região; e no Juscelino Kubitschek, em Brasília, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região. Esses Juizados encerraram  suas atividades em 31 

de março de 2008, tendo atuado positivamente através de ações concretas para 

resolver os problemas relativos a atrasos e cancelamentos de voos, extravio, 

violação e furto de bagagens (JUSBRASIL NOTÍCIAS, 2008), além de questões 

referentes a  overbooking, alimentação, hospedagem, cobrança de multa e 

remarcação de passagens.  

Tais iniciativas foram adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça, 

Supremo Tribunal Federal, Tribunais Regionais Federais com jurisdição sobre esses 

postos avançados e outros órgãos governamentais, para resolver as questões nos 

aeroportos durante a crise aérea. 

 



139 

 

7.3 Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Juizados Especiais Federais  
Avançados  

No Tribunal Regional Federal da 4ª Região foram  editadas as 

Resoluções nºs 50, de 12.11.2003 e 69, de 09.06.2005, dispondo sobre os Juizados 

Especiais Federais Avançados (JEFA), que constituem uma modalidade dos 

Juizados, com critérios próprios para instalação e funcionamento  (TRF4,  2009).  

De acordo o art. 1º da Resolução nº 50/2003, os JEFAs  podem ser 

estabelecidos na sede da Justiça Federal ou em outros municípios,  desde que não 

haja prejuízo para a jurisdição comum da (s) Vara (s) Federal (ais) da Subseção 

Judiciária (art. 2º), em parceria com as  Faculdades de Direito, Prefeituras 

Municipais e/ou outras entidades públicas e particulares (art. 3º), e outras condições 

(TRF4, 2009). Esses postos avançados levam a Justiça à população e promovem a 

inclusão social (IBRAJUS, 2009). 

7.4 Tribunal Regional Federal da 1ª Região,  Bases Móveis 

A jurisdição deste  tribunal tem abrangência continental, razão pela qual 

esse Sodalício  dispõe de  carretas, denominadas vulgarmente de baús,  cada uma 

medindo 14,5 metros de comprimento por 2,60metros de largura. Elas são 

adaptadas para a realidade dos Juizados Itinerantes, vez que no seu interior existem 

três salas,  mesas e cadeiras, um banheiro, ar-condicionado e uma copa com filtro 

d’água, forno microondas e frigobar. Além disso, são equipadas com geradores de 

energia e sistema de radiocomunicação. Por essas características, os veículos são 

considerados especiais (DIREITO2, 2009). 

Em 2008 foi firmado um termo de cessão de uso de dois caminhões do 

tipo carreta, pelo  presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), 

desembargador federal Jirair Aram Meguerian, e pelo  diretor-geral do Departamento 

de Polícia Federal (DPF), Luiz Fernando Correa,  por 24 meses (DIREITO2, 2009). 

Tais carretas, de acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, serão utilizadas 

como delegacias móveis, no combate ao crime,  com atendimento ao jurisdicionado   

(cidadão) nas regiões mais afastadas, notadamente na área da Amazônia Legal, 

sendo que uma das contrapartidas estabelecidas no termo de cessão de uso é a 
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disponibilidade de equipe de agentes da Polícia Federal para garantir a segurança 

de juízes e servidores, quando tais veículos forem usados pelos Juizados Itinerantes 

(DIREITO2, 2009). 

 Para superar  as distâncias e as dificuldades de acesso, os JEFs 

Itinerantes são realizados nas modalidades de fixos, rodoviários e fluviais,  conforme 

programação anual encaminhada pelas coordenações das seccionais à 

coordenação regional e aprovada pelo Tribunal (DIREITO2, 2009). 

7.5  Juizados Especiais Federais Cíveis Itinerantes de Alagoas 

Abordadas as experiências do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e 

dos  outros Tribunais Regionais Federais, deve ser registrado que o último Itinerante 

em Alagoas foi realizado em Viçosa/AL, no período de  setembro a novembro de 

2006. Desde então, em que pese os mutirões realizados na Justiça Federal em 

Alagoas para solucionar processos em tramitação nos JEFs de Maceió e de 

Arapiraca/AL,  esses Juizados Móveis não foram mais efetivados.  

Na entrevista aberta realizada com  Juízes Federais ficou registrada a 

necessidade de ampliação dos Juizados Especiais, mas a criação de novas varas  

dependia da aprovação do Projeto de Lei n. 5.829/2005, propondo a criação de 230 

novas varas federais no país. Tal Projeto encontra-se parado da Câmara dos 

Deputados, porém o plenário da referida  Casa, no dia 16.06.2009, aprovou-o  

(JFAL, 2009), sendo ainda necessário  passar pelo Senado Federal e   ter a sanção 

do Presidente da República.  

Pelo estudo feito, foi constatado que, antes de cada Juizado Itinerante, 

são proferidas  palestras por Juízes Federais e Defensores Públicos da União, e 

concedidas entrevistas  aos meios de comunicação, nas quais são expostos à 

população o objetivo desses microssistemas de justiça, os serviços por eles 

prestados, além de orientação sobre atendimento e documentação necessária para 

o ajuizamento de processos. 

Diante desse quadro, o retorno dos Juizados Especiais Federais Cíveis 

Itinerantes, a título de sugestão estratégica,  mostra-se imprescindível para diminuir 
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a distância entre a Justiça Federal e os estratos sociais menos favorecidos, até 

porque o incremento da Justiça Itinerante consta como uma das ações sugeridas 

pela Resolução nº 70, de 18.03.2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ14, 

mais precisamente no Anexo I, em acordo com o Planejamento e a Gestão 

Estratégica no âmbito do Poder Judiciário. 

  Assim, a título de sugestões, este estudo aponta como Ações 

Estratégicas: 

1. a volta dos Juizados Móveis Federais Itinerantes em Alagoas, nos 

moldes praticados nos 06 (seis) Itinerantes já realizados, com observância das 

particularidades e necessidades locais, com a realização desses  Juizados duas 

vezes ao ano, com reinício no município de Delmiro Gouveia/AL,  com  46.599 

habitantes (IBGE, 2007), visando: 

• Identificar as populações com dificuldade de acesso à Seção 

Judiciária do Estado de Alagoas; 

• Identificar, nos municípios que têm Postos de Atendimento do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o número de benefícios 

indeferidos, a fim de constatar a demanda reprimida; 

•  Atender às comunidades que estão localizadas em municípios que 

não justificam a instalação de Juizado; 

2. Promoção de ações cívico-sociais nos padrões já adotados nos 

Juizados Itinerantes realizados em Alagoas, voltadas à sociedade local, sendo que o 

autor  desta pesquisa sugere que as palestras educativas e entrevistas não fiquem 

adstritas aos objetivos dos Juizados Móveis, mas também abordem  temas sobre a 

importância da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, apresentem 

                                                 

14 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem por função fiscalizar o processo administrativo e 

disciplinar os Tribunais Brasileiros. Para saber mais, consultar CARVALHO NETO, Ernani Rodrigues 

de. O controle externo do Poder Judiciário: o Brasil e as experiências dos Conselhos de Justiça na 

Europa do Sul. Ano 43, n. 170, Brasília: Revista de Informação Legislativa, abr./jun. 2006. 
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informações sobre direitos previdenciários e assistencial e enfoquem a 

sustentabilidade como inclusão social, que passa pelo repensar das práticas sociais 

que degradam o meio ambiente – fauna e flora -, enfim, a natureza,  voltadas para a 

transformação social, no sentido de contribuir para o processo de construção da 

cidadania. 

Além das sugestões apresentadas para o aperfeiçoamento dos 

Itinerantes, este pesquisador  aventa a possibilidade de prestação de serviços à 

comunidade pelos apenados ou autores de fatos delituosos, a critério do Juízo das 

Execuções Penais, nos Juizados Especiais Federais. 

3. No caso de Alagoas, tendo em vista a dimensão territorial do Estado, 

os JEFs itinerantes devem ser incrementados até a criação de mais JEFs 

permanentes em pontos estratégicos dessa Unidade Federativa, vez que eles 

atenderiam à demanda reprimida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Juizados Especiais foram instituídos no âmbito da Justiça Federal pela 

Emenda Constitucional n.º 22, de 18 de março de 1999,  e a criação dos mesmos 

ocorreu através da Lei n.º 10.259, de 10 de julho de 2001, sendo que o advento dos 

JEFs decorre da percepção de uma Justiça  morosa e ineficiente, cara e inacessível 

para grande parte da população. Essa movimentação de reforma do Poder Judiciário 

no Brasil, tendo como marco inicial os Juizados de Pequenas Causas no Rio Grande 

do Sul, na sequência os Juizados Especiais Estaduais e por último os Juizados 

Especiais Federais, tem  como base experiências  internacionais, mas a reforma do 

Poder Judiciário Brasileiro ainda  é um processo em andamento e que deve 

continuar, na tentativa de consolidar o Estado Democrático de Direito. 

O estudo dos JEFs perpassou pela análise do conceito de  cidadania não 

só em seu aspecto tridimensional, ou seja, direitos políticos, civis e sociais, mas 

também enfocou a questão multidimensional, porque examinou a conquista dos 

direitos aludidos, as situações contextualizadas de lutas para a ampliação de tais 

direitos, em seus variados desdobramentos, para demonstrar a evolução da 

cidadania através do tempo, em  momentos históricos e atuais. 

Constatamos que as reformas implementadas no âmbito da Justiça 

Federal, com a criação dos Juizados Especiais, mudaram  a imagem de um  Poder 

Judiciário distante do povo  e dispendioso, para assegurar os direitos dos cidadãos, 

porém uma Administração  célere, eficiente e eficaz, para garantir o efetivo acesso à 

Justiça,  ainda é um processo em edificação. 

Além disso, houve uma perfeita articulação entre os integrantes da Justiça 

Federal, da Procuradoria da República, do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, Prefeituras e Câmaras Municipais, quanto à realização dos JEFs itinerantes. 

Esse espírito de equipe entre as instituições envolvidas viabilizou  a concretização 

da Justiça Federal Itinerante na Terra dos Marechais, porque os empeços da 

lentidão, da ineficiência e da ineficácia foram rompidos pela forma dinâmica com que 

atuaram esses Juizados Móveis. 
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No que respeita aos JEFs Itinerantes realizados em Alagoas, 

constatamos  que os óbices levantados por Cappelletti e Garth (1988) para o acesso 

à justiça inexistiram nesses Juizados Móveis, porque não houve qualquer custo para 

os cidadãos no que respeita às custas judiciais e honorários de advogados, pois 

todos os jurisdicionados tiveram assistência judiciária gratuita da Defensoria Pública 

da União e, até mesmo nos eventuais recursos interpostos para a Turma Recursal, 

não houve  pagamento do preparo (custas), porque foram manejados pelo Defensor 

Público da União.  

Os Itinerantes minimizaram as desigualdades sociais, vez que 

beneficiaram as camadas sociais carentes que não tinham como chegar ao Poder 

Judiciário e, com isso,   resgataram parte da dívida social do Estado, até porque o 

pagamento de valores atrasados a que tinham direito os jurisdicionados foram 

adimplidos por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, que demora em média 

60 dias, vez que nesses microssistemas de justiça não existe a figura do Precatório 

Requisitório, que retarda o pagamento dos valores atrasados aos segurados do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que demonstra a efetividade da Justiça 

Federal Itinerante nos termos abordados pela Gestão Pública. 

Quanto à indagação formulada, no sentido de saber  como os Juizados 

Especiais Federais Cíveis  Itinerantes de  Palmeira dos Índios/AL, Arapiraca/AL,  

União dos Palmares/AL, Santana do Ipanema/AL, Penedo/AL e Viçosa/AL, 

realizados nos períodos de 21 a 24 de junho de 2004, outubro a dezembro de 2004, 

fevereiro a março de 2005, maio a julho  de 2005, janeiro a março de 2006 e 

setembro a novembro de 2006, respectivamente, contribuíram para o processo de 

construção da cidadania, pode-se afirmar que tais microssistemas de justiça 

romperam com os cânones da morosidade e foram ao encontro dos cidadãos que 

estavam à margem do Sistema de Justiça por conta da demanda reprimida.  

Os direitos civis e sociais saíram do papel e foram materializados com o 

atendimento a segmentos sociais que clamavam por Justiça. Esses Juizados Móveis 

diminuíram a distância entre os estratos sociais desfavorecidos e a Justiça Federal 

ao atenderem a 2.342 jurisdicionados sobre questões previdenciárias, dirimiram 

conflitos de forma rápida e efetuosa, tendo sido implantados 1.301 benefícios nos 
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Juizados realizados em Arapiraca/AL, União dos Palmares/AL, Santana do 

Ipanema/AL, Penedo/AL e Viçosa/AL, ou seja, em cinco dos Itinerantes efetivados,  

tais como: aposentadorias por tempo de contribuição, invalidez e rural por idade, 

auxílio-doença, amparos sociais ao deficiente e ao idoso, salário maternidade, 

revisão de benefício e pensão por morte. Todo esse processo ocorreu  de forma  

imediata nos Postos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por conta das 

sentenças procedentes e acordos realizados, sem o pagamento de custas judiciais e 

honorários advocatícios, o que afastou toda e qualquer demora quanto  à satisfação 

da  obrigação de fazer  consistente na implantação de benefícios previdenciários, 

com o custo médio de R$ 26,21 (vinte e seis reais e vinte e um centavos) por 

processo. 

Além disso, avaliando uma possível melhora dos indicadores sociais na 

Terra dos Marechais, constatou-se que, em 2003, o IDH-M de Alagoas era o 

penúltimo dos Estados do Nordeste, ou seja, estava na 27ª posição, superando 

apenas o Maranhão, mas, com o advento do Indicador de Desenvolvimento 

Socioeconômico – IDSE, correspondente ao período de 2001 a 2007, o Estado de 

Djavan ficou na 25ª posição no ranking dos Estados Nordestinos, ou seja, houve 

uma melhoria, porque Alagoas agora  está à frente dos Estados do Maranhão e 

Piauí.  

Assim, tendo os JEFs  Itinerantes sido realizados no período de 2004 a 

2006, é possível afirmar que esses microssistemas de justiça contribuíram não só 

para o processo de construção da cidadania, mas também para o progresso da 

economia do Estado de Alagoas. 
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APÊNDICE A – Requerimento ao  Juiz da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do Estado de Alagoas, pedindo autorização para acesso aos dados, números, 
informações e fotografias dos Juizados Federais e Itinerantes de Alagoas. 
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APÊNDICE B – Questionário aberto submetido a Juízes Federais que atuaram 
nos Juizados Especiais Federais Cíveis Itinerantes em Alagoas, no período de 
2004 a 2006. 

 

Questões sobre os Juizados Especiais Federais de Alagoas 
para subsidiar a dissertação em Gestão Pública, com o tema Juizados Especiais 
Federais Itinerantes de Alagoas: uma nova justiça, cuja defesa será realizada por 
José Geraldo Ferreira, servidor lotado na 4ª Vara Federal desta Seção Judiciária, 
sob orientação do Professor Doutor Ernani Carvalho,   Coordenador do Bacharelado 
em Ciência Política / Relações Internacionais Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Política Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

 

1-) De acordo com os dados do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), até setembro do ano passado os Juizados Especiais Federais de Alagoas já 
haviam recebido, desde a sua instalação, 118.060 (cento e dezoito mil e sessenta) 
processos, enquanto  as Varas Comuns da Seção Judiciária de Alagoas receberam 
82.182 (oitenta e dois mil e cento e oitenta e dois processos). Com base nos dados 
acima, é possível afirmar que existe necessidade de ampliação dos Juizados 
Especiais? Caso a resposta seja afirmativa, como seria essa ampliação para 
melhorar o atendimento da população? 

2-) Ainda de acordo com dados do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), os números demonstram que a demanda pelos  Juizados cresce a 
cada ano. Qual seria a solução para evitar que os JEFs fiquem tão 
sobrecarregados?   

3-) No que respeita aos Juizados Especiais Federais 
Itinerantes de Alagoas, embora haja previsão expressa na Lei nº 10.259/2001 para a 
realização dos mesmos mediante prévia autorização do Egrégio Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, como eles surgem? Quais são os critérios para escolher a 
localidade onde o Itinerante será instalado? 

4-) Quais são as dinâmicas externas e internas para a 
efetivação dos Itinerantes?  

5-) Como são as relações institucionais entre Seção Judiciária 
de Alagoas, Prefeituras Municipais e Câmaras de Vereadores, para a realização dos 
Itinerantes?    Os prefeitos municipais e os presidentes das Câmaras de Vereadores 
sempre facilitaram ou já houve alguma rejeição quanto ao JEF Itinerante?  

6-) No tocante às relações institucionais entre Ministério 
Público Federal, Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e  
Defensoria Pública da União, como elas acontecem para a efetivação dos JEFs 
Itinerantes?  
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7-) No que pertine aos demais integrantes dos JEFs 
Itinerantes, conciliadores, servidores, estagiários, pessoal de apoio etc, o espírito de 
equipe está sempre presente? Já houve alguma dificuldade quanto à formação de 
equipes nos Itinerantes? 

8-) Qual(is) o(s) objetivo(s) das palestras proferidas pelos 
Juizes Federais antes da realização de cada Itinerante? 

                    9-) A partir de 2004, os JEFs de Alagoas deslocaram-se 
duas vezes por ano para o interior do Estado,  em caráter itinerante,  mas o último 
Itinerante aconteceu em Viçosa/AL, no período de setembro a novembro de 2006, e, 
desde então, não foram mais realizados  em Alagoas. Houve algum problema? Os 
Itinerantes podem ser vistos como medidas saneadoras  para minimizar a demanda 
reprimida? 

 

 

Grato pela colaboração.  

 

          Geraldo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 

 

ANEXO A –  MODELO DE INSTRUMENTO DE MANDATO UTILIZADO PELA 
ADVOGADA QUE PRESTA ASSESSORIA AOS JURISDICIONADOS NOS JEFs 
DE MACEIÓ 
 
 
 

P R O C U R A Ç Ã O 

 

Outorgante: ____________________, brasileiro, solteiro, trabalhador rural, portador 
da Carteira de Identidade RG n. _____________, inscrito no CPF/MF sob o n. 
____________, residente na Rua Tabajaras, n.º 70, Rio Largo- AL. 

 

Outorgada: _____________, brasileira, divorciada, advogada, CPF n.º 
_____________, inscrita na OAB sob o n.º ______, com escritório na Av. Menino 
Marcelo, s/n.º, Serraria, nesta Capital. 

 

O(a) outorgante acima qualificado(a) nomeia e constitui sua bastante procuradora, 
na cidade de Maceió, neste Estado, e onde mais necessário se tornar, a 
__________________, acima qualificada, com os poderes das cláusulas ad e extra 
judicia e especialmente para atuar em seu nome perante a Justiça Federal, no que 
se refere à AÇÃO ...... contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS, podendo,  para tanto, requerer o que achar conveniente, recusar, pedir 
certidões, declarações ou fotocópias de quaisquer documentos, transigir, desistir, 
firmar compromisso e tudo o mais fazer e praticar para o fiel desempenho deste 
mandato, inclusive substabelecer, com ou sem reserva de poderes. 

Maceió, 10 de julho de 2008. 

OUTORGANTE 

 

Declaração da assistente: aceito o encargo do patrocínio, como advogada 
voluntária, declarando que não receberei remuneração alguma do assistido, seja a 
que título for. 

 

 

ADVOGADA - OAB/AL n.º _____ 
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ANEXO B - CONTO SOBRE O NASCIMENTO DE UM CIDADÃO DE MOACYR 
SCLIAR 
 
 
 
O Nascimento de um Cidadão 
  
Moacyr Scliar 
  

Para renascer, e às vezes para nascer, é preciso morrer, e ele começou 
morrendo. Foi uma morte até certo ponto anunciada, precedida de uma lenta e 
ignominiosa agonia. Que teve início numa sexta-feira. O patrão chamou-o e disse, 
num tom quase casual, que ele estava despedido: contenção de custos, você sabe 
como é, a situação não está boa, tenho que dispensar gente. 

 
 Por mais que esperasse esse anúncio, que na verdade até tardara um pouco, 
muitos outros já haviam sido postos na rua – foi um choque. Afinal, fazia cinco anos 
que trabalhava na empresa. Um cargo modesto, de empacotador, mas ele nunca 
pretendera mais: afinal, mal sabia ler e escrever. O salário não era grande coisa, 
mas permitira-lhe, com muito esforço, sustentar a família, esposa e dois filhos 
pequenos. Mas já não tinha salário, não tinha emprego – não tinha nada. 
 
 Passou no departamento de pessoal, assinou os papéis que lhe 
apresentaram, recebeu seu derradeiro pagamento, e, de repente, estava na rua. 
Uma rua movimentada, cheia de gente apressada. Gente que vinha de lugares e 
que ia para outros lugares. Gente que sabia o que fazer. 
 
 Ele, não. Ele não sabia o que fazer. Habitualmente iria para casa, contente 
com a perspectiva do fim de semana, o passeio no parque com os filhos, a conversa 
com os amigos. Agora, a situação era outra. Como poderia chegar em casa e contar 
à mulher que estava desempregado? À mulher, que se sacrificava tanto, que fazia 
das tripas coração para manter a casa funcionando? Para criar coragem, entrou num 
bar, pediu um martelo de cachaça, depois outro e mais outro. A bebida não o 
reconfortava; ao contrário, sentia-se cada vez pior. Sem alternativa, tomou o ônibus 
para o humilde bairro em que morava. 
 
 A reação da mulher foi ainda pior do que ele esperava. Transtornada; torcia 
as mãos e gritava angustiada, o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer. 
Ele tentou encorajá-la, disse que de imediato procuraria emprego. De imediato 
significava, naturalmente, segunda-feira; mas antes disto havia o sábado e o 
domingo, muitas horas penosas que ele teria de suportar. E só havia um jeito de 
fazê-lo: bebendo. Passou o fim de semana embriagado. Embriagado e brigando com 
a mulher. 
 
 Quando, na segunda-feira, saiu de casa para procurar trabalho, sentia-se de 
antemão derrotado. Foi a outras empresas, procurou conhecidos, esteve no 
sindicato; como antecipara, as respostas eram negativas. Terça foi a mesma coisa, 
quarta também, e quinta, e sexta. O dinheiro esgotava-se rapidamente, tanto mais 
que o filho menor, de um ano e meio, estava doente e precisava ser medicado. E 
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assim chegou o fim de semana. Na sexta à noite ele tomou uma decisão: não 
voltaria para casa. 
 
 Não tinha como fazê-lo. Não poderia ver os filhos chorando, a mulher a mirá-
lo com ar acusador. Ficou no bar até que o dono o expulsou, e depois saiu a 
caminhar, cambaleante. Era muito tarde, mas ele não estava sozinho. Nas ruas 
havia muitos como ele, gente que não tinha onde morar, ou que não queria um lugar 
para morar. Havia um grupo deitado sob uma marquise, homens, mulheres e 
crianças. Perguntou se podia ficar com eles. Ninguém lhe respondeu e ele tomou o 
silêncio como concordância. Passou a noite ali, dormindo sobre jornais. Um sono 
inquieto, cheio de pesadelos. De qualquer modo, clareou o dia e quando isto 
aconteceu ele sentiu um inexplicável alívio: era como se tivesse ultrapassado uma 
barreira, como se tivesse se livrado de um peso. Como se tivesse morrido? Sim, 
como se tivesse morrido. Morrer não lhe parecia tão ruim, muitas vezes pensara em 
imitar o gesto do pai que, ele ainda criança, se atirara sob um trem. Muitas vezes 
pensava nesse homem, com quem nunca tivera muito contato e imaginava-o sempre 
sorrindo (coisa que em realidade raramente acontecia) e feliz. Se ele próprio não se 
matara, fora por causa da família; agora, que a família era coisa do passado, nada 
mais o prendia à vida. 
 
 Mas também nada o empurrava para a morte. Porque, num certo sentido, era 
um morto-vivo. Não tinha passado e também não tinha futuro. O futuro era uma 
incógnita que não se preocupava em desvendar. Se aparecesse comida, comeria; 
se aparecesse bebida, beberia (e bebida nunca faltava; comprava-a com esmolas. 
Quando não tinha dinheiro sempre havia alguém para alcançar-lhe a garrafa). 
Quanto ao passado, começava a sumir na espessa névoa de um olvido que o 
surpreendia – como esqueço rápido as coisas, meu Deus – mas que não recusava; 
ao contrário, recebia-o como uma bênção. Como uma absolvição. A primeira coisa 
que esqueceu foi o rosto do filho maior, garoto chato, sempre a reclamar, sempre a 
pedir coisas. Depois, foi o filho mais novo, que também chorava muito, mas não 
pedia nada – ainda não falava. Por último, foi-se a face devastada da mulher, aquela 
face que um dia ele achara bela, que lhe aquecera o coração. Junto com os rostos, 
foram os nomes. Não lembrava mais como se chamavam. 
 
 E aí começou a esquecer coisas a respeito de si próprio. A empresa em que 
trabalhara. O endereço da casa onde morara. A sua idade – para que precisava 
saber a idade? Por fim, esqueceu o próprio nome. 
 
 Aquilo foi mais difícil. É verdade que, havia muito tempo, ninguém lhe 
chamava pelo nome. Vagando de um lado para outro, de bairro em bairro, de cidade 
em cidade, todos lhe eram desconhecidos e ninguém exigia apresentação. Mesmo 
assim foi com certa inquietação que pela primeira vez se perguntou: como é mesmo 
o meu nome? Tentou, por algum tempo se lembrar. Era um nome comum, sem 
nenhuma peculiaridade, algo como José da Silva (mas não era José da Silva); mas 
isto, ao invés de facilitar, só lhe dificultava a tarefa. Em algum momento tivera uma 
carteira de identidade que sempre carregara consigo; mas perdera esse documento. 
Não se preocupara – não lhe fazia falta. Agora esquecia o nome... Ficou aborrecido, 
mas não por muito tempo. É alguma doença, concluiu, e esta explicação o absolvia: 
um doente não é obrigado a lembrar nada. 
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 De qualquer modo, aquilo mexeu com ele. Pela primeira vez em muito tempo 
– quanto tempo? Meses, anos? – decidiu fazer alguma coisa. Resolveu tomar um 
banho. O que não era habitual em sua vida, pelo contrário: já não sabia mais há 
quanto tempo não se lavava. A sujeira formava nele uma crosta – que de certo modo 
o protegia. Agora, porém, trataria de lavar-se, de aparecer como fora no passado. 
 
 Conhecia um lugar, um abrigo mantido por uma ordem religiosa. Foi recebido 
por um silencioso padre, que lhe deu uma toalha, um pedaço de sabão e o conduziu 
até o chuveiro. Ali ficou, muito tempo, olhando a água que corria para o ralo – escura 
no início, depois mais clara. Fez a barba, também. E um empregado lhe cortou o 
cabelo, que lhe chegara aos ombros. Enrolado na toalha, foi buscar as roupas. 
Surpresa: 
 
 - Joguei fora – disse o padre. – Fediam demais. 
  Antes que ele pudesse protestar, o padre entregou-lhe um pacote: 
 - Tome. É uma roupa decente.  
 
 Ele entrou no vestiário. O pacote continha cuecas, camisa, uma calça, meias, 
sapatos. Tudo usado, mas em bom estado. Limpo. Ele vestiu-se, olhou no espelho. 
E ficou encantado: não reconhecia o homem que via ali. Ao sair, o padre, de trás de 
um balcão, interpelou-o: 
 
 - Como é mesmo o seu nome? 
 Ele não teve coragem de confessar que esquecera como se chamava. 
 - José da Silva. 
 
 O padre lançou-lhe um olhar penetrante – provavelmente todos ali eram José 
da Silva – mas não disse nada. Limitou-se a fazer uma notação num grande 
caderno. 
 
 Ele saiu. E sentia-se outro. Sentia-se como que – embriagado? – sim, como 
que embriagado. Mas embriagado pelo céu, pela luz do sol, pelas árvores, pela 
multidão que enchia as ruas. Tão arrebatado estava que, ao atravessar a avenida, 
não viu o ônibus. O choque, tremendo, jogou-o à distância. Ali ficou, imóvel, caído 
sobre o asfalto, as pessoas rodeando-o. Curiosamente, não tinha dor; ao contrário, 
sentia-se leve, quase que como flutuando. Deve ser o banho, pensou. 
 
 Alguém se inclinou sobre ele, um policial. Que lhe perguntou: 
 - Como é que está, cidadão? Dá para aguentar, cidadão? 
 
 Isso ele não sabia. Nem tinha importância. Agora sabia quem era. Era um 
cidadão. Não tinha nome, mas tinha um título: cidadão. Ser cidadão era, para ele, o 
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começo de tudo. Ou o fim de tudo. Seus olhos se fecharam. Mas seu rosto se abriu 
num sorriso. O último sorriso do cidadão.15 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

15 Disponível em: 

http://www.eneb2004.kit.net/textos%20para%20HP/HTML/O%20Nascimento%20de%20um%20Cidad%E3o.ht. 

Acesso em: 04.06.2009. 
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 ANEXO C – MODELO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE É 
CELEBRADO ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÃNCIA E DEMAIS 
INSTITUIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 
CÍVEIS ITINERANTES 

 

CONVÊNIO Nº       /2005 

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª 
INSTÂNCIA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS, A 
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ALAGOAS, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 
IPANEMA E A CÂMARA DE VEREADORES DE 
SANTANA DO IPANEMA, OBJETIVANDO A 
INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL 
CÍVEL ITINERANTE NA CIDADE DE SANTANA DO 
IPANEMA. 

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS, 
com sede na Av. Menino Marcelo, s/n, no bairro da Serraria, Maceió-AL, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 05.419.211/0001-87, doravante denominada PRIMEIRA 
CONVENENTE, neste ato representada pelo seu Diretor do Foro, Juiz Federal 
PAULO MACHADO CORDEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, a 
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ALAGOAS, com sede na Praça dos 
Palmares, Edf. Palmares, s/n, 13º Andar, Centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 00.375.114/0001-16, doravante denominada SEGUNDA CONVENENTE, 
neste ato representada pelo Defensor Chefe da União em Alagoas Dr. ALISSON 
WANDER PAIXÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA, com sede na Av. Coronel Lucena, 141, 
Centro, Santana do Ipanema/AL, doravante denominada TERCEIRA 
CONVENENTE, por seu representante legal, Prefeita RENILDE SILVA BULHÕES 
BARROS, no uso de suas atribuições de Prefeita do Município de Santana do 
Ipanema, e a CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DO IPANEMA, doravante 
denominada QUARTA CONVENENTE, por seu representante legal, Vereador 
EUDES VIEIRA DA PAIXÃO, no uso de suas atribuições de Presidente da Câmara 
de Vereadores de Santana do Ipanema, resolvem,  nos termos do art. 22, parágrafo 
único da lei nº 10.259 de 12 de julho de 2001, celebrar o presente termo de convênio 
de cooperação mútua, mediante as cláusulas e condições a seguir expressas, 
obrigando-se as partes convenentes às normas previstas na lei nº 10.259/2001, com 
aplicação subsidiária da lei nº 9.099/95, com vistas à instalação do Juizado Especial 
Cível Itinerante, nos meses de maio a julho de 2005, no Município de Santana do 
Ipanema, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

 
1.1  - É o objeto deste convênio a instalação do Juizado Especial Federal Cível, em 

caráter itinerante, na cidade de Santana do Ipanema nos meses de maio a julho 
de 2005, com competência para processar, conciliar e julgar as causas relativas 
à previdência e à assistência social, no valor de até 60 (sessenta) salários 
mínimos. 

1.2  - O Juizado Especial Federal Cível itinerante funcionará em 3 fases, sendo a 
primeira de atendimento aos interessados e atermação dos pedidos, a segunda 
de realização dos exames médicos periciais e a terceira de realização de 
audiências de conciliação, instrução e julgamento. 

1.3  - A primeira fase será realizada entre os dias 16 e 20 de maio de 2005, na 
cidade de Santana do Ipanema. 

1.4  - A segunda fase será realizada no dia 04 de junho de 2005, na cidade de 
Santana do Ipanema.  

1.5  - A terceira fase será realizada nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2005, na cidade 
de Santana do Ipanema. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA PRIMEIRA CONVENENTE 

2.1 – A primeira convenente ficará encarregada de confeccionar todo o material 
necessário à divulgação do Juizado Especial Federal Itinerante, como folders, 
posters etc. 

2.2. – Caberá à primeira convenente coordenar e prestar o atendimento aos 
interessados na assistência judiciária gratuita perante o Juizado Especial 
Federal, ajuizar as ações e informar a data dos exames médicos periciais e das 
audiências aos seus assistidos. 

2.3 – A primeira convenente ficará encarregada do transporte dos médicos peritos à 
cidade de Santana do Ipanema, no dia 04 de junho de 2005, bem como de 4 
funcionários de seu quadro de pessoal, para a realização dos exames médicos 
periciais, limitados ao número de 180. 

2.4. – A primeira convenente ficará encarregada do transporte, hospedagem e 
alimentação dos seus membros e servidores que se deslocarem para a cidade de 
Santana do Ipanema, nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2005. 

2.5. – Ficará ao encargo da primeira convenente a instalação de todo o material 
necessário à realização da etapa de atendimento, bem como na fase das 
audiências de conciliação, instrução e julgamento, ficando sob sua 
responsabilidade o transporte e instalação dos computadores e impressoras, 
bem como os papéis necessários à impressão dos expedientes processuais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA SEGUNDA CONVENENTE. 
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3.1. – Caberá à segunda convenente o acompanhamento de seus assistidos nas 
audiências de conciliação, instrução e julgamento. 

3.2. – Não haverá qualquer ônus extraordinário para a segunda convenente, além 
das suas atribuições ordinárias. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA TERCEIRA CONVENENTE. 

4.1 - A terceira convenente ficará encarregada de divulgar amplamente o 
funcionamento do Juizado Especial Federal Itinerante, desde a assinatura deste 
convênio até o encerramento do prazo para atendimento aos interessados.  

4.2. - A terceira convenente cederá, sem qualquer ônus para a União, o espaço 
necessário à realização das perícias médicas, em número mínimo de 15 salas, 
todas aparelhadas com 1 (uma) maca, 1 (uma) mesa e 3 (três) cadeiras. 

4.3 – A terceira convenente disponibilizará cadeiras e bancos em número suficiente 
para acomodação de 200 (duzentas) pessoas, durante os três dias da terceira 
fase. 

4.4 - A terceira convenente ficará encarregada de disponibilizar pessoas para 
auxiliar no atendimento, em número de 4 (quatro) para a 1ª fase e em número de 
8 (oito) para a terceira fase, devendo disponibilizar, ainda, um eletricista e um 
funcionário da informática em cada dia desta fase. 

4.5 - A terceira convenente fornecerá o material de uso médico necessário à 
realização da 2ª fase (perícias médicas), como papel, luvas, algodão e álcool. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA QUARTA CONVENENTE. 

5.1 - A quarta convenente cederá, sem qualquer ônus para a União, o espaço 
necessário à realização do atendimento (1ª fase), bem como das audiências de 
conciliação, instrução e julgamento, na Câmara de Vereadores de Santana do 
Ipanema. 

5.2 – As salas para a realização de audiências, cedidas pela quarta convenente, 
devem estar devidamente aparelhadas para a realização da 3ª fase, com 1 (uma) 
mesa ampla ou 2 (duas) mesas de porte médio e, no mínimo, 6 (seis) cadeiras. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6.1 - Este convênio vigorará até o dia 11 de julho de 2005, a contar da data de sua 
assinatura, na forma da Lei nº 8.666/93, condicionada a sua eficácia à publicação 
no Diário Oficial da União, podendo ser alterado mediante Termo(s) Aditivo(s). 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
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7.1 - A extinção antecipada deste ajuste poderá ocorrer na hipótese de 
inadimplência das obrigações assumidas de comum acordo entre as partes, ou 
unilateralmente, mediante notificação escrita às outras partes, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

8.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária de Alagoas, com 
desistência expressa de qualquer outro, para através do juízo competente 
conhecer dos litígios e questões que possam decorrer da execução deste 
convênio, eventualmente não resolvidos em sede administrativa. 

E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente instrumento em três 
vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo nomeadas, para que se 
produzam os necessários e legais efeitos. 

Maceió, 07 de maio de 2005. 

PAULO MACHADO CORDEIRO 

Juiz Federal Diretor do Foro   

 

                 ALISSON WANDER PAIXÃO 

Defensor Público da União em Alagoas 

RENILDE SILVA BULHÕES BARROS 

Prefeita do Município de Santana do Ipanema 

EUDES VIEIRA DA PAIXÃO 

Presidente da Câmara de Vereadores de Santana do Ipanema 

1ª TESTEMUNHA 

2ª TESTEMUNHA 
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ANEXO D – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 22, DE 18.03.1999, QUE CRIA OS 
JUIZADOS ESPECIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL 
 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22, DE 18 DE MARÇO DE 1999 

 
Acrescenta parágrafo único ao art. 98 e altera 
as alíneas "i" do inciso I do art. 102 e "c" do 
inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 

        As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º 
do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional: 

        Art. 1o É acrescentado ao art. 98 da Constituição Federal o seguinte parágrafo 
único: 

"Art. 98............................................................................... 

"Parágrafo único. Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito 
da Justiça Federal." 

        Art. 2o A alínea "i" do inciso I do art. 102 da Constituição Federal passa a 
vigorar  com a seguinte redação: 

"Art. 102. ............................................... 

I - ......................................................... 

.............................................................. 

i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o 
paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à 
jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma 
jurisdição em uma única instância; 

.............................................................." 

        Art. 3º A alínea "c" do inciso I do art. 105 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 105. ........................................................................................................................ 
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I - ................................................................................................................................... 

c) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 
mencionadas na alínea "a", quando coator for tribunal, sujeito à sua jurisdição, ou 
Ministro de Estado, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

.............................................................." 

        Art. 4o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 18 de março de 1999. 

Mesa da Câmara dos Deputados: 

Deputado MICHEL TEMERPresidente 

Deputado HERÁCLITO FORTES 
1o Vice-Presidente 

Deputado SEVERINO CAVALCANTI 
2o Vice-Presidente 

Deputado UBIRATAN AGUIAR 
1o Secretário 

Deputado NELSON TRAD 
2o Secretário 

Deputado EFRAIM MORAIS 
4o Secretário 

 

Mesa do Senado Federal: 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente 

Senador GERALDO MELO 
1o Vice-Presidente 

Senador RONALDO CUNHA LIMA 
1o Secretário 
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Senador CARLOS PATROCÍNIO 
2o Secretário 

Senador NABOR JÚNIOR 
3o Secretário 

Senador CASILDO MALDANER 
4o Secretário 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U.  de 19.3.1999 
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ANEXO E – LEI N. 9.099, DE 26.09.1995, QUE DISPÕE SOBRE OS JUIZADOS 
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995. 

Mensagem de veto 
Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

        Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, 
serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para 
conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. 

        Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 
conciliação ou a transação. 

Capítulo II 

Dos Juizados Especiais Cíveis 

Seção I 

Da Competência 

        Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: 

        I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 

        II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 

        III - a ação de despejo para uso próprio; 
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        IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 
fixado no inciso I deste artigo. 

        § 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: 

        I - dos seus julgados; 

        II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário 
mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. 

        § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de 
natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também 
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 
pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 

        § 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao 
crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de 
conciliação. 

        Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 

        I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 
atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 
sucursal ou escritório; 

        II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 

        III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação 
de dano de qualquer natureza. 

        Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro 
previsto no inciso I deste artigo. 

Seção II 

Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juízes Leigos 

        Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 
serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 
experiência comum ou técnica. 

        Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 
equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. 

        Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os 
primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 
advogados com mais de cinco anos de experiência. 
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        Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia 
perante os Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funções. 

Seção III 

Das Partes 

        Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 
preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 
massa falida e o insolvente civil. 

        § 1º Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a propor ação 
perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas 
jurídicas. 

        § 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de 
assistência, inclusive para fins de conciliação. 

        Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão 
pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a 
assistência é obrigatória. 

        § 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida 
por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, 
se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado 
Especial, na forma da lei local. 

        § 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, 
quando a causa o recomendar. 

        § 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes 
especiais. 

        § 4º O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 
representado por preposto credenciado. 

        Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de 
terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. 

        Art. 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. 

seção IV 

dos atos processuais 

        Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário 
noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 
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        Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as 
finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º 
desta Lei. 

        § 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 

        § 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada 
por qualquer meio idôneo de comunicação. 

        § 3º Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente, 
em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais 
atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada 
após o trânsito em julgado da decisão. 

        § 4º As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e 
demais documentos que o instruem. 

seção v 

do pedido 

        Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou 
oral, à Secretaria do Juizado. 

        § 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: 

        I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; 

        II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 

        III - o objeto e seu valor. 

        § 2º É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, 
desde logo, a extensão da obrigação. 

        § 3º O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo 
ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. 

        Art. 15. Os pedidos mencionados no art. 3º desta Lei poderão ser alternativos 
ou cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o 
limite fixado naquele dispositivo. 

        Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a 
Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 
quinze dias. 

        Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde 
logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. 
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        Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a 
contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. 

Seção VI 

Das Citações e Intimações 

        Art. 18. A citação far-se-á: 

        I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; 

        II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 
encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; 

        III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou 
carta precatória. 

        § 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento 
do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão 
verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano. 

        § 2º Não se fará citação por edital. 

        § 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. 

        Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por 
qualquer outro meio idôneo de comunicação. 

        § 1º Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as 
partes. 

        § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no 
curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 

Seção VII 

Da Revelia 

        Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 
audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 
pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 

Seção VIII 

Da Conciliação e do Juízo Arbitral 
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        Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes 
sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do 
litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei. 

        Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por 
conciliador sob sua orientação. 

        Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e 
homologada pelo Juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. 

        Art. 23. Não comparecendo o demandado, o Juiz togado proferirá sentença. 

        Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, 
pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta Lei. 

        § 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo 
de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver 
presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de 
instrução. 

        § 2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. 

        Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na 
forma dos arts. 5º e 6º desta Lei, podendo decidir por equidade. 

        Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subsequentes, o árbitro 
apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. 

Seção IX 

Da Instrução e Julgamento 

        Art. 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência 
de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. 

        Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a 
audiência designada para um dos quinze dias subsequentes, cientes, desde logo, as 
partes e testemunhas eventualmente presentes. 

        Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, 
colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. 

        Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no 
regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na 
sentença. 

        Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, 
manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. 
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Seção X 

Da Resposta do Réu 

        Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, 
exceto arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma 
da legislação em vigor. 

        Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, 
formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado 
nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. 

        Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria 
audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, 
cientes todos os presentes. 

Seção XI 

Das Provas 

        Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não 
especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas 
partes. 

        Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e 
julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir 
as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. 

        Art. 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão 
à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 
independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. 

        § 1º O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à 
Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

        § 2º Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá determinar sua 
imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força pública. 

        Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua 
confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

        Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a 
requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar 
que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. 

        Art. 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no 
essencial, os informes trazidos nos depoimentos. 
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        Art. 37. A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob a supervisão de Juiz 
togado. 

Seção XII 

Da Sentença 

        Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve 
resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. 

        Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, 
ainda que genérico o pedido. 

        Art. 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada 
estabelecida nesta Lei. 

        Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 
imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra 
em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 
probatórios indispensáveis. 

        Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo 
arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. 

        § 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, 
em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

        § 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. 

        Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 
sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

        § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito 
horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 

        § 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta 
escrita no prazo de dez dias. 

        Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 
suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

        Art. 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética 
a que alude o § 3º do art. 13 desta Lei, correndo por conta do requerente as 
despesas respectivas. 

        Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. 

        Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 
indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a 
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sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 
servirá de acórdão. 

        Art. 47. (VETADO) 

Seção XIII 

Dos Embargos de Declaração 

        Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 
houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

        Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

        Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, 
no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. 

        Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de declaração 
suspenderão o prazo para recurso. 

Seção XIV 

Da Extinção do Processo Sem Julgamento do Mérito 

        Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

        I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 
processo; 

        II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 
prosseguimento, após a conciliação; 

        III - quando for reconhecida a incompetência territorial; 

        IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; 

        V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der 
no prazo de trinta dias; 

        VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no 
prazo de trinta dias da ciência do fato. 

        § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 
intimação pessoal das partes. 

        § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência 
decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 
custas. 
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Seção XV 

Da Execução 

        Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-
se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 
alterações: 

        I - as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em 
Bônus do Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente; 

        II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras 
parcelas serão efetuados por servidor judicial; 

        III - a intimação da sentença será feita, sempre que possível, na própria 
audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a 
sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu 
descumprimento (inciso V); 

        IV - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo 
havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo 
à execução, dispensada nova citação; 

        V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na 
sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com 
as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não 
cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a 
transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, 
seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de 
dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado; 

        VI - na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento por outrem, 
fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa 
diária; 

        VII - na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá autorizar o devedor, o credor 
ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se 
aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça ou leilão. Sendo o preço inferior 
ao da avaliação, as partes serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será 
oferecida caução idônea, nos casos de alienação de bem móvel, ou hipotecado o 
imóvel; 

        VIII - é dispensada a publicação de editais em jornais, quando se tratar de 
alienação de bens de pequeno valor; 

        IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 
sobre: 

        a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 
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        b) manifesto excesso de execução; 

        c) erro de cálculo; 

        d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 
sentença. 

        Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 
salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as 
modificações introduzidas por esta Lei. 

        § 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 
conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 
verbalmente. 

        § 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do 
litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, 
entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a 
dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. 

        § 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, 
qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do 
parágrafo anterior. 

        § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 
será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. 

Seção XVI 

Das Despesas 

        Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 
jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

        Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 
compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em 
primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. 

        Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e 
honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo 
grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão 
fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não 
havendo condenação, do valor corrigido da causa. 

        Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: 

        I - reconhecida a litigância de má-fé; 

        II - improcedentes os embargos do devedor; 
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        III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso 
improvido do devedor. 

Seção XVII 

Disposições Finais 

        Art. 56. Instituído o Juizado Especial, serão implantadas as curadorias 
necessárias e o serviço de assistência judiciária. 

        Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser 
homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a 
sentença como título executivo judicial. 

        Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas 
partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério 
Público. 

        Art. 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a 
conciliação prevista nos arts. 22 e 23 a causas não abrangidas por esta Lei. 

        Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento 
instituído por esta Lei. 

Capítulo III 

Dos Juizados Especiais Criminais 

Disposições Gerais 

        Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por Juízes togados ou togados e 
leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das 
infrações penais de menor potencial ofensivo. (Vide Lei nº 10.259, de 2001) 

        Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e 
leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das 
infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e 
continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 

        Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal 
do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-
ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. (Incluído pela 
Lei nº 11.313, de 2006) 

        Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 
máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja 
procedimento especial. (Vide Lei nº 10.259, de 2001) 
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        Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada 
pela Lei nº 11.313, de 2006) 

        Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da 
oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre 
que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não 
privativa de liberdade. 

Seção I 

Da Competência e dos Atos Processuais 

        Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi 
praticada a infração penal. 

        Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário 
noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de 
organização judiciária. 

        Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as 
finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 
desta Lei. 

        § 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 

        § 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada 
por qualquer meio hábil de comunicação. 

        § 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por 
essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser 
gravados em fita magnética ou equivalente. 

        Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que 
possível, ou por mandado. 

        Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz 
encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento 
previsto em lei. 

        Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento 
pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 
encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo 
necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta 
precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. 

        Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde 
logo cientes as partes, os interessados e defensores. 
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        Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do 
acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de 
advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor 
público. 

Seção II 

Da Fase Preliminar 

        Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará 
termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do 
fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. 

        Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for 
imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele 
comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. 

        Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for 
imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele 
comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de 
violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu 
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. (Redação dada 
pela Lei nº 10.455, de 13.5.2002)) 

        Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a 
realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual 
ambos sairão cientes. 

        Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria 
providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos 
arts. 67 e 68 desta Lei. 

        Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, 
o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus 
advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da 
aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. 

        Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua 
orientação. 

        Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na 
forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que 
exerçam funções na administração da Justiça Criminal. 

        Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada 
pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no 
juízo civil competente. 
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        Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação 
penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a 
renúncia ao direito de queixa ou representação. 

        Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao 
ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será 
reduzida a termo. 

        Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar 
não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. 

        Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 
propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 
especificada na proposta. 

        § 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá 
reduzi-la até a metade. 

        § 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 

        I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena 
privativa de liberdade, por sentença definitiva; 

        II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela 
aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 

        III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a 
adoção da medida. 

        § 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à 
apreciação do Juiz. 

        § 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o 
Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em 
reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício 
no prazo de cinco anos. 

        § 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no 
art. 82 desta Lei. 

        § 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de 
certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo 
dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível 
no juízo cível. 

Seção III 



195 

 

Do Procedimento Sumariíssimo 

        Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de 
pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no 
art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, 
se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. 

        § 1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo 
de ocorrência referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, 
prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver 
aferida por boletim médico ou prova equivalente. 

        § 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação 
da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das 
peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei. 

        § 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, 
cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso 
determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do art. 66 desta 
Lei. 

        Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se 
cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da 
designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual 
também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus 
advogados. 

        § 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 
desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a 
ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 
cinco dias antes de sua realização. 

        § 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados 
nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e 
julgamento. 

        § 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 
desta Lei. 

        Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, 
se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de 
oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 
72, 73, 74 e 75 desta Lei. 

        Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando imprescindível, 
a condução coercitiva de quem deva comparecer. 

        Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à 
acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo 
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recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, 
interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos 
debates orais e à prolação da sentença. 

        § 1º Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, 
podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 
protelatórias. 

        § 2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e 
pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e 
a sentença. 

        § 3º A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção 
do Juiz. 

        Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá 
apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício 
no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

        § 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da 
sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da 
qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

        § 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez 
dias. 

        § 3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a 
que alude o § 3º do art. 65 desta Lei. 

        § 4º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. 

        § 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do 
julgamento servirá de acórdão. 

        Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, 
houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

        § 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no 
prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. 

        § 2º Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração 
suspenderão o prazo para o recurso. 

        § 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 

Seção IV 

Da Execução 
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        Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á 
mediante pagamento na Secretaria do Juizado. 

        Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, 
determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto 
para fins de requisição judicial. 

        Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena 
privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei. 

        Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, 
ou de multa cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos 
termos da lei. 

Seção V 

Das Despesas Processuais 

        Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena 
restritiva de direitos ou multa (arts. 74 e 76, § 4º), as despesas processuais serão 
reduzidas, conforme dispuser lei estadual. 

Seção VI 

Disposições Finais 

        Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, 
dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais 
leves e lesões culposas. 

        Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um 
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, 
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o 
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro 
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da 
pena (art. 77 do Código Penal). 

        § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, 
recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a 
período de prova, sob as seguintes condições: 

        I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

        II - proibição de frequentar determinados lugares; 

        III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; 

        IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar 
e justificar suas atividades. 
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        § 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a 
suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 

        § 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser 
processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do 
dano. 

        § 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no 
curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. 

        § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. 

        § 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 

        § 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo 
prosseguirá em seus ulteriores termos. 

        Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja 
instrução já estiver iniciada. (Vide ADIN nº 1.719-9) 

        Art. 90-A.  As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. 
(Artigo incluído pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999)    

        Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a 
propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será 
intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência. 

        Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de 
Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei. 

Capítulo IV 

Disposições Finais Comuns 

        Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, sua organização, composição e competência. 

        Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências 
realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, 
ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com audiências previamente 
anunciadas. 

        Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os 
Juizados Especiais no prazo de seis meses, a contar da vigência desta Lei. 

        Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após a sua 
publicação. 
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        Art. 97. Ficam revogadas a Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965 e a Lei nº 7.244, 
de 7 de novembro de 1984. 

        Brasília, 26 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.9.1995 
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ANEXO F – LEI N. 10.259, DE 12.07.2001, QUE DIPÕE SOBRE A INSITUIÇÃO 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA 
FEDERAL 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001. 

 
Dispõe sobre a instituição dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da 
Justiça Federal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça 
Federal, aos quais se aplica, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei no 
9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Art. 2o Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os 
feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial 
ofensivo. 
        Parágrafo único. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os 
efeitos desta Lei, os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois 
anos, ou multa. 

Art. 2o  Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os 
feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial 
ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei 
nº 11.313, de 2006) 

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal 
do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-
ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. (Redação 
dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar 
causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, 
bem como executar as suas sentenças. 

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas: 
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I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de 
mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, 
execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou 
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos; 

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais; 

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de 
natureza previdenciária e o de lançamento fiscal; 

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 
servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. 

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de 
competência do Juizado Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o 
valor referido no art. 3o, caput. 

§ 3o No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência 
é absoluta. 

Art. 4o O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas 
cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação. 

Art. 5o Exceto nos casos do art. 4o, somente será admitido recurso de sentença 
definitiva. 

Art. 6o Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível: 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de 
pequeno porte, assim definidas na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

II – como rés, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. 

Art. 7o As citações e intimações da União serão feitas na forma prevista nos arts. 
35 a 38 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. 

Parágrafo único. A citação das autarquias, fundações e empresas públicas será 
feita na pessoa do representante máximo da entidade, no local onde proposta a 
causa, quando ali instalado seu escritório ou representação; se não, na sede da 
entidade. 

Art. 8o As partes serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na 
audiência em que estiver presente seu representante, por ARMP (aviso de 
recebimento em mão própria). 

§ 1o As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou 
dos Procuradores que oficiem nos respectivos autos, pessoalmente ou por via 
postal. 
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§ 2o Os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e de 
recepção de petições por meio eletrônico. 

Art. 9o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 
pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, 
devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência 
mínima de trinta dias. 

Art. 10. As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, 
advogado ou não. 

Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e 
empresas públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam 
autorizados a conciliar, transigir ou desistir, nos processos da competência dos 
Juizados Especiais Federais. 

Art. 11. A entidade pública ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de 
que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da 
audiência de conciliação. 

Parágrafo único. Para a audiência de composição dos danos resultantes de 
ilícito criminal (arts. 71, 72 e 74 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995), o 
representante da entidade que comparecer terá poderes para acordar, desistir ou 
transigir, na forma do art. 10. 

Art. 12. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento 
da causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias 
antes da audiência, independentemente de intimação das partes. 

§ 1o Os honorários do técnico serão antecipados à conta de verba orçamentária 
do respectivo Tribunal e, quando vencida na causa a entidade pública, seu valor 
será incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor do Tribunal. 

§ 2o Nas ações previdenciárias e relativas à assistência social, havendo 
designação de exame, serão as partes intimadas para, em dez dias, apresentar 
quesitos e indicar assistentes. 

Art. 13. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário. 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando 
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais na interpretação da lei. 

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será 
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz 
Coordenador. 

§ 2o O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes 
regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do 
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STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas 
Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

§ 3o A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via 
eletrônica. 

§ 4o Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões 
de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior 
Tribunal de Justiça -STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, 
que dirimirá a divergência. 

§ 5o No caso do § 4o, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo 
fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou 
a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos 
processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. 

§ 6o Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos 
subsequentemente em quaisquer Turmas Recursais, ficarão retidos nos autos, 
aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. 

§ 7o Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma 
Recursal ou Coordenador da Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público, 
no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não sejam partes no 
processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias. 

§ 8o Decorridos os prazos referidos no § 7o, o relator incluirá o pedido em pauta 
na Seção, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos 
com réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança. 

§ 9o Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6o serão 
apreciados pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou 
declará-los prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de 
Justiça. 

§ 10. Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 
Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas 
regulamentando a composição dos órgãos e os procedimentos a serem adotados 
para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso 
extraordinário. 

Art. 15. O recurso extraordinário, para os efeitos desta Lei, será processado e 
julgado segundo o estabelecido nos §§ 4o a 9o do art. 14, além da observância das 
normas do Regimento. 

Art. 16. O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que 
imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado 
mediante ofício do Juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou 
do acordo. 
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Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 
julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados 
da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 
agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 
independentemente de precatório. 

§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações 
ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 
precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 
competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). 

§ 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do 
numerário suficiente ao cumprimento da decisão. 

§ 3o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, 
de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § 1o deste 
artigo, e, em parte, mediante expedição do precatório, e a expedição de precatório 
complementar ou suplementar do valor pago. 

§ 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, o pagamento 
far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exequente a 
renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do 
saldo sem o precatório, da forma lá prevista. 

Art. 18. Os Juizados Especiais serão instalados por decisão do Tribunal 
Regional Federal. O Juiz presidente do Juizado designará os conciliadores pelo 
período de dois anos, admitida a recondução. O exercício dessas funções será 
gratuito, assegurados os direitos e prerrogativas do jurado (art. 437 do Código de 
Processo Penal). 

Parágrafo único. Serão instalados Juizados Especiais Adjuntos nas localidades 
cujo movimento forense não justifique a existência de Juizado Especial, cabendo ao 
Tribunal designar a Vara onde funcionará. 

Art. 19. No prazo de seis meses, a contar da publicação desta Lei, deverão ser 
instalados os Juizados Especiais nas capitais dos Estados e no Distrito Federal. 

Parágrafo único. Na capital dos Estados, no Distrito Federal e em outras cidades 
onde for necessário, neste último caso, por decisão do Tribunal Regional Federal, 
serão instalados Juizados com competência exclusiva para ações previdenciárias. 

Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado 
Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4o da Lei no 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual. 

Art. 21. As Turmas Recursais serão instituídas por decisão do Tribunal Regional 
Federal, que definirá sua composição e área de competência, podendo abranger 
mais de uma seção. 
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§ 1o Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na 
sede da Turma Recursal ou na Região. 

§ 2o A designação dos juízes das Turmas Recursais obedecerá aos critérios de 
antiguidade e merecimento. 

Art. 22. Os Juizados Especiais serão coordenados por Juiz do respectivo 
Tribunal Regional, escolhido por seus pares, com mandato de dois anos. 

Parágrafo único. O Juiz Federal, quando o exigirem as circunstâncias, poderá 
determinar o funcionamento do Juizado Especial em caráter itinerante, mediante 
autorização prévia do Tribunal Regional Federal, com antecedência de dez dias. 

Art. 23. O Conselho da Justiça Federal poderá limitar, por até três anos, 
contados a partir da publicação desta Lei, a competência dos Juizados Especiais 
Cíveis, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários ou 
administrativos. 

Art. 24. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e as 
Escolas de Magistratura dos Tribunais Regionais Federais criarão programas de 
informática necessários para subsidiar a instrução das causas submetidas aos 
Juizados e promoverão cursos de aperfeiçoamento destinados aos seus 
magistrados e servidores. 

Art. 25. Não serão remetidas aos Juizados Especiais as demandas ajuizadas até 
a data de sua instalação. 

Art. 26. Competirá aos Tribunais Regionais Federais prestar o suporte 
administrativo necessário ao funcionamento dos Juizados Especiais. 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação. 

Brasília, 12 de julho de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo de Tarso Tamos Ribeiro 
Roberto Brant 
Gilmar Ferreira Mendes 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.7.2001 
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ANEXO G – RESOLUÇÃO N. 252, DE 18 DEZ. 2001,  QUE DIPÕE SOBRE A 
LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS 
E CRIMINAIS DE QUE TRATA O ART. 1. DA LEI N. 10.259, DE 12 DE JUL. 2001. 

 

 

Conselho da Justiça Federal 

 

RESOLUÇÃO N.º 252, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001  

 

Dispõe sobre a limitação da competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis e 
Criminais de que trata o art. 1º da Lei n.º 10.259, de 12 de julho de 2001.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas 
atribuições legais, ad referendum, resolve:  

 

Art. 1º Os Juizados Especiais Federais instalados terão, até o dia 30 de agosto de 
2002, as seguintes competências:  

I – na 2ª Região - competência cível em geral nas varas instaladas no Rio de 
Janeiro/RJ e em Vitória/ES;  

II – na 3ª Região - competência para causas relacionadas com a previdência e 
assistência social nas varas instaladas nas capitais e no interior;  

III – na 4ª Região - competência para causas relacionadas com a previdência e 
assistência social nas varas instaladas nas capitais e no interior; e  

IV – na 5ª Região - competência para causas relacionadas com a previdência e 
assistência social nas varas instaladas nas capitais e no interior.  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  

Ministro PAULO COSTA LEITE     Presidente  

Publicada no Diário Oficial   em 04/01/2002 – Seção 1 pág. 126  

Caderno Eletrônico   Conselho da Justiça Federal 
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ANEXO H – RESOLUÇÃO N. 275, DE 30 AGO. 2002,  QUE PRORROGA A 
LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS 
DE QUE TRATA O ART. 1. DA LEI N. 10.259, DE 12 DE JUL. 2001. 

  

 

RESOLUÇÃO Nº 275, DE 30 DE AGOSTO DE 2002  

Prorroga a limitação da competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis 
de que trata o art. 1º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.  

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o decidido na sessão de 28 de junho de 2002 e o 
disposto no art. 23 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, resolve:  

 

Art. 1º. Prorrogar, até o dia 30 de abril de 2003, a limitação da competência 
dos Juizados Especiais Federais Cíveis constante da Resolução nº 252, de 18 de 
dezembro de 2001.  

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Ministro NILSON NAVES  

Presidente  

Publicada no Diário Oficial  

Em 03/09/2002 Seção 1 pág. 283  
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ANEXO I – RESOLUÇÃO N. 310, DE 04 ABR. 2003,  QUE PRORROGA A 
LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS 
DE QUE TRATA O ART. 1. DA LEI N. 10.259, DE 12 DE JUL. 2001. 

 

Conselho da Justiça Federal 

 

 RESOLUÇÃO Nº 310 DE 04 DE ABRIL DE 2003  

 

Prorroga a limitação da competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis de que 
trata o art. 1º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o decidido na sessão de 31 de março de 2003 e o 
disposto no art. 23 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, RESOLVE:  

 

Art. 1º Prorrogar, até o dia 13 de julho de 2004, a limitação da competência 
dos Juizados Especiais Federais Cíveis constante da Resolução nº 252, de 18 de 
dezembro de 2001.  

 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 3º Revoga-se a Resolução nº 275, de 30 de agosto de 2002.  

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.  

Ministro Nilson Naves  

Presidente  

Publicada no Diário Oficial  

em 08/04/2003 Seção 1 pág. 153  

Caderno Eletrônico  

Publicada no Diário da Justiça    em 09/04/2003 Seção 1 pág. 257  

           Caderno Eletrônico 
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ANEXO J – RESOLUÇÃO N. 70, DE 18 DE MAR. 2009, QUE DISPÕE SOBRE O 
PLANEJAMENTO E A GESTÃO ESTRATÉGICA NO ÂMBITO DO PODER 
JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

CNJ - Resolução nº. 70, de 18.03.2009: Dispõe sobre o Planejamento e a 
Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 

 

Fonte: Administração do Site, DOU, Seção I de 24.03.2009. Pgs 89 a 91. 
24/03/2009 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições constitucionais e regimentais, e CONSIDERANDO competir ao Conselho 
Nacional de Justiça, como órgão de controle da atuação administrativa e financeira   
dos tribunais, a atribuição de coordenar o planejamento e a gestão estratégica do 
Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO a unicidade do Poder Judiciário, a exigir a implementação de 
diretrizes nacionais para nortear a atuação institucional de todos os seus órgãos; 
CONSIDERANDO que os Presidentes dos tribunais brasileiros, reunidos no I 
Encontro Nacional do Judiciário, deliberaram pela elaboração de Planejamento 
Estratégico Nacional, a fim de aperfeiçoar e modernizar os serviços judiciais; 
CONSIDERANDO o trabalho realizado nos 12 (doze) Encontros Regionais, 
consolidado no Plano Estratégico apresentado e validado no II Encontro Nacional do 
Judiciário, realizado em 16 de fevereiro de 2009, na cidade de Belo Horizonte-MG; 
CONSIDERANDO a aprovação, no II Encontro Nacional do Judiciário, de 10 Metas 
Nacionais de Nivelamento para o ano de 2009; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de se conferir maior continuidade administrativa 
aos tribunais, independentemente das alternâncias de seus gestores; 

 
CONSIDERANDO determinar a Resolução CNJ n.º 49, de 18 de dezembro de 2007, 
a criação de Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica, unidade administrativa 
competente para elaborar, implementar e gerir o planejamento estratégico de cada 
órgão da Justiça, resolve: 

 
CAPÍTULO    I 

 
DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO ESTRATÉGICA DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º Fica instituído o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, consolidado 
no Plano Estratégico Nacional constante do Anexo I desta Resolução, sintetizado 
nos seguintes componentes:  
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I - Missão: realizar justiça. 

II - Visão: ser reconhecido pela Sociedade como instrumento efetivo de justiça, 
equidade e paz social. 

III - Atributos de Valor do Judiciário para a Sociedade: 
a) credibilidade; 

b) acessibilidade; 
c) celeridade; 
d) ética; 
e) imparcialidade; 
f) modernidade; 
g) probidade; 
h) responsabilidade Social e Ambiental; 
i) transparência. 
IV - 15 (quinze) objetivos estratégicos, distribuídos em 8 (oito) temas: 
a) Eficiência Operacional: 
Objetivo 1. Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos; 
Objetivo 2. Buscar a excelência na gestão de custos operacionais; 
b) Acesso ao Sistema de Justiça: 
Objetivo 3. Facilitar o acesso à Justiça; 
Objetivo 4. Promover a efetividade no cumprimento das decisões; 
c) Responsabilidade Social: 
Objetivo 5. Promover a cidadania; 
d) Alinhamento e Integração: 
Objetivo 6. Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário; 
Objetivo 7. Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais nos 
planos nacional e internacional; 
e) Atuação Institucional: 
Objetivo 8. Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e 
instituições; 
Objetivo 9. Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional 
efetiva; 
Objetivo 10. Aprimorar a comunicação com públicos externos;  
f) Gestão de Pessoas: 
Objetivo 11. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e 
servidores; 
Objetivo 12. Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da 
Estratégia; 
g) Infraestrutura e Tecnologia: 
Objetivo 13. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e 
judiciais; 
Objetivo 14. Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia de 
informação; 
h) Orçamento: 
Objetivo 15. Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da 
estratégia; 
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CAPÍTULO II 

DO PRAZO E DA FORMA DE IMPLANTAÇÃO 
Art. 2º O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais indicados nos incisos II a VII do 
Art. 92 da Constituição Federal elaborarão os seus respectivos planejamentos 
estratégicos, alinhados ao Plano Estratégico Nacional, com abrangência mínima de 
5 (cinco) anos, bem como os aprovarão nos seus órgãos plenários ou especiais até 
31 de dezembro de 2009. 

§ 1º Os planejamentos estratégicos de que trata o caput conterão: 
I - pelo menos um indicador de resultado para cada objetivo estratégico; 
II - metas de curto, médio e longo prazos, associadas aos indicadores de resultado; 
III - projetos e ações julgados suficientes e necessários para o atingimento das 
metas fixadas. 

 
§ 2º Os tribunais que já disponham de planejamentos estratégicos deverão adequá-
los ao Plano Estratégico Nacional, observadas as disposições e requisitos do caput 
e do § 1º deste artigo. 

§ 3º As propostas orçamentárias dos tribunais devem ser alinhadas aos seus  
respectivos planejamentos estratégicos, de forma a garantir os recursos necessários 
à sua execução. 

§ 4º Os tribunais garantirão a participação efetiva de serventuários e de magistrados 
de primeiro e segundo graus, indicados pelas respectivas entidades de classe, na 
elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e planejamentos 
estratégicos. 

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos tribunais superiores, sem 
prejuízo da participação efetiva de ministros e serventuários na elaboração e na 
execução de suas estratégias.  

§ 6º O Conselho Nacional de Justiça adotará as providências necessárias para 
fornecer auxílio técnico-científico aos tribunais na elaboração e na gestão da 
estratégia. 

Art. 3º O Núcleo de Gestão Estratégica dos tribunais ou unidade análoga coordenará 
ou assessorará a elaboração, implementação e gestão do planejamento estratégico, 
como também atuará nas áreas de gerenciamento de projetos, otimização de 
processos de trabalho e acompanhamento de dados estatísticos para gestão da 
informação. 

§ 1º Os tribunais deverão priorizar, inclusive nas suas propostas orçamentárias, a 
estruturação dos Núcleos de Gestão Estratégica ou unidade análoga. 
§ 2º O Conselho Nacional de Justiça encaminhará aos tribunais, por intermédio do 
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Departamento de Gestão Estratégica, sugestão de estruturação das atividades dos 
Núcleos de Gestão Estratégica.  

CAPÍTULO III 

DO BANCO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO 
Art. 4º O Conselho Nacional de Justiça manterá disponível no seu Portal na Rede 
Mundial de Computadores (internet) o Banco de Boas Práticas de Gestão do Poder 
Judiciário, a ser continuamente atualizado, com o intuito de promover a divulgação e 
o compartilhamento de projetos e ações desenvolvidos pelos tribunais. 
§ 1º Os projetos e ações do Banco de Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário 
serão subdivididos de acordo com os temas da Estratégia Nacional, a fim de facilitar 
a identificação pelos tribunais interessados na sua utilização. 
§ 2º Os projetos e práticas a serem incluídos no Banco de Boas Práticas de Gestão 
do Poder Judiciário devem ser encaminhados ao Departamento de Gestão 
Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pela sua gestão.  

CAPÍTULO IV   

DO ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS 

Art. 5º Os tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estratégia - RAE trimestrais 
para acompanhamento dos resultados das metas fixadas, oportunidade em que 
poderão promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do 
desempenho. 

 
CAPÍTULO V 

DOS INDICADORES, METAS E PROJETOS NACIONAIS 

Art. 6º Sem prejuízo do planejamento estratégico dos órgãos do Poder Judiciário, o 
Conselho Nacional de Justiça coordenará a instituição de indicadores de resultados, 
metas, projetos e ações de âmbito nacional, comuns a todos os tribunais. 
Parágrafo Único. As metas nacionais de nivelamento para o ano de 2009 estão 
descritas no Anexo II desta Resolução. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7º Compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com a 
Comissão de Estatística e Gestão Estratégica, assessorados pelo Departamento de 
Gestão Estratégica, coordenar as atividades de planejamento e gestão estratégica 
do Poder Judiciário. 

Parágrafo Único. A Presidência do Conselho Nacional de Justiça instituirá e 
regulamentará o Comitê Gestor Nacional para auxiliar as atividades de planejamento 
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e gestão estratégica do Poder Judiciário, a ser coordenado pelo Presidente da 
Comissão de Estatística e Gestão Estratégica. 

 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Min. GILMAR MENDES 

ANEXO I 

A Estratégia do Poder Judiciário 

PODER JUDICIÁRIO 

Missão: 

Realizar Justiça. 

Descrição da Missão: 

Fortalecer o Estado Democrático e fomentar a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária, por meio de uma efetiva prestação jurisdicional. 

Visão: 

Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz 
social. 

Descrição da Visão: 

Ter credibilidade e ser reconhecido como um Poder célere, acessível, responsável, 
imparcial, efetivo e justo, que busca o ideal democrático e promove a paz social, 
garantindo o exercício pleno dos direitos de cidadania. 

Atributos de Valor para a Sociedade:  

Credibilidade,  

Celeridade 

Modernidade 

Acessibilidade 

Transparência 

Responsabilidade Social e Ambiental 
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Imparcialidade 

Ética 

Probidade 

Tema: 

 
Eficiência Operacional. 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. 

 
Descrição do Objetivo: 

 
Garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos a fim de  

assegurar a razoável duração do processo. 

 
Linhas de Atuação: 

 
Taxa de congestionamento; 

 
Tecnologia (modernização); 

 
Alocação e realocação de pessoas; 

 
Otimização e simplificação de rotinas. 

 
Ações Sugeridas: 

 
Implantar o processo eletrônico, inclusive nas execuções penais e fiscais; 

 
Investir na estrutura dos juizados especiais; 
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Incentivar a conciliação, inclusive mediante sensibilização do Poder Público nas  

ações em que é parte; 

 
Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para 
priorizar a sua solução; 

 
Estabelecer controle eletrônico das tramitações processuais, para identificar os 
entraves (gargalos), evitar a paralisação de processos, a perpetuação de decisões 
provisórias e o perecimento de direitos; 

 
Modernizar e uniformizar o fluxo de trabalho das secretarias e gabinetes visando à 
organização e à racionalização; 

 
Implementar o peticionamento eletrônico e outras ferramentas de TI que promovam 
a automatização dos trâmites processuais; 

 
Realizar a gestão por competência, promovendo a reengenharia da estrutura de 
pessoal com alocação adequada e proporcional à demanda das unidades judiciárias, 
de acordo com a sua competência; 

 
Aperfeiçoar os relatórios estatísticos como meio de identificação de ações 
repetitivas, projeção de demandas e percepção de fatores externos, para 
planejamento de ações; 

 
Estimular a solução coletiva das demandas de massa; 
Otimizar os procedimentos de execução de mandados, inclusive com 
compartilhamento das informações entre os oficiais de justiça; 

 
Implementar Carta Precatória Eletrônica. 

 
Projetos Catalogados: 

 
TJ/AL: Políticas de segurança da informação (virtualização de processos); 
TJ/BA: Núcleo de Conciliação no 1º. Grau; 

 
TJ/SE: Projeto Chronos (ferramenta de diagnóstico para ajustes na estrutura); 
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TJ/SE: Padronização do quadro funcional da área-fim (dotação móvel das unidades 
com base em parâmetros); 

TJ/SE: Virtualização de processos; 

 
TJ/SC: Mutirões de conciliações, de sentenças e do tribunal do júri; 
TJ/SC: 5S (utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina); 
TRE/AC: Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP); 

 
TRE/ES: SISLOG (gerenciamento das eleições); 

 
TST/CSJT: Sistema Unificado de Administração Processual da Justiça do Trabalho 
(SUAP); 
TRT/BA: Revisão do Processo de Distribuição; 

 
TRT/SC: Melhorias nos processos de trabalho na 1a. e 2a. instâncias; 
TRF/2: Processo eletrônico com certificação digital; 

 
TRF/2: Reformulação da Intranet JF/ES; 

 
TRF/4: Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos Processuais (GEDPRO); 

 
TRF/5: Seção Judiciária CE - FLUXUS Controle de Documentos e Processos 
Administrativos Físicos e Virtuais; 

 
STF: Plenário Virtual; 

 
STF: Canal da Repercussão Geral. 

 
(Vide detalhamento dos projetos no CD anexo) 

 
Tema: 
Eficiência Operacional. 

 
Objetivo Estratégico: 
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Buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 
Descrição do Objetivo: 

 
Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização na aquisição e 
utilização de todos os materiais, bens e serviços (responsabilidade ambiental), e da 
melhor alocação dos recursos humanos necessários à prestação jurisdicional. 
Linhas de Atuação: 

 
Economicidade; 
Desburocratização; 
Redução do custo do processo judicial e administrativo; 
Gestão ambiental. 

 
Ações Sugeridas: 

 
Priorizar a atividade fim na utilização dos recursos orçamentários; 
Usar de forma racional e criativa materiais, bens e serviços; 
Conscientizar servidores sobre responsabilidade ambiental; 
Aperfeiçoar relatórios estatísticos para melhor controle de custos; 
Compartilhar estrutura física entre segmentos da Justiça; 

 
Implantar o Diário de Justiça Eletrônico; 

 
Fomentar política de gestão documental com foco na modernização de arquivos e 
na preservação da memória do Judiciário; 

 
Implantar ou aprimorar unidade responsável pelo controle interno dos tribunais. 
Projetos Catalogados: 

 
CNJ: Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário 
(PRONAME); 

 
TJ/BA: Racionalização do Uso de Energia Elétrica TJ/DFTProjeto de Modernização 
dos Arquivos (PROMA); 

 
TJ/SC: Arquivo Central de Processos; 
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CSJT: Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA); 

 
TRT/SC: Gestão ambiental. 

 
Tema: 
Acesso ao Sistema de Justiça. 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Facilitar o acesso à Justiça. 

 
Descrição do Objetivo: 

 
Promover o acesso ao Poder Judiciário, com o objetivo de democratizar a relação da 
população com os órgãos judiciais e garantir equidade no atendimento à sociedade. 
Linhas de Atuação: 

 
Reduzir a distância física aos órgãos jurisdicionais (capilaridade); 
Promover meios que garantam acessibilidade real (democratização do acesso). 
Ações Sugeridas: 

 
Instituir protocolo integrado entre órgãos da Justiça; 

 
Incentivar a descentralização dos serviços judiciais, inclusive por meio de postos 
avançados de atendimento e atermação, com utilização de voluntariado; 

 
Incrementar a Justiça Itinerante; 

 
Firmar parcerias para utilização de unidades judiciárias por outros segmentos da 
Justiça de menor capilaridade (compartilhamento de unidades judiciárias). 
Projetos Catalogados: 

 
TJ/AL: Justiça itinerante; 

 
TJ/BA: Balcões de Justiça e Cidadania; 
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TJ/SC: Protocolo Judicial Expresso; 

 
TJ/SE: Portal do advogado; 

 
TRE/AC: Disque denúncia; 

 
TRE/CE: Unidade móvel de atendimento ao eleitor; 

 
TRT/BA: Atendimento centralizado/SAC (conjunto com outros órgãos e poderes); 

 
TRT/MA: Varas itinerantes; 

 
TRF/1: A Justiça Bate às Portas. 

 
Tema: 
Acesso ao Sistema de Justiça. 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Promover a efetividade no cumprimento das decisões judiciais. 

 
Descrição do Objetivo: 

 
Assegurar o cumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário, a fim de 
garantir que os direitos reconhecidos alcancem resultados concretos. 
Linhas de Atuação: 

 
Modernização dos mecanismos de cumprimento/execução do julgado; 

 
Controle da prisão provisória e da execução das penas.  

 
Ações Sugeridas: 
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Utilizar sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre devedores e bens, 
como também de comunicação de ordens judiciais no cumprimento/execução das 
decisões (Bacenjud, Infojud, Renajud, penhora eletrônica de imóveis etc.);  

 Instituir conciliação em precatórios; 

 
Implantar ferramenta eletrônica para gerenciamento das Guias de Recolhimento na 
execução penal e controle das prisões provisórias; 

 
Padronizar procedimentos e regulamentar rotinas processuais, inclusive para 
garantir a aplicação da lei de execução penal; 

 
Investir na estruturação da execução penal; 

 
Realizar mutirões carcerários periódicos; 

 
Implantar rol de culpados centralizado para viabilizar a construção do banco nacional 
de condenados; 

 
Padronizar o cadastramento das partes, observando-se, prioritariamente, a 
denominação ou razão social constante do cadastro de CPF e CNPJ; 
Aperfeiçoar os mecanismos de alienação judicial de bens (leilão eletrônico, leilão 
unificado etc.); 

 
Compartilhar informações sobre devedores e bens entre órgãos judiciais e oficiais de 
justiça; 
Instituir unidade judiciária especializada em investigação patrimonial e múltiplas 
execuções contra o mesmo devedor. 

 
Projetos Catalogados: 

 
TJ/MG: Conciliações itinerantes de precatórios; 

 
TJ/PA: Sistema de acompanhamento de presos provisórios e apenados; 

 
TJ/SE: Sistema Integrado de Execução Penal (SIEP); 
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TRT/MA: Juízo auxiliar de precatórios; 

 
TRT/MA: Juízo auxiliar de execução; 

 
TRF/2: Precatório eletrônico. 

 
Tema: 
Responsabilidade Social. 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Promover a cidadania. 

 
Descrição do Objetivo: 

 
Promover o desenvolvimento e a inclusão social, por meio de ações que contribuam 
para o fortalecimento da educação e da consciência dos direitos, deveres e valores 
do cidadão.  

 
Linhas de Atuação: 

 
Inclusão social e desenvolvimento; 

 
Conscientização de direitos, deveres e valores; 

 
Infância e Juventude; 

 
Reinserção social de egressos. 

 
Ações Sugeridas: 

 
Mobilizar órgãos do governo, do setor privado e organizações da sociedade civil 
para construção de uma política de segurança pública com cidadania; 
Fomentar política de humanização do sistema penitenciário, inclusive para 
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alfabetização, profissionalização e inserção de egressos no mercado de trabalho; 
Firmar parcerias com entidades públicas e privadas para educação e inserção social 
de menores infratores, menores carentes e vítimas da prostituição infantil;   Utilizar o 
Cadastro Nacional de Adoção; 

 
Instituir centros de promoção da cidadania ou outros meios de difusão de direitos 
fundamentais e de temas de interesse da comunidade (dependência química, 
alcoolismo, economia doméstica, direitos da mulher, direitos do trabalhador, 
previdência social etc.). 

 
Projetos Catalogados: 

 
CNJ: Nossas Crianças: Um dever de todos; 

 
CNJ: Casas de Justiça e Cidadania; 

 
CNJ: Começar de novo; 

 
CNJ: Cadastro Nacional de Adoção; 

 
TJ/AL: Projeto DNA Identificação de Paternidade; 

 
TJ/DF: Justiça Comunitária; 

 
TRE/AC: Eleitor mais cidadão; 

 
TRE/DF: Programa Eleitor do Futuro; 

 
TRT/MG: Programa de Gestão Ambiental; 

 
TRF/2: Comunidade que Aprende. 

 
Tema: 
Alinhamento e Integração. 
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Objetivo Estratégico: 

 
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário. 

 
Descrição do Objetivo: 

 
Garantir que as unidades do Judiciário tenham seu planejamento estratégico e sua 
gestão alinhados à estratégia do Poder Judiciário Nacional, respeitando as 
particularidades locais e visando a resultados de curto, médio e longo prazos 
(continuidade). 
Linhas de Atuação: 

 
Desdobramento da estratégia; 

 
Continuidade administrativa; 

 
Gestão democrática e participativa. 

 
Ações Sugeridas: 

 
Desenvolver planejamento estratégico plurianual alinhado à estratégia do Poder 
Judiciário; 
Aprovar o planejamento no Tribunal Pleno ou Órgão Especial; 

 
Estabelecer metas desafiadoras de curto, médio e longo prazos e respectivos 
indicadores para mensuração do seu alcance;  

 
Assegurar a participação dos magistrados e servidores na concepção e execução do 
planejamento; 
Estruturar a unidade administrativa responsável pela gestão estratégica (Resolução 
49/CNJ); 

 
Implantar escritório de projetos subordinado à unidade de gestão estratégica. 
Projetos Catalogados: 

 
CNJ: Planejamento Estratégico do Judiciário; 
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CNJ: Escritório de Projetos; 

 
TRE/MG: Software de gerenciamento de projetos e de portfólio de projetos; 

 
TRE/PE: Sistema de Gerenciamento de Ações Estratégicas    
(SIMPLA). 
Tema: Alinhamento e Integração. 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais (nacionais e 
internacionais).   Descrição do Objetivo: 

 
Buscar a unicidade e a integração da Justiça por meio da troca de experiências 
entre Tribunais, compartilhando conhecimento, práticas, unidades, estruturas e 
soluções jurídicas e administrativas.  

 
Linhas de Atuação: 

 
Compartilhar conhecimentos em práticas e soluções jurídicas e administrativas; 
Compartilhar unidades judiciárias e administrativas, estruturas e soluções de TI. 
Ações Sugeridas: 

 
Promover encontros regionais e nacionais periódicos entre dirigentes, magistrados e 
servidores de tribunais do mesmo ou de diversos segmentos da Justiça; 
Compartilhar estruturas físicas e administrativas de unidades judiciárias para melhor 
atendimento ao cidadão; 

 
Criar parcerias para desenvolvimento e utilização de sistemas de TI; 
Incrementar o banco de boas práticas de gestão do Poder Judiciário. 
Projetos Catalogados: 

 
CNJ: Banco de Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário.  
Tema: 
Atuação Institucional. 

 
Objetivo Estratégico: 
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Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições. 
Descrição do Objetivo: 

 
Fortalecer a integração do Judiciário com os Poderes Executivo e Legislativo e 
desenvolver parcerias com os órgãos do sistema da justiça (OAB, Ministério Público, 
Defensorias) e entidades públicas e privadas para viabilizar o alcance dos seus 
objetivos (eficiência, acessibilidade e responsabilidade social). 
Linhas de Atuação: 

 
Prevenção de litígios judiciais; 

 
Parcerias/Convênios; 
Solução coletiva de demandas; 

 
Comunicação eletrônica (art. 7º da Lei nº 11.419/2006). 

 
Ações Sugeridas: 

 
Fortalecer o relacionamento com órgãos e entidades públicas e privadas para 
prevenir demandas repetitivas e impedir o uso abusivo e desnecessário da Justiça, 
sobretudo em matérias já pacificadas;  

 
Celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar 
projetos de responsabilidade social; 

 
Firmar parcerias e convênios para implementar projetos de interesse comum, 
inclusive mecanismos que viabilizem a comunicação eletrônica entre o Poder 
Judiciário e os outros Poderes, setores e instituições; 

 
Intermediar medidas com a Administração Pública para solução coletiva de 
demandas repetitivas, inclusive precatórios; 

 
Firmar parcerias com universidades, OAB, Ministério Público e Defensorias para 
atendimento gratuito da população carente. 

 
Projetos Catalogados: 
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CNJ: Acesso à Base de Dados da Secretaria da Receita Federal (INFOJUD); 

CNJ: Sistema de Restrição Judicial de Veículos Automotores (RENAJUD); 

 
CNJ: Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA); 

 
TJ/AL: Cooperação técnica com prefeituras. 

 
Tema: 
Atuação Institucional. 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva. 
Descrição do Objetivo: 

 
Valorizar e difundir práticas que fomentem e conservem valores éticos e morais 
(imparcialidade, probidade, transparência) no âmbito do Poder Judiciário, nas 
organizações ligadas à atividade judiciária e nas instituições de ensino. 
Linhas de Atuação: 

 
Unidades do Judiciário; 

 
Universidades (estudantes de Direito); 

 
Organizações ligadas à atividade judiciária. 

 
Ações Sugeridas: 

 
Promover cursos, seminários, palestras e fóruns de discussão, em parceria com 
entidades ligadas à atividade judiciária (OAB, Ministério Público, defensorias etc.), a 
fim de prevenir condutas antiéticas no Judiciário; 

 
Viabilizar com universidades o fomento de temas ligados à ética e moral nos cursos 
de Direito. 
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Tema: 
Atuação Institucional. 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Aprimorar a comunicação com o público externo. 

 
Descrição do Objetivo: 

 
Aprimorar a comunicação com o público externo, com linguagem clara e acessível, 
disponibilizando, com transparência, informações sobre o papel, as ações e as 
iniciativas do Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e 
administrativos, os dados orçamentários e de desempenho operacional. 
Linhas de Atuação: 

 
Papel e iniciativas do Judiciário; 

 
Informações processuais e administrativas; 

 
Aproximação com os meios de comunicação; 

 
Transparência e linguagem clara. 

 
Ações Sugeridas: 

 
Desenvolver plano de comunicação; 

 
Divulgar o papel e as iniciativas do Judiciário à sociedade; 

 
Aprimorar e padronizar os serviços prestados nos portais da internet, tendo como 
foco o jurisdicionado e a necessidade de facilitar o acesso às informações 
processuais (excelência no atendimento virtual); 

  
Viabilizar o acesso virtual aos processos judiciais na íntegra; 
Utilizar os portais na internet como canal de comunicação e de transparência, 
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inclusive para publicação de informações administrativas de interesse público  
(receitas, despesas, orçamento, execução orçamentária); 

 
Utilizar linguagem clara e acessível em todas as divulgações;  
Implantar ouvidoria estruturada e autônoma, inclusive para recebimento de críticas e 
sugestões;    Realizar audiências públicas. 

 
Projetos Catalogados: 

 
CNJ: Política de Comunicação Social; 

 
TJ/SC: Banco de acórdãos (Gestão de documentos); 

 
TRT/RO: Portal da Transparência Pública. 

 
Tema: 
Gestão de Pessoas. 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores. 
Descrição do Objetivo: 

 
Garantir que os magistrados e servidores possuam conhecimentos, habilidades e 
atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos. 
Linhas de Atuação: 

  
Gestão e execução da estratégia;  

 
Gestão administrativa; 

 
Gestão de projetos; 

 
Conhecimentos jurídicos; 
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Sistemas de TI; 

 
Estatística. 
Ações Sugeridas: 

 
Aperfeiçoar e capacitar continuamente magistrados e servidores em conhecimentos 
jurídicos e interdisciplinares; 

 
Capacitar magistrados e servidores na utilização do processo eletrônico e demais 
sistemas de TI; 

 
Capacitar magistrados e servidores em gestão e execução da estratégia, gestão 
administrativa, de pessoas, de projetos; 

 
Capacitar magistrados e servidores em produção e análise de estatística; 
Capacitar servidores na alimentação dos sistemas processuais, para que reflitam 
com exatidão o andamento do processo;  

 
Promover cursos de capacitação em atendimento ao público;  
Acompanhar e avaliar a eficácia de treinamentos por intermédio de pesquisas e 
índice de alcance dos objetivos estratégicos; 

 
Capacitar em gestão por competências, de modo a incentivar o melhor 
aproveitamento das habilidades; 

 
Fomentar o uso dos instrumentos de educação à distância; 
Incentivar a mudança cultural gerada pela desmaterialização do processo judicial e 
administrativo; 
Priorizar o ensino a distância viabilizando a capacitação de um número maior de 
servidores. 
Projetos Catalogados: 

 
TJ/PA: Capacitação de Magistrados e Servidores; 

 
TJ/SC: Parceiras com universidades locais para formação dos gestores (magistrados 
e servidores); 
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TRE/MG: Competência em Gestão de Projetos; 

TRT/MG: Cursos de atualização a distância; 

 

 

TRT/MG: Projeto Gestão por Competências. 

 
Tema: 
Gestão de Pessoas. 

 
Objetivo Estratégico: 

 
Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da Estratégia. 
Descrição do Objetivo: 

 
Elevar o nível de comprometimento, motivação e identidade institucional dos 
Magistrados e Servidores para viabilizar a execução da estratégia. 

 
Linhas de Atuação: 

 
Comunicação interna; 

 
Cultura orientada a resultados; 

 
Qualidade de vida; 

 
Clima organizacional; 

 
Reconhecimento da criatividade e proatividade. 

 
Ações Sugeridas: 

 
Desenvolver plano de comunicação interna sobre a estratégia para explicar o papel 
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de cada servidor no alcance dos objetivos e os benefícios de sua implementação; 
Realizar pesquisa sobre clima organizacional para medir o grau de aprovação de 
magistrados e servidores (conhecimento do tribunal, motivação, qualidade, 
administração, infraestrutura, relacionamento interpessoal e comunicação); 
Fomentar, difundir e valorizar práticas inovadoras, criativas e proativas; 
Realizar atividades que desenvolvam a identidade institucional e o comprometimento 
com a solução dos desafios; 

 
Aperfeiçoar programas de valorização dos recursos humanos, inclusive com 
estímulos a desempenhos; 

 
Implantar plano de carreira; 

 
Desenvolver programa de gestão de pessoas com assistência preventiva médica, 
social e odontológica; 

 
Criar estímulos de permanência de magistrados e servidores nas unidades 
judiciárias de difícil provimento; 

 
Valorizar os magistrados e servidores de primeira instância; 
Equilibrar as condições de trabalho no primeiro e segundo graus, adequando-as 
proporcionalmente às necessidades e demandas.  

 
Projetos Catalogados: 

 
TRE/DF Programa Talentos Inovadores; 

 
TRT/BA Gestão de Pessoas Desfuncionais (reintegração ao trabalho); 

 
TRT/SC Projeto Autoatendimento do servidor.  

 
Tema: 
Infraestrutura. 
Objetivo Estratégico: 

 
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais. 
Descrição do Objetivo: 
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Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos 
de informática) que permitam o bom desempenho das unidades do Judiciário, 
garantindo aos magistrados e servidores condições de trabalho com saúde e 
segurança, além da  proteção e manutenção dos bens materiais e dos sistemas. 

 
Linhas de Atuação: 

 
Infraestrutura; 
Segurança física institucional; 

 
Segurança das pessoas. 

 
Ações Sugeridas: 

 
Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e 
proporcional à demanda; 

 
Capacitar servidores nas áreas de segurança de dignitários, inteligência, segurança 
do patrimônio, gerenciamento de crise etc., sem prejuízo de outras medidas 
necessárias para a garantia da segurança física dos magistrados, servidores, 
colaboradores e usuários, bem como da informação, do acervo e dos bens 
materiais; 
Padronizar os projetos de novas unidades, instalações e mobiliário, com foco em 
funcionalidade, economicidade, desenvolvimento sustentável e ergonomia. 
Tema: 
Tecnologia. 
Objetivo Estratégico: 

 
Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI. 

 
Descrição do Objetivo: 

 
Estruturar a tecnologia da informação e o seu gerenciamento de forma a garantir o 
desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a disponibilidade dos sistemas essenciais à 
execução da estratégia. 

 
Linhas de Atuação: 



233 

 

 
Suporte à Estratégia; 

 
Segurança da Informação. 

 
Ações Sugeridas: 

 
Investir na estruturação das áreas de tecnologia da informação; 
Priorizar sistemas de TI diretamente relacionados aos projetos estratégicos; 
Estabelecer diretrizes para a aquisição e o desenvolvimento de programas de 
informática e para a compra de equipamentos, observados os princípios da 
universalidade, simplicidade, atualidade, economicidade, independência, eficiência, 
disponibilidade, modularidade, convergência, continuidade e acessibilidade; 
Priorizar a utilização de programas de código aberto; 
Desenvolver políticas de segurança da informação; 
I nformatizar todas as unidades judiciárias, conectá-las à internet e interligá-las aos 
bancos de dados das Capitais ou dos respectivos Tribunais; 
Implementar e aperfeiçoar o processo eletrônico, judicial e administrativo; 
Exigir a informatização dos cartórios extrajudiciais e garantir meios de acesso 
eletrônico aos bancos de dados pelas autoridades judiciárias, inclusive para controle 
e fiscalização; 

Implantar mecanismos de comunicação eletrônica entre as unidades do tribunal e 
entre tribunais; 

 
Buscar parcerias institucionais com órgãos ou entidades externas para tornar 
eletrônicas as comunicações oficiais (Art. 7º da Lei 11.419);  
Habilitar os magistrados e servidores na utilização da certificação digital; 
Possibilitar o peticionamento eletrônico e a intimação eletrônica em todos os 
processos judiciais; 

 
Implementar a distribuição eletrônica e aleatória das ações e dos recursos; 
Automatizar e incrementar a geração de dados estatísticos. 
Projetos Catalogados: 

 
CNJ: INFOVIA; 

 
CNJ/TJRN: Malote Digital (Sistemas Hermes); 

 
TJ/SC: Datacenter de alta performance - sala cofre. 
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Tema: 
Orçamento. 
Objetivo Estratégico: 

 
Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução dos objetivos da 
estratégia. 
Descrição do Objetivo: 

 
Promover ações orçamentárias visando assegurar recursos que viabilizem as ações 
e metas necessárias à execução da Estratégia. Garantir a disponibilização dos 
recursos orçamentários necessários para a execução dos projetos estratégicos, de 
acordo com os cronogramas estabelecidos para cada iniciativa.  
Linhas de Atuação: 

 
Orçamento para a Execução da Estratégia. 
Ações Sugeridas: 

 
Viabilizar a regulamentação legal nos Estados do repasse do duodécimo em 
percentual da receita corrente líquida; 

 
Incrementar as fontes de receita (depósitos judiciais, serventias extrajudiciais, custas 
judiciais etc.); 

 
Viabilizar a criação de fundo de reaparelhamento e modernização do Poder 
Judiciário; 
Alinhar o planejamento orçamentário aos objetivos estratégicos;  

 
Otimizar a execução orçamentária. 

 
Projetos Catalogados: 

 
CNJ: Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário; 

 
TJ/AL: Convênio com cartórios para recuperar custas;  

TJ/SC: Sisproject (software de apoio ao acompanhamento de projetos e elaboração 
de peças orçamentárias). 
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ANEXO II 

 
METAS NACIONAIS DE NIVELAMENTO 

 
ANO DE 2009 

 
1. Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 05 anos) 
aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou 
Órgão Especial;  

 
2. Identificar e julgar todos os processos judiciais distribuídos (em 1º, 2º grau ou 
tribunais superiores) até 31/12/2005; 

 
3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e à 
rede mundial de computadores (internet);  

 
4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos; 
5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de 
acompanhamento eletrônico das prisões provisórias; 

 
6. Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de 
processos de trabalho, para imediata implantação de métodos de gerenciamento de 
rotinas; 
7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de 
computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões de 
todos os processos, respeitado o segredo de justiça; 

 
8. Cadastrar todos os magistrados nos sistemas eletrônicos de acesso a 
informações sobre pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, 
Infojud, Renajud); 
9. Implantar núcleo de controle interno; 

 
10. Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias. 
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ANEXO K – RESOLUÇÃO N. 50, DE 12 DE NOV. 2003, QUE DISPÕE SOBRE OS 
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS AVANÇADOS (JEFA) 

 

RESOLUÇÃO Nº 50, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2003. 

Dispõe sobre os Juizados Especiais Federais Avançados (JEFA) 

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no 
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em 
vista o decidido pelo Conselho de Administração na sessão realizada em 
10/11/2003, nos autos do Processo Administrativo nº 03.06.00027-0, e considerando 
o interesse em estender a jurisdição dos Juizados Especiais Federais, de forma a 
facilitar o acesso à Justiça e a necessidade de disciplinar a forma de instalação, a 
fim de que haja maior segurança e efetividade em tal tipo de iniciativa, resolve: 

Art. 1º O Juizado Especial Federal Avançado (JEFA) constitui modalidade dos 
Juizados Especiais Federais e pode ser implantado no mesmo ou em outro 
município da sede da Justiça Federal. 

Art. 2º Constitui requisito imprescindível para a instalação do Juizado Especial 
Federal Avançado a inexistência de prejuízo para a jurisdição comum da Vara (s) 
Federal (ais) da Subseção Judiciária. 

Art. 3º A instalação do JEFA poderá ser tomada em parceria com Faculdades de 
Direito, Prefeituras Municipais e/ou outros órgãos públicos e particulares. 

Art. 4º O requerimento de instalação dos Juizados Especiais Federais Avançados 
será feito pelo Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária ao Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região. 

Parágrafo único - A proposta será encaminhada ao Juiz Federal Diretor do Foro da 
Seção Judiciária, que emitirá opinião a respeito e, em seguida, remeterá os autos à 
Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Presidência os enviará ao 
Conselho de Administração que, após a ouvida do Corregedor-Geral e do 
Coordenador dos Juizados Especiais, decidirá. 

Art. 5º A proposta será instruída com os seguintes elementos: 

I - distância da sede da Justiça Federal; 

II - projeção do volume de serviço; 

III - proposta de parceria da entidade interessada; 

IV - número de Varas e de Juízes na cidade sede da Justiça Federal; 

V - indicação de local onde se dará a instalação; 
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VI - indicação do número de pessoas que prestarão serviço e em que condições; 

VII - indicação de material necessário ao funcionamento da unidade e se haverá 
oferta da entidade parceira; 

VIII - projeção de despesas mensais com o deslocamento de Juízes e servidores. 

Art. 6º Se aprovada a proposta pelo Conselho de Administração, o convênio será 
firmado entre o Diretor do Foro da Seção Judiciária e a(s) entidade (s) 
interessada(s). 

Art. 7º Poderá participar do JEFA, mediante prévia autorização, Juiz Federal que não 
atue em Vara dos Juizados Especiais Federais Exclusivos ou Adjunto. 

Art. 8º O recebimento e a triagem das petições iniciais e documentos que a instruem 
serão realizados pela equipe conveniada que posteriormente os remeterá à sede do 
Juizado Especial vinculado à referida localidade. 

Art. 9º Sempre que possível deverá integrar o JEFA um servidor da Justiça Federal, 
residente no município da instalação, de forma a fixar a presença da Justiça Federal 
no posto avançado. 

Art. 10 As audiências serão realizadas mensalmente. Havendo necessidade, em 
razão do volume de demandas, excepcionalmente, poderão ocorrer quinzenalmente. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler 

Vice-Presidente no exercício da Presidência 
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ANEXO L – RESOLUÇÃO N. 50, DE 12 DE NOV. 2003, QUE DISPÕE SOBRE OS 
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS AVANÇADOS (JEFA) 
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ANEXO M – RESOLUÇÃO N. 10, DE 13 DE MAI. 2009, QUE AUTORIZA A 
INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO NA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE UNIÃO DOS PALMARES - ALAGOAS 
 
 

Poder Judiciário 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

PRESIDÊNCIA 
RESOLUÇÃO N° 10, DE 13 DE MAIO DE 2009. 

 
Autoriza a instalação do Juizado Especial 
Federal  Adjunto na Subseção Judiciária de 
União dos  Palmares - Alagoas. 

 
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO a solicitação contida no Oficio n° 57/2009/GDF/SJ-AL, a 

necessidade de tornar a Justiça Federal mais célere, efetiva e próxima dos cidadãos 
domiciliados na zona da mata alagoana e de desafogar o Juizado Especial Federal 
da Capital. 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º. Autorizar a instalação do Juizado Especial Adjunto na 7ª Vara da 

Seção   Judiciária do Estado de Alagoas, sediada em União dos Palmares. 
 
Art. 2º. O Juizado Especial Federal Adjunto terá jurisdição idêntica à da 7a 

Vara  Federal da Seção Judiciária de Alagoas. 
 
Art. 3º. Autorizar, a utilização do sistema eletrônico CRETA para 

processamento dos feitos dessa competência. 
 
Art. 4º. Determinar a redistribuição de processos em tramitação na 6ª Vara de  

Alagoas alcançados pela competência territorial da unidade sediada em União dos  
Palmares. 

 
Art. 5º. Esta Resolução entrará em. vigor na data da sua publicação. 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador Federal LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA 

Presidente 
 

Desembargador  Federal MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS 
Vice-Presidente 
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Desembargador Federal JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES 

 
Desembargador Federal JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 

 
 

Desembargador Federal FRANCISCO GERALDO APOLIANO DIAS 
 
 

Desembargador Federal FRANCISCO QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI 
 
 

Desembargador Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA 
 
 

Desembargador Federal VLADIMIR SOUZA CARVALHO 
 
 

Desembargador Federal ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA 
Coordenador dos Juizados Especiais 

 
 

Desembargador Federal FRANCISCO BARROS DIAS 
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ANEXO N – LEI N. 8.742, DE 7 DE DEZ. 1993, QUE DISPÕE SOBRE A 
ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. 

Mensagem de veto 

Dispõe sobre a organização da Assistência 
Social e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO I 

Das Definições e dos Objetivos 

        Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através 
de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas. 

        Art. 2º A assistência social tem por objetivos: 

        I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

        II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

        III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

        IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

        V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

        Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais. 
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        Art. 3º Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas 
que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus 
direitos. 

CAPÍTULO II 

Dos Princípios e das Diretrizes 

SEÇÃO I 

Dos Princípios 

        Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 

        I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica; 

        II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

        III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

        IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

        V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios 
para sua concessão. 

SEÇÃO II 

Das Diretrizes 

        Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes 
diretrizes: 

        I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

        II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

        III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo. 

CAPÍTULO III 
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Da Organização e da Gestão 

        Art. 6º As ações na área de assistência social são organizadas em sistema 
descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organizações de 
assistência social abrangidas por esta lei, que articule meios, esforços e recursos, e 
por um conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos diversos setores 
envolvidos na área. 

        Parágrafo único. A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência 
Social é o Ministério do Bem-Estar Social. 

        Art. 7º As ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações 
de assistência social, observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), de que trata o art. 17 desta lei. 

        Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados os 
princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas Políticas de 
Assistência Social. 

        Art. 9º O funcionamento das entidades e organizações de assistência social 
depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, 
ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. 

        § 1º A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e 
funcionamento das entidades com atuação em mais de um município no mesmo 
Estado, ou em mais de um Estado ou Distrito Federal. 

        § 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput 
na forma prevista em lei ou regulamento. 

        § 3º A inscrição da entidade no Conselho Municipal de Assistência Social, ou 
no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, é condição essencial para o 
encaminhamento de pedido de registro e de certificado de entidade de fins 
filantrópicos junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

        § 3o  A inscrição da entidade no Conselho Municipal de Assistência Social, ou 
no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, é condição essencial para o 
encaminhamento de pedido de registro e de certificado de entidade beneficente de 
assistência social junto ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)   (Revogado pela 
Medida Provisória nº 446, de 2008)   Rejeitada 

        § 3o  A inscrição da entidade no Conselho Municipal de Assistência Social, ou 
no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, é condição essencial para o 
encaminhamento de pedido de registro e de certificado de entidade beneficente de 
assistência social junto ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)  
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        § 4º As entidades e organizações de assistência social podem, para defesa de 
seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos 
Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. 

        Art. 10. A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar 
convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade 
com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos. 

        Art. 11. As ações das três esferas de governo na área de assistência social 
realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e execução dos programas, em suas respectivas 
esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

        Art. 12. Compete à União: 

        I - responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação 
continuada definidos no art. 203 da Constituição     Federal; 

        II - apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de 
enfrentamento da pobreza em âmbito nacional; 

        III - atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às 
ações assistenciais de caráter de emergência. 

        Art. 13. Compete aos Estados: 

        I - destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no 
custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social; 

        II - apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de 
enfrentamento da pobreza em âmbito regional ou local; 

        III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter 
de emergência; 

        IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios 
municipais na prestação de serviços de assistência social; 

        V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda 
municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do 
respectivo Estado. 

        Art. 14. Compete ao Distrito Federal: 

        I - destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento dos auxílios 
natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho de Assistência 
Social do Distrito Federal; 
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        II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 

        III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil; 

        IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência; 

        V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei. 

        Art. 15. Compete aos Municípios: 

        I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos auxílios 
natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidas pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social; 

        II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 

        III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil; 

        IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência; 

        V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei. 

        Art. 16. As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de 
assistência social, de caráter permanente e composição paritária entre governo e 
sociedade civil, são: 

        I - o Conselho Nacional de Assistência Social; 

        II - os Conselhos Estaduais de Assistência Social; 

        III - o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal; 

        IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

        Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da 
Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional 
de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm 
mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período. 

        § 1º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é composto por 18 
(dezoito) membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da 
Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional 
de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes: 

        I - 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante dos 
Estados e 1 (um) dos Municípios; 
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        II - 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos 
usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de 
assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob 
fiscalização do Ministério Público Federal. 

        § 2º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é presidido por um de 
seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, 
permitida uma única recondução por igual período. 

        § 3º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) contará com uma 
Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder 
Executivo. 

        § 4º Os Conselhos de que tratam os incisos II, III e IV do art. 16 deverão ser 
instituídos, respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, 
mediante lei específica. 

        Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: 

        I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 

        II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e 
privada no campo da assistência social; 

        III - fixar normas para a concessão de registro e certificado de fins filantrópicos 
às entidades privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência 
social;  
        IV - conceder atestado de registro e certificado de entidades de fins 
filantrópicos, na forma do regulamento a ser fixado, observado o disposto no art. 9º 
desta lei;  
        III - observado o disposto em regulamento, estabelecer procedimentos para 
concessão de registro e certificado de entidade beneficente de assistência social às 
instituições privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência 
social que prestem serviços relacionados com seus objetivos institucionais; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 
        IV - conceder registro e certificado de entidade beneficente de assistência 
social; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)   
        III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e 
organizações de assistência social junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; (Redação dada pela Medida Provisória nº 446, de 2008)  
Rejeitada 
        IV - apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações 
de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para 
conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do 
Distrito Federal; (Redação dada pela Medida Provisória nº 446, de 2008)  Rejeitada 

III - observado o disposto em regulamento, estabelecer procedimentos para 
concessão de registro e certificado de entidade beneficente de assistência social às 
instituições privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência 
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social que prestem serviços relacionados com seus objetivos institucionais; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 

IV - conceder registro e certificado de entidade beneficente de assistência 
social; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 

        V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de 
assistência social; 

        VI - convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, por 
maioria absoluta de seus membros, a Conferência Nacional de Assistência Social, 
que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes 
para o aperfeiçoamento do sistema; 

        VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência Social em 
1997, convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de 
Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e 
propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; (Redação dada pela Lei nº 
9.720, de 26.4.1991) 

        VII - (Vetado.) 

        VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser 
encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social; 

        IX - aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios 
e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua 
regionalização mais equitativa, tais como: população, renda per capita, mortalidade 
infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse 
de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo 
das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

        X - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais 
e o desempenho dos programas e projetos aprovados; 

        XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e 
plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); 

        XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS) junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social; 

        XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno; 

        XIV - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as 
contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e os respectivos pareceres 
emitidos. 
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        Parágrafo único. Das decisões finais do Conselho Nacional de Assistência 
Social, vinculado ao Ministério da Assistência e Promoção Social, relativas à 
concessão ou renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social, caberá recurso ao Ministro de Estado da Previdência Social, no prazo de 
trinta dias, contados da data da publicação do ato no Diário Oficial da União, por 
parte da entidade interessada, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 10.684, 
de 30.5.2003)    (Revogado pela Medida Provisória nº 446, de 2008) 

       Parágrafo único. Das decisões finais do Conselho Nacional de Assistência 
Social, vinculado ao Ministério da Assistência e Promoção Social, relativas à 
concessão ou renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social, caberá recurso ao Ministro de Estado da Previdência Social, no prazo de 
trinta dias, contados da data da publicação do ato no Diário Oficial da União, por 
parte da entidade interessada, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 10.684, 
de 30.5.2003)  

        Art. 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social: 

        I - coordenar e articular as ações no campo da assistência social; 

        II - propor ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a Política 
Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de 
prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de 
benefícios, serviços, programas e projetos; 

        III - prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada 
definidos nesta lei; 

        IV - elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em 
conjunto com as demais da Seguridade Social; 

        V - propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei; 

        VI - proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na 
forma prevista nesta lei; 

        VII - encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS) relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos 
recursos; 

        VIII - prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às entidades e organizações de assistência social; 

        IX - formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos 
humanos no campo da assistência social; 
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        X - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de 
necessidades e formulação de proposições para a área; 

        XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e 
organizações de assistência social, em articulação com os Estados, os Municípios e 
o Distrito Federal; 

        XII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e 
previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas sócio-
econômicas setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às 
necessidades básicas; 

        XIII - expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS), de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS); 

        XIV - elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 
os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS). 

CAPÍTULO IV 

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência Social 

SEÇÃO I 

Do Benefício de Prestação Continuada 

        Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário 
mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos 
ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem 
de tê-la provida por sua família. 

        § 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se por família a unidade 
mononuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja economia é mantida pela contribuição 
de seus integrantes. 

        § 1o  Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como família o conjunto 
de pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que 
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 

        § 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de 
deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 

        § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário mínimo. 
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        § 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, 
salvo o da assistência médica. 

        § 5º A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou do portador de 
deficiência ao benefício. 

        § 6º A deficiência será comprovada através de avaliação e laudo expedido por 
serviço que conte com equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde (SUS) 
ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), credenciados para esse fim pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços credenciados no Município de residência 
do beneficiário, fica assegurado o seu encaminhamento ao Município mais próximo 
que contar com tal estrutura. 

        § 6o  A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo 
realizados pelos serviços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 

        § 7o  Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do 
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu 
encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. (Redação 
dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 

        § 8o  A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo 
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos 
previstos no regulamento para o deferimento do pedido.(Redação dada pela Lei nº 
9.720, de 30.11.1998) 

        Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) 
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. 

        § 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as 
condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário. 

        § 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua 
concessão ou utilização. 

SEÇÃO II 

Dos Benefícios Eventuais 

        Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao 
pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per 
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 

        § 1º A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão 
regulamentados pelos Conselhos de Assistência Social dos Estados, do Distrito 
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Federal e dos Municípios, mediante critérios e prazos definidos pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS). 

        § 2º Poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender 
necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade 
para a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante, a 
nutriz e nos casos de calamidade pública. 

        § 3º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), ouvidas as 
respectivas representações de Estados e Municípios dele participantes, poderá 
propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das três esferas de governo, 
a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do salário mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade, nos termos da 
renda mensal familiar estabelecida no caput. 

SEÇÃO III 

Dos Serviços 

        Art. 23. Entendem-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que 
visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas 
nesta lei. 

        Parágrafo único. Na organização dos serviços será dada prioridade à infância e 
à adolescência em situação de risco pessoal e social, objetivando cumprir o disposto 
no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

        Parágrafo único. Na organização dos serviços da Assistência Social serão 
criados programas de amparo: (Redação dada pela Lei nº 11.258, de 2005) 

        I – às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em 
cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990; (Incluído pela Lei nº 11.258, de 2005) 

        II – às pessoas que vivem em situação de rua. (Incluído pela Lei nº 11.258, de 
2005) 

SEÇÃO IV 

Dos Programas de Assistência Social 

        Art. 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e 
complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 
qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. 

        § 1º Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos 
Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem 
esta lei, com prioridade para a inserção profissional e social. 
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        § 2º Os programas voltados ao idoso e à integração da pessoa portadora de 
deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada 
estabelecido no art. 20 desta lei. 

SEÇÃO V 

Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza 

        Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição 
de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, 
financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade 
produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação 
do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização 
social. 

        Art. 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em 
mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e 
em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais 
e da sociedade civil. 

CAPÍTULO V 

Do Financiamento da Assistência Social 

        Art. 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária (Funac), instituído pelo 
Decreto nº 91.970, de 22 de novembro de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo 
nº 66, de 18 de dezembro de 1990, transformado no Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS). 

        Art. 28. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos 
estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195 da 
Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS). 

        § 1º Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social gerir o Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS) sob a orientação e controle do Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS). 

        § 2º O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar 
da data de publicação desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo 
Nacional de Assistência Social (FNAS). 

        Art. 28-A.  Constitui receita do Fundo Nacional de Assistência Social, o produto 
da alienação dos bens imóveis da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 
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        Art. 29. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência 
social serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social 
(FNAS), à medida que se forem realizando as receitas. 

        Parágrafo único.  Os recursos de responsabilidade da União destinados ao 
financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão 
ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao 
INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção.(Incluído pela Lei nº 
9.720, de 30.11.1998) 

        Art. 30. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito 
Federal, dos recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de: 

        I - Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e 
sociedade civil; 

        II - Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos 
Conselhos de Assistência Social; 

        III - Plano de Assistência Social. 

        Parágrafo único.  É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária dos 
recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos 
Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999. (Incluído pela Lei nº 
9.720, de 30.11.1998) 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

        Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos 
estabelecidos nesta lei. 

        Art. 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da 
publicação desta lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e 
encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de 
assistência social do Ministério do Bem-Estar Social. 

        § 1º O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferências de 
benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para a 
esfera municipal. 

        § 2º O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará Comissão encarregada 
de elaborar o projeto de lei de que trata este artigo, que contará com a participação 
das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades e 
organizações de assistência social. 
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        Art. 33. Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da promulgação desta lei, 
fica extinto o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), revogando-se, em 
consequência, os Decretos-Lei nºs 525, de 1º de julho de 1938, e 657, de 22 de 
julho de 1943. 

        § 1º O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação 
do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e a transferência das atividades 
que passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido no caput, de forma a 
assegurar não haja solução de continuidade. 

        § 2º O acervo do órgão de que trata o caput será transferido, no prazo de 60 
(sessenta) dias, para o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que 
promoverá, mediante critérios e prazos a serem fixados, a revisão dos processos de 
registro e certificado de entidade de fins filantrópicos das entidades e organização 
de assistência social, observado o disposto no art. 3º desta lei. 

        Art. 34. A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência 
social, por ela atualmente executadas diretamente no âmbito dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, visando à implementação do disposto nesta lei, por 
prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação desta lei. 

        Art. 35. Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social operar os benefícios de 
prestação continuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com o 
concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma a ser estabelecida em 
regulamento. 

        Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput definirá as formas de 
comprovação do direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os 
procedimentos em casos de curatela e tutela e o órgão de credenciamento, de 
pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos. 

        Art. 36. As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em 
irregularidades na aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes 
públicos terão cancelado seu registro no Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS), sem prejuízo de ações cíveis e penais. 

        Art. 37. Os benefícios de prestação continuada serão concedidos, a partir da 
publicação desta lei, gradualmente e no máximo em até: 
        I - 12 (doze) meses, para os portadores de deficiência; 
        II - 18 (dezoito) meses, para os idosos. 

        Art. 37.  O benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento, 
pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua 
concessão, inclusive apresentação da documentação necessária, devendo o seu 
pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências 
de que trata este artigo. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)         
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        Parágrafo único.  No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo 
previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pelo 
INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso. 
(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 

        Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta lei reduzir-se-á, respectivamente, para 
67 (sessenta e sete) e 65 (sessenta e cinco) anos após 24 (vinte e quatro) e 48 
(quarenta e oito) meses do início da concessão. 

        Art. 38.  A idade prevista no art. 20 desta Lei reduzir-se-á para sessenta e sete 
anos a partir de 1o de janeiro de 1998. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 
30.11.1998) 

        Art. 39. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por decisão da 
maioria absoluta de seus membros, respeitados o orçamento da seguridade social e 
a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), poderá propor ao 
Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definidos no § 3º 
do art. 20 e caput do art. 22. 

        Art. 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos arts. 20 e 22 desta lei, 
extinguem-se a renda mensal vitalícia, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral 
existentes no âmbito da Previdência Social, conforme o disposto na Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991. 

        Parágrafo único. A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário 
para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à 
população não sofra solução de continuidade. 

        § 1º  A transferência dos benefíciários do sistema previdenciário para a 
assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população 
não sofra solução de continuidade. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.1998 

        § 2º  É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de requerer 
a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que 
atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1º 
do art. 139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei nº 
9.711, de 20.11.1998 

        Art. 41. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

        Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário. 

        Brasília, 7 de dezembro de 1993, 172º da Independência e 105º da República. 

ITAMAR FRANCO  

Jutahy Magalhães Júnior  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U de 8.12.1998 
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ANEXO O – LEI  N. 10.741, DE 1º DE OUT. 2003, QUE DISPÕE SOBRE O 
ESTATUTO DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNICAS. 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. 

Mensagem de veto  

Vigência 

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
Disposições Preliminares 

        Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

        Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-
lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

        Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 

        Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

        I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 
públicos e privados prestadores de serviços à população; 
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        II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 
específicas; 

        III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção ao idoso; 

        IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do 
idoso com as demais gerações; 

        V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento 
do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 
manutenção da própria sobrevivência; 

        VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 
gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 

        VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de 
informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de 
envelhecimento; 

        VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social 
locais. 

        IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído 
pela Lei nº 11.765, de 2008). 

        Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, 
por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 

        § 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 

        § 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras 
decorrentes dos princípios por ela adotados. 

        Art. 5o A inobservância das normas de prevenção importará em 
responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei. 

        Art. 6o Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente 
qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha 
conhecimento. 

        Art. 7o Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do 
Idoso, previstos na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento 
dos direitos do idoso, definidos nesta Lei. 

TÍTULO II 
Dos Direitos Fundamentais 
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CAPÍTULO I 
Do Direito à Vida 

        Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um 
direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente. 

        Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

CAPÍTULO II 

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 

        Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a 
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, 
políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. 

        § 1o O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: 

        I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 

        II – opinião e expressão; 

        III – crença e culto religioso; 

        IV – prática de esportes e de diversões; 

        V – participação na vida familiar e comunitária; 

        VI – participação na vida política, na forma da lei; 

        VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 

        § 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 

        § 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

CAPÍTULO III 
Dos Alimentos 

        Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. 

        Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os 
prestadores. 
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        Art. 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o 
Promotor de Justiça, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo 
extrajudicial nos termos da lei processual civil. 

        Art. 13.  As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o 
Promotor de Justiça ou Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito 
de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. (Redação dada 
pela Lei nº 11.737, de 2008) 

        Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de 
prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da 
assistência social. 

CAPÍTULO IV 
Do Direito à Saúde 

        Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 
afetam preferencialmente os idosos. 

        § 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio 
de: 

        I – cadastramento da população idosa em base territorial; 

        II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; 

        III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas 
de geriatria e gerontologia social; 

        IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados 
e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 
eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; 

        V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das 
sequelas decorrentes do agravo da saúde. 

        § 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, 
medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses 
e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

        § 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de 
valores diferenciados em razão da idade. 

        § 4o Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão 
atendimento especializado, nos termos da lei. 
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        Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a 
acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas 
para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 

        Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento 
conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de 
impossibilidade, justificá-la por escrito. 

        Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é 
assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais 
favorável. 

        Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta 
será feita: 

        I – pelo curador, quando o idoso for interditado; 

        II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser 
contactado em tempo hábil; 

        III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo 
hábil para consulta a curador ou familiar; 

        IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, 
caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 

        Art. 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o 
atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação 
dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-
ajuda. 

        Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso 
serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos 
seguintes órgãos: 

        I – autoridade policial; 

        II – Ministério Público; 

        III – Conselho Municipal do Idoso; 

        IV – Conselho Estadual do Idoso; 

        V – Conselho Nacional do Idoso. 

CAPÍTULO V 
Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
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        Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, 
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 

        Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 
adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais 
a ele destinados. 

        § 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de 
comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à 
vida moderna.  

        § 2o Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, 
para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da 
preservação da memória e da identidade culturais. 

        Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão 
inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à 
valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos 
sobre a matéria. 

        Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será 
proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos 
ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o 
acesso preferencial aos respectivos locais. 

        Art. 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais 
voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao 
público sobre o processo de envelhecimento. 

        Art. 25. O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as 
pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e 
padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural 
redução da capacidade visual. 

CAPÍTULO VI 
Da Profissionalização e do Trabalho 

        Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas 
suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. 

        Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a 
discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, 
ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 

        Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a 
idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

        Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de: 
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        I – profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus 
potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas; 

        II – preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência 
mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus 
interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania; 

        III – estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. 

CAPÍTULO VII 
Da Previdência Social 

        Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da 
Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que 
preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição, nos termos 
da legislação vigente. 

        Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados 
na mesma data de reajuste do salário-mínimo, pro rata, de acordo com suas 
respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual 
definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos pela Lei no 8.213, de 
24 de julho de 1991. 

        Art. 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a 
concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, 
o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data 
de requerimento do benefício. 

        Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o 
disposto no caput e § 2o do art. 3o da Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, 
não havendo salários-de-contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 
1994, o disposto no art. 35 da Lei no 8.213, de 1991. 

        Art. 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso 
por responsabilidade da Previdência Social, será atualizado pelo mesmo índice 
utilizado para os reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e 
o mês do efetivo pagamento. 

        Art. 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1o de Maio, é a data-base dos aposentados 
e pensionistas. 

CAPÍTULO VIII 
Da Assistência Social 

        Art. 33. A assistência social aos idosos será prestada, de forma articulada, 
conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, 
na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas 
pertinentes. 
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        Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam 
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei 
Orgânica da Assistência Social – Loas. 

        Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos 
termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per 
capita a que se refere a Loas. 

        Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas 
a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. 

        § 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de 
participação do idoso no custeio da entidade. 

        § 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência 
Social estabelecerá a forma de participação prevista no § 1o, que não poderá 
exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de 
assistência social percebido pelo idoso. 

        § 3o Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o 
contrato a que se refere o caput deste artigo. 

        Art. 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou 
núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais. 

CAPÍTULO IX 
Da Habitação 

        Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, 
ainda, em instituição pública ou privada. 

        § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência 
será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono 
ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. 

        § 2o Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter 
identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a 
legislação pertinente. 

        § 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de 
habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com 
alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas 
condizentes, sob as penas da lei. 

        Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos 
públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, 
observado o seguinte: 
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        I – reserva de 3% (três por cento) das unidades residenciais para atendimento 
aos idosos; 

        II – implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso; 

        III – eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de 
acessibilidade ao idoso; 

        IV – critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de 
aposentadoria e pensão. 

CAPÍTULO X 
Do Transporte 

        Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares. 

        § 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer 
documento pessoal que faça prova de sua idade. 

        § 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão 
reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente 
identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. 

        § 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 
65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as 
condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput 
deste artigo. 

        Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos 
termos da legislação específica: (Regulamento) 

        I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda 
igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos; 

        II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das 
passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou 
inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 

        Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os 
critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II. 

        Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% 
(cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais 
deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. 
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        Art. 42. É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de 
transporte coletivo. 

TÍTULO III 
Das Medidas de Proteção 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

        Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

        I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

        II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; 

        III – em razão de sua condição pessoal. 

CAPÍTULO II 
Das Medidas Específicas de Proteção 

        Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei poderão ser 
aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se 
destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

        Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério 
Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre 
outras, as seguintes medidas: 

        I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; 

        II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

        III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, 
hospitalar ou domiciliar; 

        IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à 
pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; 

        V – abrigo em entidade; 

        VI – abrigo temporário. 

TÍTULO IV 
Da Política de Atendimento ao Idoso 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 
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        Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto 
articulado de ações governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 

        Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento: 

        I – políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

        II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 
aqueles que necessitarem; 

        III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, 
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

        IV – serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por 
idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência; 

        V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 

        VI – mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos 
segmentos da sociedade no atendimento do idoso. 

CAPÍTULO II 
Das Entidades de Atendimento ao Idoso 

        Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das 
próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas 
do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme a Lei no 8.842, de 
1994. 

        Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais de 
assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão 
competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua 
falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os 
regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos: 

        I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 
higiene, salubridade e segurança; 

        II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os 
princípios desta Lei; 

        III – estar regularmente constituída; 

        IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. 

        Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de 
longa permanência adotarão os seguintes princípios: 
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        I – preservação dos vínculos familiares; 

        II – atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

        III – manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior; 

        IV – participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e 
externo; 

        V – observância dos direitos e garantias dos idosos; 

        VI – preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de 
respeito e dignidade. 

        Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso 
responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, 
sem prejuízo das sanções administrativas. 

       Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento: 

        I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando 
o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do 
contrato, com os respectivos preços, se for o caso; 

        II – observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos; 

        III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente; 

        IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; 

        V – oferecer atendimento personalizado; 

        VI – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 

        VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 

        VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; 

        IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 

        X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas 
crenças; 

        XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

        XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso 
portador de doenças infecto-contagiosas; 
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        XIII – providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos 
necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei; 

        XIV – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos 
idosos; 

        XV – manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do 
atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de 
seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e 
demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do 
atendimento; 

        XVI – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a 
situação de abandono moral ou material por parte dos familiares; 

        XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. 

        Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de 
serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita. 

CAPÍTULO III 
Da Fiscalização das Entidades de Atendimento 

        Art. 52. As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao 
idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância 
Sanitária e outros previstos em lei. 

        Art. 53. O art. 7o da Lei no 8.842, de 1994, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 7o Compete aos Conselhos de que trata o art. 6o desta Lei a supervisão, o 
acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso, no 
âmbito das respectivas instâncias político-administrativas." (NR) 

        Art. 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos 
e privados recebidos pelas entidades de atendimento. 

        Art. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações 
desta Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus 
dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo 
legal: 

        I – as entidades governamentais: 

        a) advertência; 

        b) afastamento provisório de seus dirigentes; 

        c) afastamento definitivo de seus dirigentes; 
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        d) fechamento de unidade ou interdição de programa; 

        II – as entidades nãogovernamentais: 

        a) advertência; 

        b) multa; 

        c) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas; 

        d) interdição de unidade ou suspensão de programa; 

        e) proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. 

        § 1o Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em 
relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição 
da unidade e a suspensão do programa. 

        § 2o A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá 
quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. 

        § 3o Na ocorrência de infração por entidade de atendimento, que coloque em 
risco os direitos assegurados nesta Lei, será o fato comunicado ao Ministério 
Público, para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das 
atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a 
bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela 
Vigilância Sanitária. 

        § 4o Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a 
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. 

CAPÍTULO IV 
Das Infrações Administrativas 

        Art. 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do art. 
50 desta Lei: 

        Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), se 
o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do 
estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. 

        Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa 
permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, a 
expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. 

        Art. 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de 
saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente 
os casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento: 
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        Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), 
aplicada em dobro no caso de reincidência. 

        Art. 58. Deixar de cumprir as determinações desta Lei sobre a prioridade no 
atendimento ao idoso: 

        Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais) e 
multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso. 

CAPÍTULO V 
Da Apuração Administrativa de Infração às  

Normas de Proteção ao Idoso 

        Art. 59. Os valores monetários expressos no Capítulo IV serão atualizados 
anualmente, na forma da lei. 

        Art. 60. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por 
infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério 
Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, 
por duas testemunhas. 

        § 1o No procedimento iniciado com o auto de infração poderão ser usadas 
fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. 

        § 2o Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á a lavratura do 
auto, ou este será lavrado dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por motivo justificado. 

        Art. 61. O autuado terá prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da defesa, 
contado da data da intimação, que será feita: 

        I – pelo autuante, no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença 
do infrator; 

        II – por via postal, com aviso de recebimento. 

        Art. 62. Havendo risco para a vida ou à saúde do idoso, a autoridade 
competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem 
prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério 
Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. 

        Art. 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa 
idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as 
sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a 
ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a 
fiscalização. 
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CAPÍTULO VI 

 
Da Apuração Judicial de Irregularidades em Entidade de Atendimento 

        Art. 64. Aplicam-se, subsidiariamente, ao procedimento administrativo de que 
trata este Capítulo as disposições das Leis nos 6.437, de 20 de agosto de 1977, e 
9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

        Art. 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade 
governamental e não-governamental de atendimento ao idoso terá início mediante 
petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. 

        Art. 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o 
Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da 
entidade ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos do 
idoso, mediante decisão fundamentada. 

        Art. 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 (dez) dias, 
oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. 

        Art. 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do art. 69 ou, 
se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a 
necessidade de produção de outras provas. 

        § 1o Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 
(cinco) dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual 
prazo. 

        § 2o Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de 
entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa 
imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
para proceder à substituição. 

        § 3o Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar 
prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o 
processo será extinto, sem julgamento do mérito. 

        § 4o A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao 
responsável pelo programa de atendimento. 

TÍTULO V 
Do Acesso à Justiça 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 



272 

 

        Art. 69. Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste Capítulo, o 
procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não 
contrarie os prazos previstos nesta Lei. 

        Art. 70. O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do 
idoso. 

        Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos 
e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou 
interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer 
instância. 

        § 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo 
prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para 
decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se 
essa circunstância em local visível nos autos do processo. 

        § 2o A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em 
favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior 
de 60 (sessenta) anos. 

        § 3o A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração 
Pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao 
atendimento preferencial junto à Defensoria Publica da União, dos Estados e do 
Distrito Federal em relação aos Serviços de Assistência Judiciária. 

        § 4o Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos 
assentos e caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e 
caracteres legíveis. 

CAPÍTULO II 
Do Ministério Público 

        Art. 72. (VETADO) 

        Art. 73. As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei, serão exercidas 
nos termos da respectiva Lei Orgânica. 

        Art. 74. Compete ao Ministério Público: 

        I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e 
interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos 
do idoso; 

        II – promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou 
parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a 
medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em 
condições de risco; 
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        III – atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme 
o disposto no art. 43 desta Lei; 

        IV – promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses 
previstas no art. 43 desta Lei, quando necessário ou o interesse público justificar; 

        V – instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo: 

        a) expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de 
não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução 
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar; 

        b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades 
municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como 
promover inspeções e diligências investigatórias; 

        c) requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas; 

        VI – instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração 
de inquérito policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção 
ao idoso; 

        VII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao 
idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; 

        VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os 
programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou 
judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas; 

        IX – requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, 
educacionais e de assistência social, públicos, para o desempenho de suas 
atribuições; 

        X – referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos 
nesta Lei. 

        § 1o A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste 
artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. 

        § 2o As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que 
compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. 

        § 3o O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá 
livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso. 

        Art. 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará 
obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que 
cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo 
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juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os 
recursos cabíveis. 

        Art. 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita 
pessoalmente. 

        Art. 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, 
que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. 

CAPÍTULO III 
Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou 

Homogêneos 

        Art. 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público 
deverão ser fundamentadas. 

        Art. 79. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade 
por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao 
oferecimento insatisfatório de: 

        I – acesso às ações e serviços de saúde; 

        II – atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com 
limitação incapacitante; 

        III – atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa; 

        IV – serviço de assistência social visando ao amparo do idoso. 

        Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção 
judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou 
homogêneos, próprios do idoso, protegidos em lei. 

        Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio 
do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas 
as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais 
Superiores. 

        Art. 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, 
individuais indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados, 
concorrentemente: 

        I – o Ministério Público; 

        II – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

        III – a Ordem dos Advogados do Brasil; 
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        IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que 
incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa 
idosa, dispensada a autorização da assembleia, se houver prévia autorização 
estatutária. 

        § 1o Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União 
e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei. 

        § 2o Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o 
Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. 

        Art. 82. Para defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, são 
admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. 

        Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de Poder Público, que lesem 
direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá 
pelas normas da lei do mandado de segurança. 

        Art. 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou 
não-fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. 

        § 1o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 
de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 
após justificação prévia, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil. 

        § 2o O juiz poderá, na hipótese do § 1o ou na sentença, impor multa diária ao 
réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a 
obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.  

        § 3o A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença 
favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. 

        Art. 84. Os valores das multas previstas nesta Lei reverterão ao Fundo do 
Idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, 
ficando vinculados ao atendimento ao idoso. 

        Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 (trinta) dias após o trânsito 
em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo 
Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais 
legitimados em caso de inércia daquele. 

        Art. 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano 
irreparável à parte. 

        Art. 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao Poder 
Público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para 
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apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a 
ação ou omissão. 

        Art. 87. Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado da sentença 
condenatória favorável ao idoso sem que o autor lhe promova a execução, deverá 
fazê-lo o Ministério Público, facultada, igual iniciativa aos demais legitimados, como 
assistentes ou assumindo o polo ativo, em caso de inércia desse órgão. 

        Art. 88. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adiantamento de 
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. 

        Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. 

        Art. 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do 
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto 
de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. 

        Art. 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de 
suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime 
de ação pública contra idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, 
devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público, para as providências 
cabíveis. 

        Art. 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às 
autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que 
serão fornecidas no prazo de 10 (dez) dias. 

        Art. 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, inquérito 
civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, 
informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser 
inferior a 10 (dez) dias. 

        § 1o Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se 
convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de 
peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo-o 
fundamentadamente. 

        § 2o Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão 
remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao 
Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público. 

        § 3o Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento, pelo Conselho 
Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas 
ou documentos, que serão juntados ou anexados às peças de informação. 
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        § 4o Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro 
membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

TÍTULO VI 
Dos Crimes 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

        Art. 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 
7.347, de 24 de julho de 1985. 

        Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade 
não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 
26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do 
Código Penal e do Código de Processo Penal. 

CAPÍTULO II 
Dos Crimes em Espécie 

        Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública 
incondicionada, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal. 

        Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por 
qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo 
de idade: 

        Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

        § 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou 
discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo. 

        § 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os 
cuidados ou responsabilidade do agente. 

        Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem 
risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua 
assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de 
autoridade pública: 

        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.  

        Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão 
corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. 
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        Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa 
permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando 
obrigado por lei ou mandado: 

        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 

        Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, 
submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos 
e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho 
excessivo ou inadequado: 

        Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 

        § 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 

        Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

        § 2o Se resulta a morte: 

        Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 

        Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e 
multa: 

        I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade; 

        II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho; 

        III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência 
à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa; 

        IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de 
ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei; 

        V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da 
ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 

        Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução 
de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso: 

        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

        Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro 
rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: 

        Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 

        Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por 
recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento: 
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        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

        Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, 
proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo 
de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida: 

        Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 

        Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou 
imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso: 

        Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 

        Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar 
procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente: 

        Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 

        Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar 
procuração: 

        Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 

        Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de 
seus atos, sem a devida representação legal: 

        Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.  

TÍTULO VII 
Disposições Finais e Transitórias 

        Art. 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou 
de qualquer outro agente fiscalizador: 

        Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

      Art. 110. O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 61. .......................................................................................................................... 

II - .................................................................................................................................. 

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; " (NR) 

"Art. 121. ........................................................................................................................ 

§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta 
de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa 
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de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu 
ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é 
aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 
(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. " (NR) 

"Art. 133. ........................................................................................................................ 

§ 3o ................................................................................................................................ 

III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos." (NR) 

"Art. 140. ........................................................................................................................ 

§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, 
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:  (NR) 

"Art. 141. ........................................................................................................................ 

IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto 
no caso de injúria.  " (NR) 

"Art. 148. ........................................................................................................................ 

§ 1o................................................................................................................................. 

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 
(sessenta) anos.  " (NR) 

"Art. 
159.................................................................................................................................. 

§ 1o Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é 
menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por 
bando ou quadrilha.   " (NR) 

"Art. 
183.................................................................................................................................. 

III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos." (NR) 

"Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho 
menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou 
maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou 
faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou 
majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, 
gravemente enfermo:   " (NR) 
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       Art. 111. O O art. 21 do Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das 
Contravenções Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 21............................................................................................................................ 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é 
maior de 60 (sessenta) anos." (NR) 

       Art. 112. O inciso II do § 4o do art. 1o da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 1o ........................................................................................................................... 

§ 4o ................................................................................................................................ 

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, 
adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;   " (NR) 

       Art. 113. O inciso III do art. 18 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 18............................................................................................................................ 

III – se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21 (vinte e um) 
anos ou a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou a quem 
tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento 
ou de autodeterminação:   " (NR) 

        Art. 114. O art 1º da Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1o As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por 
crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei." (NR) 

        Art. 115. O Orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de 
Assistência Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos 
necessários, em cada exercício financeiro, para aplicação em programas e ações 
relativos ao idoso. 

        Art. 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população 
idosa do País. 

        Art. 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei 
revendo os critérios de concessão do Benefício de Prestação Continuada previsto na 
Lei Orgânica da Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja 
condizente com o estágio de desenvolvimento sócio-econômico alcançado pelo 
País. 
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       Art. 118. Esta Lei entra em vigor decorridos 90 (noventa) dias da sua 
publicação, ressalvado o disposto no caput do art. 36, que vigorará a partir de 1o de 
janeiro de 2004. 

        Brasília, 1o de outubro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Antonio Palocci Filho 
Rubem Fonseca Filho 
Humberto Sérgio Costa LIma 
Guido Mantega 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 
Benedita Souza da Silva Sampaio 
Álvaro Augusto Ribeiro Costa 
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ANEXO P – DECRETO  N. 6.214, DE 26 DE SET. 2007, QUE REGULAMENTA O 
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO 
À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AO IDOSO DE QUE TRATA A LEI N. 8.742, DE 
7 DEZ. DE 1993, E A LEI N. 10.741, DE 1o OUT. DE  2003, ACRESCE  
PARÁGRAFO AO ART. 162 DO DECRETO N. 3.048, DE 6 DE MAI. DE 1999, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 6.214, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007. 

 

Regulamenta o benefício de prestação 
continuada da assistência social devido à 
pessoa com deficiência e ao idoso de que 
trata a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, e a Lei no 10.741, de 1o de outubro 
de 2003, acresce parágrafo ao art. 162 do 
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e 
dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei no 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, e no art. 34 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003,  

DECRETA: 

Art. 1o  Fica aprovado, na forma do Anexo deste Decreto, o Regulamento do 
Benefício de Prestação Continuada instituído pelo art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993. 

Art. 2o  O art. 162 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo: 

“Parágrafo único.  O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais 
períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou 
curatela.” (NR) 

Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4o  Ficam revogados os Decretos nos 1.744, de 8 de dezembro de 1995, e 
4.712, de 29 de maio de 2003. 
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Brasília, 26 de setembro de 2007; 186o da Independência e 189o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Marinho 
Patrus Ananias 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.9.2007 

 

ANEXO 

REGULAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

 CAPÍTULO I 

DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E DO BENEFICIÁRIO 

Art. 1o  O Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei no 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso, com idade de sessenta e cinco anos ou mais, que 
comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção e nem de tê-la 
provida por sua família. 

§ 1o  O Benefício de Prestação Continuada integra a proteção social básica no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, instituído pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em consonância com o estabelecido pela 
Política Nacional de Assistência Social - PNAS. 

§ 2o  O Benefício de Prestação Continuada é constitutivo da PNAS e integrado 
às demais políticas setoriais, e visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da 
proteção social, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais, nos moldes definidos no parágrafo único do art. 
2o da Lei no 8.742, de 1993. 

§ 3o  A plena atenção à pessoa com deficiência e ao idoso beneficiário do 
Benefício de Prestação Continuada exige que os gestores da assistência social 
mantenham ação integrada às demais ações das políticas setoriais nacional, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, principalmente no campo da saúde, 
segurança alimentar, habitação e educação. 

Art. 2o  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social, a implementação, a 
coordenação-geral, a regulação, financiamento, o monitoramento e a avaliação da 
prestação do beneficio, sem prejuízo das iniciativas compartilhadas com Estados, 
Distrito Federal e Municípios, em consonância com as diretrizes do SUAS e da 
descentralização político-administrativa, prevista no inciso I do art. 204 da 
Constituição e no inciso I do art. 5o da Lei no 8.742, de 1993. 
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Art. 3o  O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é o responsável pela 
operacionalização do Benefício de Prestação Continuada, nos termos deste 
Regulamento. 

Art. 4o  Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se: 

I - idoso: aquele com idade de sessenta e cinco anos ou mais; 

II - pessoa com deficiência: aquela cuja deficiência a incapacita para a vida 
independente e para o trabalho; 

III - incapacidade: fenômeno multidimensional que abrange limitação do 
desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva e 
acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre 
a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social; 

IV - família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou do 
idoso: aquela cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus 
integrantes seja inferior a um quarto do salário mínimo; 

V - família para cálculo da renda per capita, conforme disposto no § 1o do art. 20 
da Lei no 8.742, de 1993: conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto, assim 
entendido, o requerente, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não 
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais, e o irmão 
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido; e 

VI - renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos 
mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, 
pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões, pró-
labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado 
informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia 
e Benefício de Prestação Continuada, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 19. 

§ 1o  Para fins do disposto no inciso V, o enteado e o menor tutelado equiparam-
se a filho mediante comprovação de dependência econômica e desde que não 
possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação. 

§ 2o  Para fins de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação 
Continuada de crianças e adolescentes até dezesseis anos de idade, deve ser 
avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de 
atividade e restrição da participação social, compatível com a idade, sendo 
dispensável proceder à avaliação da incapacidade para o trabalho. 

        § 2o  Para fins de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação 
Continuada às crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve 
ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho 
de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade, sendo 
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dispensável proceder à avaliação da incapacidade para o trabalho. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.564, de 2008) 

        § 3o  Para fins do disposto no inciso V, o filho ou o irmão inválido do requerente 
que não esteja em gozo de benefício previdenciário ou do Benefício de Prestação 
Continuada, em razão de invalidez ou deficiência, deve passar por avaliação médico 
pericial para comprovação da invalidez. (Incluído pelo Decreto nº 6.564, de 2008) 

Art. 5o  O beneficiário não pode acumular o Benefício de Prestação Continuada 
com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo 
o da assistência médica. 

Art. 5o  O beneficiário não pode acumular o Benefício de Prestação Continuada 
com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, 
salvo o da assistência médica e no caso de recebimento de pensão especial de 
natureza indenizatória, observado o disposto no inciso VI do art. 4o. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.564, de 2008) 

Art. 6o  A condição de internado advém de internamento em hospital, abrigo ou 
instituição congênere e não prejudica o direito da pessoa com deficiência ou do 
idoso ao Benefício de Prestação Continuada. 

Art. 7o  O brasileiro naturalizado, domiciliado no Brasil, idoso ou com deficiência, 
observados os critérios estabelecidos neste Regulamento, que não perceba 
qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, 
nacional ou estrangeiro, salvo o da assistência médica, é também beneficiário do 
Benefício de Prestação Continuada. 

Art. 7o  O brasileiro naturalizado, domiciliado no Brasil, idoso ou com deficiência, 
observados os critérios estabelecidos neste Regulamento, que não perceba 
qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, 
nacional ou estrangeiro, salvo o da assistência médica e no caso de recebimento de 
pensão especial de natureza indenizatória, observado o disposto no inciso VI do art. 
4o, é também beneficiário do Benefício de Prestação Continuada. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.564, de 2008)  

CAPÍTULO II 

DA HABILITAÇÃO, DA CONCESSÃO, DA MANUTENÇÃO, DA 

REPRESENTAÇÃO E DO INDEFERIMENTO 

 Seção I 

Da Habilitação e da Concessão 

Art. 8o  Para fazer jus ao Benefício de Prestação Continuada, o idoso deverá 
comprovar: 
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I - contar com sessenta e cinco anos de idade ou mais;  

II - renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus integrantes, 
inferior a um quarto do salário mínimo; e 

III - não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro 
regime, salvo o de assistência médica. 

III - não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro 
regime, salvo o de assistência médica e no caso de recebimento de pensão especial 
de natureza indenizatória, observado o disposto no inciso VI do art. 4o. (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.564, de 2008)   

Parágrafo único.  A comprovação da condição prevista no inciso III poderá ser 
feita mediante declaração do idoso ou, no caso de sua incapacidade para os atos da 
vida civil, do seu curador. 

Art. 9o  Para fazer jus ao Benefício de Prestação Continuada, a pessoa com 
deficiência deverá comprovar: 

I - ser incapaz para a vida independente e para o trabalho, observado o disposto 
no § 2o do art. 4o; 

II - renda mensal bruta familiar do requerente, dividida pelo número de seus 
integrantes, inferior a um quarto do salário mínimo; e 

III - não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro 
regime, salvo o de assistência médica. 

III - não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro 
regime, salvo o de assistência médica e no caso de recebimento de pensão especial 
de natureza indenizatória, observado o disposto no inciso VI do art. 4o. Redação 
dada pelo Decreto nº 6.564, de 2008)  

Parágrafo único.  A comprovação da condição prevista no inciso III poderá ser 
feita mediante declaração da pessoa com deficiência ou, no caso de sua 
incapacidade para os atos da vida civil, do seu curador ou tutor. 

Art. 10.  Para fins de identificação da pessoa com deficiência e do idoso e de 
comprovação da idade do idoso, deverá o requerente apresentar um dos seguintes 
documentos: 

I - certidão de nascimento; 

II - certidão de casamento; 

III - certificado de reservista; 

IV - carteira de identidade; ou 
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V - carteira de trabalho e previdência social. 

Art. 11.  Para fins de identificação da pessoa com deficiência e do idoso e de 
comprovação da idade do idoso, no caso de brasileiro naturalizado, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 

I - título declaratório de nacionalidade brasileira; e 

II - carteira de identidade ou carteira de trabalho e previdência social. 

Art. 12.  O Cadastro de Pessoa Física deverá ser apresentado no ato do 
requerimento do benefício. 

Parágrafo único.  A não inscrição do requerente no Cadastro de Pessoa Física 
no ato do requerimento não prejudicará a análise do processo administrativo, mas 
será condição para a concessão do benefício.  

§ 1o  A não inscrição do requerente no Cadastro de Pessoa Física - CPF, no 
ato do requerimento do Benefício de Prestação Continuada, não prejudicará a 
análise do correspondente processo administrativo nem a concessão do 
benefício. (Incluído pelo Decreto nº 6.564, de 2008) 

§ 2o  Os prazos relativos à apresentação do CPF em face da situação prevista 
no § 1o serão disciplinados em atos específicos do INSS, ouvido o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  (Incluído pelo Decreto nº 6.564, de 
2008) 

Art. 13.  A comprovação da renda familiar mensal per capita será feita mediante 
Declaração da Composição e Renda Familiar, em formulário instituído para este fim, 
assinada pelo requerente ou seu representante legal, confrontada com os 
documentos pertinentes, ficando o declarante sujeito às penas previstas em lei no 
caso de omissão de informação ou declaração falsa. 

§ 1o  Os rendimentos dos componentes da família do requerente deverão ser 
comprovados mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:  

I -  carteira de trabalho e previdência social com as devidas atualizações; 

II - contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador; 

III - guia da Previdência Social - GPS, no caso de Contribuinte Individual; ou 

IV - extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida por outro regime 
de previdência social público ou previdência social privada. 

§ 2o  O membro da família sem atividade remunerada ou que esteja 
impossibilitado de comprovar sua renda terá sua situação de rendimento informada 
na Declaração da Composição e Renda Familiar. 
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§ 3o  O INSS verificará, mediante consulta a cadastro específico, a existência de 
registro de benefício previdenciário, de emprego e renda do requerente ou 
beneficiário e dos integrantes da família.  

§ 4o  Compete ao INSS e aos órgãos autorizados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quando necessário, verificar junto a 
outras instituições, inclusive de previdência, a existência de benefício ou de renda 
em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família.  

§ 5o  Havendo dúvida fundada quanto à veracidade das informações prestadas, 
o INSS ou órgãos responsáveis pelo recebimento do requerimento do benefício 
deverão elucidá-la, adotando as providências pertinentes. 

§ 6o  Quando o requerente for pessoa em situação de rua deve ser adotado, 
como referência, o endereço do serviço da rede socioassistencial pelo qual esteja 
sendo acompanhado, ou, na falta deste, de pessoas com as quais mantém relação 
de proximidade. 

§ 7o  Será considerado família do requerente em situação de rua as pessoas 
elencadas no inciso V do art. 4o, desde que convivam com o requerente na mesma 
situação, devendo, neste caso, ser  relacionadas na Declaração da Composição e 
Renda Familiar.  

§ 8o  Entende-se por relação de proximidade, para fins do disposto no § 6o, 
aquela que se estabelece entre o requerente em situação de rua e as pessoas 
indicadas pelo próprio requerente como pertencentes ao seu ciclo de convívio que 
podem facilmente localizá-lo.(Incluído pelo Decreto nº 6.564, de 2008) 

Art. 14.  O Benefício de Prestação Continuada deverá ser requerido junto às 
agências da Previdência Social ou aos órgãos autorizados para este fim. 

Parágrafo único.  Os formulários utilizados para o requerimento do benefício 
serão disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, INSS, órgãos autorizados ou diretamente em meios eletrônicos oficiais, 
sempre de forma acessível, nos termos do Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 
2004. 

Art. 15.  A habilitação ao benefício dependerá da apresentação de requerimento, 
preferencialmente pelo requerente, juntamente com os documentos necessários. 

§ 1o  O requerimento será feito em formulário próprio, devendo ser assinado 
pelo requerente ou procurador, tutor ou curador. 

§ 2o  Na hipótese de não ser o requerente alfabetizado ou de estar 
impossibilitado para assinar o pedido, será admitida a aposição da impressão digital 
na presença de funcionário do órgão recebedor do requerimento.  
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§ 3o  A existência de formulário próprio não impedirá que seja aceito qualquer 
requerimento pleiteando o beneficio, desde que nele constem os dados 
imprescindíveis ao seu processamento.  

§ 4o  A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo de 
recusa liminar do requerimento do benefício. 

Art. 16.  A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à 
avaliação da deficiência e do grau de incapacidade, com base nos princípios da 
Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF, 
estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde no 54.21, aprovada 
pela 54a Assembléia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. 

§ 1o  A avaliação da deficiência e do grau de incapacidade será composta de 
avaliação médica e social.  

§ 2o  A avaliação médica da deficiência e do grau de incapacidade considerará 
as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e a avaliação social 
considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, e ambas considerarão a 
limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação social, segundo 
suas especificidades. 

§ 3o  As avaliações de que trata o § 1o serão realizadas, respectivamente, pela 
perícia médica e pelo serviço social do INSS. 

§ 3o  As avaliações de que trata o § 1o deste artigo serão realizadas, 
respectivamente, pela perícia médica e pelo serviço social do INSS, por meio de 
instrumentos desenvolvidos especificamente para este fim. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.564, de 2008)   

§ 4o  O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o INSS 
implantarão as condições necessárias para a realização da avaliação social e a sua 
integração à avaliação médica. 

Art. 17.  Na hipótese de não existirem serviços pertinentes para avaliação da 
deficiência e do grau de incapacidade no município de residência do requerente ou 
beneficiário, fica assegurado o seu encaminhamento ao município mais próximo que 
contar com tal estrutura, devendo o INSS realizar o pagamento das despesas de 
transporte e diária, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social. 

§ 1o  Caso o requerente ou beneficiário necessite de acompanhante, a viagem 
deste deverá ser autorizada pelo INSS, aplicando-se o disposto no caput.  

§ 2o  O valor da diária paga ao requerente ou beneficiário e seu acompanhante 
será igual ao valor da diária concedida aos beneficiários do Regime Geral de 
Previdência Social.  
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§ 3o  Caso o requerente ou beneficiário esteja impossibilitado de apresentar-se 
ao local de realização da avaliação da incapacidade a que se refere o caput, os 
profissionais deverão deslocar-se até o interessado. 

Art. 18.  A concessão do Benefício de Prestação Continuada independe da 
interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência. 

Art. 19.  O Benefício de Prestação Continuada será devido a mais de um 
membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos neste 
Regulamento. 

Parágrafo único.  O valor do Benefício de Prestação Continuada concedido a 
idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar a que se refere 
o inciso VI do art. 4o, para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada 
a outro idoso da mesma família. 

Art. 20.  O Benefício de Prestação Continuada será devido com o cumprimento 
de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, 
devendo o seu pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após 
cumpridas as exigências. 

Parágrafo único.  No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo 
previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pela 
legislação previdenciária quanto à atualização do primeiro pagamento de benefício 
previdenciário em atraso. 

Art. 21.  Fica o INSS obrigado a emitir e enviar ao requerente o aviso de 
concessão ou de indeferimento do benefício, e, neste caso, com indicação do 
motivo. 

Seção II 

Da manutenção e da representação 

Art. 22.  O Benefício de Prestação Continuada não está sujeito a desconto de 
qualquer contribuição e não gera direito ao pagamento de abono anual. 

Art. 23.  O Benefício de Prestação Continuada é intransferível, não gerando 
direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores.  

Parágrafo único.  O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será 
pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil. 

Art. 24.  O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou 
educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e 
reabilitação, dentre outras, não constituem motivo de  suspensão ou cessação do 
benefício da pessoa com deficiência.  
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Art. 25.  A cessação do Benefício de Prestação Continuada concedido à pessoa 
com deficiência, inclusive em razão do seu ingresso no mercado de trabalho, não 
impede nova concessão do benefício desde que atendidos os requisitos exigidos 
neste Decreto. 

Art. 26.  O benefício será pago pela rede bancária autorizada e, nas localidades 
onde não houver estabelecimento bancário, o pagamento será efetuado por órgãos 
autorizados pelo INSS. 

Art. 27.  Em nenhuma hipótese o pagamento do Benefício de Prestação 
Continuada será antecipado. 

Art. 28.  O benefício será pago diretamente ao beneficiário ou ao procurador, 
tutor ou curador. 

§ 1o  O instrumento de procuração poderá ser outorgado em formulário próprio 
do INSS, mediante comprovação do motivo da ausência do beneficiário, e sua 
validade deverá ser renovada a cada doze meses. 

§ 2o  O procurador, tutor ou curador do beneficiário deverá firmar, perante o 
INSS ou outros órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a 
comunicar qualquer evento que possa anular a procuração, tutela ou curatela, 
principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais e 
civis cabíveis. 

Art. 29.  Havendo indícios de inidoneidade acerca do instrumento de procuração 
apresentado para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada ou do 
procurador, tanto o INSS como qualquer um dos órgãos autorizados pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, poderão recusá-los, sem prejuízo 
das providências que se fizerem necessárias para a apuração da responsabilidade e 
aplicação das sanções criminais e civis cabíveis. 

Art. 30.  Somente será aceita a constituição de procurador com mais de um 
instrumento de procuração ou instrumento de procuração coletiva, nos casos de 
beneficiários representados por dirigentes de instituições nas quais se encontrem 
internados. 

Art. 31.  Não poderão ser procuradores: 

I - o servidor público civil e o militar em atividade, salvo se parentes do 
beneficiário até o segundo grau; e 

II - o incapaz para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no art. 666 do 
Código Civil. 

Parágrafo único.  Nas demais disposições relativas à procuração observar-se-á, 
subsidiariamente, o Código Civil.  
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Art. 32.  No caso de transferência do beneficiário de uma localidade para outra, 
o procurador fica obrigado a apresentar novo instrumento de mandato na localidade 
de destino. 

Art. 33.  A procuração perderá a validade ou eficácia nos seguintes casos: 

I - quando o outorgante passar a receber pessoalmente o benefício, declarando, 
por escrito que cancela a procuração existente; 

II - quando for constituído novo procurador; 

III - pela expiração do prazo fixado ou pelo cumprimento ou extinção da finalidade 
outorgada; 

IV - por morte do outorgante ou do procurador; 

V - por interdição de uma das partes; ou 

VI - por renúncia do procurador, desde que por escrito. 

Art. 34.  Não podem outorgar procuração o menor de dezoito anos, exceto se 
assistido ou emancipado após os dezesseis anos, e o incapaz para os atos da vida 
civil que deverá ser representado por seu representante legal, tutor ou curador. 

Art. 35.  O beneficio devido ao beneficiário incapaz será pago ao cônjuge, pai, 
mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta, e por período não superior a seis 
meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso 
firmado no ato do recebimento. 

§ 1o  O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais 
períodos, desde que comprovado o andamento do processo legal de tutela ou 
curatela. 

§ 2o  O tutor ou curador poderá outorgar procuração a terceiro com poderes para 
receber o benefício e, nesta hipótese, obrigatoriamente, a procuração será 
outorgada mediante instrumento público. 

§ 3o  A procuração não isenta o tutor ou curador da condição original de 
mandatário titular da tutela ou curatela. 

Seção III 

Do Indeferimento 

Art. 36.  O não atendimento das exigências contidas neste Regulamento pelo 
requerente ensejará o indeferimento do benefício. 
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§ 1o  Do indeferimento do benefício caberá recurso à Junta de Recursos do 
Conselho de Recursos da Previdência Social, no prazo de trinta dias, a contar do 
recebimento da comunicação.  

§ 2o  A situação prevista no art. 24 também não constitui motivo para o 
indeferimento do benefício. 

CAPÍTULO III 

DA GESTÃO 

Art. 37.  Constituem garantias do SUAS o acompanhamento do beneficiário e de 
sua família, e a inserção destes à rede de serviços socioassistenciais e de outras 
políticas setoriais. 

§ 1o  O acompanhamento do beneficiário e de sua família visa a favorecer-lhes a 
obtenção de aquisições materiais, sociais, socieducativas, socioculturais para suprir 
as necessidades de subsistência, desenvolver capacidades e talentos para a 
convivência familiar e comunitária, o protagonismo e a autonomia. 

§ 2o  Para fins de cumprimento do disposto no caput, o acompanhamento 
deverá abranger as pessoas que vivem sob o mesmo teto com o beneficiário e que 
com este mantêm vínculo parental, conjugal, genético ou de afinidade.  

Art. 38.  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
por intermédio da Secretaria Nacional da Assistência Social, sem prejuízo do 
previsto no art. 2o deste Regulamento: 

I - acompanhar os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada no 
âmbito do SUAS, em articulação com o Distrito Federal, Municípios e, no que 
couber, com os Estados, visando a  inseri-los nos  programas e serviços da 
assistência social e demais políticas, em conformidade com o art. 11 da Lei no 8.742, 
de 1993;  

II - considerar a participação dos órgãos gestores de assistência social nas 
ações de monitoramento e avaliação do Benefício de Prestação Continuada, bem 
como de acompanhamento de seus beneficiários, como  critério de habilitação dos 
municípios e Distrito Federal a um nível de gestão mais elevado no âmbito do SUAS; 

III - manter e coordenar o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do 
Benefício de Prestação Continuada, instituído na forma do art. 41, com produção de 
dados e análise de resultados do impacto do Benefício de Prestação Continuada na 
vida dos beneficiários, em conformidade com o disposto no art. 24 da Lei no 8.742, 
de 1993; 

IV - destinar recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para pagamento, 
operacionalização, gestão, informatização, pesquisa, monitoramento e avaliação do 
Benefício de Prestação Continuada; 
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V - descentralizar recursos do orçamento do Fundo Nacional de Assistência 
Social ao INSS para as despesas de pagamento, operacionalização, sistemas de 
informação, monitoramento e avaliação do Benefício de Prestação Continuada; 

VI - fornecer subsídios para a formação de profissionais envolvidos nos 
processos de concessão, manutenção e revisão dos benefícios, e no 
acompanhamento de seus beneficiários, visando à facilidade de acesso e bem-estar 
dos usuários desses serviços. 

VII - articular políticas intersetoriais, intergovernamentais e interinstitucionais que 
afiancem a completude de atenção às pessoas com deficiência e aos idosos, 
atendendo ao disposto no § 2o do art. 24 da Lei no 8.742, de 1993; e 

VIII - atuar junto a outros órgãos, nas três esferas de governo, com vistas ao 
aperfeiçoamento da gestão do Benefício de Prestação Continuada. 

Art. 39.  Compete ao INSS, na operacionalização do Benefício de Prestação 
Continuada: 

I - receber os requerimentos, conceder, manter, revisar, suspender ou fazer 
cessar o benefício, atuar nas contestações, desenvolver ações necessárias ao 
ressarcimento do benefício e participar de seu monitoramento e avaliação; 

II - verificar o registro de benefícios previdenciários e de emprego e renda em 
nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes do grupo familiar, em 
consonância com a definição estabelecida no inciso VI do art. 4o; 

III - realizar a avaliação médica e social da pessoa com deficiência, de acordo 
com as normas a serem disciplinadas em atos específicos; 

IV - realizar o pagamento de transporte e diária do requerente ou beneficiários e 
seu acompanhante, com recursos oriundos do FNAS, nos casos previstos no art. 17. 

V - realizar comunicações sobre marcação de perícia médica, concessão, 
indeferimento, suspensão, cessação, ressarcimento e revisão do beneficio; 

VI - analisar defesas, receber recursos pelo indeferimento e suspensão do 
benefício, instruir e encaminhar os processos à Junta de Recursos; 

VII - efetuar o repasse de recursos para pagamento do benefício junto à rede 
bancária autorizada ou entidade conveniada; 

VIII - participar juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome da instituição de sistema de informação e alimentação de bancos 
de dados sobre a concessão, indeferimento, manutenção, suspensão, cessação, 
ressarcimento e revisão do Benefício de Prestação Continuada, gerando relatórios 
gerenciais e subsidiando a atuação dos demais órgãos no acompanhamento do 
beneficiário e na defesa de seus direitos; 
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IX - submeter à apreciação prévia do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome quaisquer atos em matéria de regulação e procedimentos técnicos 
e administrativos que repercutam no reconhecimento do direito ao acesso, 
manutenção e pagamento do Benefício de Prestação Continuada; 

X - instituir, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização do 
Benefício de Prestação Continuada; e 

XI - apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
relatórios periódicos das atividades desenvolvidas na operacionalização do 
Benefício de Prestação Continuada e na execução orçamentária e financeira dos 
recursos descentralizados. 

Art. 40.  Compete aos órgãos gestores da assistência social dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, de acordo com o disposto no § 2o do art. 24 da Lei 
no 8.742, de 1993, promover ações que assegurem a articulação do Benefício de 
Prestação Continuada com os programas voltados ao idoso e à inclusão da pessoa 
com deficiência. 

CAPÍTULO IV  

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

Art. 41.  Fica instituído o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, que será mantido e 
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por 
intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social, em parceria com o Instituto 
Nacional do Seguro Social, Estados, Distrito Federal e Municípios, como parte da 
dinâmica do SUAS. 

§ 1o  O Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de 
Prestação Continuada, baseado em um conjunto de indicadores e de seus 
respectivos índices, compreende: 

I - o monitoramento da incidência dos beneficiários e dos requerentes por 
município brasileiro e no Distrito Federal; 

II - o tratamento do conjunto dos beneficiários como uma população com graus 
de risco e vulnerabilidade social variados, estratificada a partir das características do 
ciclo de vida do requerente, sua família e da região onde vive; 

III - o desenvolvimento de estudos intersetoriais que caracterizem 
comportamentos da população beneficiária por análises geo-demográficas, índices 
de mortalidade, morbidade, entre outros, nos quais se inclui a tipologia das famílias 
dos beneficiários e das instituições em que eventualmente viva ou conviva; 
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IV - a instituição e manutenção de banco de dados sobre os processos 
desenvolvidos pelos gestores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para 
inclusão do beneficiário ao SUAS e demais políticas setoriais; 

V - a promoção de estudos e pesquisas sobre os critérios de acesso, 
implementação do Benefício de Prestação Continuada e impacto do benefício na 
redução da pobreza e das desigualdades sociais; 

VI - a organização e manutenção de um sistema de informações sobre o 
Benefício de Prestação Continuada, com vistas ao planejamento, desenvolvimento e 
avaliação das ações; e 

VII - a realização de estudos longitudinais dos beneficiários do Benefício de 
Prestação Continuada. 

§ 2o  As despesas decorrentes da implementação do Programa a que se refere 
o caput correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente ao 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Art. 42.  O Benefício de Prestação Continuada deverá ser revisto a cada dois 
anos, para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, 
conforme dispõe o art. 21 da Lei no 8.742, de 1993, passando o processo de 
reavaliação a integrar o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do 
Benefício de Prestação Continuada.  

Parágrafo único.  A reavaliação  do benefício de que trata o caput será feita na 
forma disciplinada em ato conjunto específico do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e do Ministério da Previdência Social, ouvido o INSS. 

CAPÍTULO V 

DA DEFESA DOS DIREITOS E DO CONTROLE SOCIAL 

Art. 43.  O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deverá 
articular os Conselhos de Assistência Social, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, 
da Criança e do Adolescente e da Saúde para que desenvolvam o controle e a 
defesa dos direitos dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada. 

Art. 44.  Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, 
especialmente os Conselhos de Direitos, os Conselhos de Assistência Social e as 
Organizações Representativas de pessoas com deficiência e de idosos, é parte 
legítima para provocar a iniciativa das autoridades do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, do Ministério da Previdência Social, do INSS, do 
Ministério Público e órgãos de controle social, fornecendo-lhes informações sobre 
irregularidades na aplicação deste Regulamento, quando for o caso. 

Art. 45.  Qualquer cidadão que observar irregularidade ou falha na prestação de 
serviço referente ao Benefício de Prestação Continuada poderá comunicá-las às 
Ouvidorias do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do 



298 

 

Ministério da Previdência Social, observadas as atribuições de cada órgão e em 
conformidade com as disposições específicas de cada Pasta. 

Parágrafo único.  Eventual restrição ao usufruto do Benefício de Prestação 
Continuada mediante retenção de cartão magnético ou qualquer outra medida 
congênere praticada por terceiro será objeto das medidas cabíveis. 

Art. 46.  Constatada a prática de infração penal decorrente da concessão ou da 
manutenção do Benefício de Prestação Continuada, o INSS aplicará os 
procedimentos cabíveis, independentemente de outras penalidades legais.  

CAPÍTULO VI 

DA SUSPENSÃO E DA CESSAÇÃO 

Art. 47.  O Benefício de Prestação Continuada será suspenso se comprovada 
qualquer irregularidade na concessão ou manutenção, ou se verificada a não 
continuidade das condições que deram origem ao benefício. 

§ 1o  Ocorrendo as situações previstas no caput será concedido ao interessado 
o prazo de dez dias, mediante notificação por via postal com aviso de recebimento, 
para oferecer defesa, provas ou documentos de que dispuser. 

§ 2o  Esgotado o prazo de que trata o § 1o sem manifestação da parte ou não 
sendo a defesa acolhida, será suspenso o pagamento do benefício e, notificado o 
beneficiário, será aberto o prazo de trinta dias para interposição de recurso à Junta de 
Recurso do Conselho de Recursos da Previdência Social.   

§ 3o  Decorrido o prazo concedido para interposição de recurso sem 
manifestação do beneficiário, ou, caso não seja o recurso provido, o benefício será 
cessado, comunicando-se a decisão ao interessado. 

§ 4o  Na impossibilidade de notificação do beneficiário para os fins do disposto 
no § 1o, por motivo de sua não localização, o pagamento será suspenso até o seu 
comparecimento e regularização das condições necessárias à manutenção do 
benefício. 

Art. 48.  O pagamento do benefício cessa: 

I - no momento em que forem superadas as condições que lhe deram origem; 

II - em caso de morte do beneficiário; e 

III - em caso de morte presumida ou de ausência do beneficiário, declarada em 
Juízo. 

Art. 49.  A falta de comunicação de fato que implique a cessação do Benefício 
de Prestação Continuada e a prática, pelo beneficiário ou terceiros, de ato com dolo, 
fraude ou má-fé, obrigará a tomada das medidas jurídicas necessárias pelo INSS 
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visando à restituição das importâncias recebidas indevidamente, independentemente 
de outras penalidades legais. 

 
§ 1o  O pagamento do valor indevido será atualizado pelo 

mesmo índice utilizado para o reajustamento dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social e deverá ser restituído, 
observado o disposto no § 2o, no prazo de até noventa dias 
contados da data da notificação, sob pena de inscrição em Dívida 
Ativa. 

 

§ 2o  Na hipótese de o beneficiário permanecer com direito ao recebimento do 
Benefício de Prestação Continuada ou estar em usufruto de outro benefício 
previdenciário regularmente concedido pelo INSS, poderá devolver o valor indevido 
de forma parcelada, atualizado nos moldes do § 1o, em tantas parcelas quantas 
forem necessárias à liquidação do débito de valor equivalente a trinta por cento do 
valor do benefício em manutenção. 

 

§ 3o  A restituição do valor devido poderá ser feita de uma única vez ou em até 
três parcelas, desde que a liquidação total se realize no prazo a que se refere o § 1o, 
ressalvado o pagamento em consignação previsto no § 2o. 

 
§ 4o  Vencido o prazo a que se refere o § 3o, o INSS tomará 

providências para inclusão do débito em Dívida Ativa. 

 

§ 5o  O valor ressarcido será repassado pelo INSS ao Fundo Nacional de 
Assistência Social. 

 

CAPÍTULOVII 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 50.  O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o INSS terão 
o prazo até 31 de julho 2008 para implementar a avaliação da deficiência e do grau de 
incapacidade prevista no art. 16. 
Parágrafo único.  A avaliação da deficiência e da incapacidade, até que se cumpra o 
disposto no § 4o do art. 16, ficará restrita à avaliação médica. 
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Art. 50.  O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o INSS 
terão prazo até 31 de maio de 2009 para implementar a avaliação da deficiência e 
do grau de incapacidade prevista no art. 16. (Redação dada pelo Decreto nº 
6.564, de 2008)   

Parágrafo único.  A avaliação da deficiência e da incapacidade, até que se 
cumpra o disposto no § 4o do art. 16, ficará restrita ao exame médico pericial e 
laudo realizados pelos serviços de  perícia médica do INSS.(Redação dada pelo 
Decreto nº 6.564, de 2008)   

  

  

  

  

  

 


