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RESUMO 

 

Este estudo analisa como a implantação do Juízo Itinerante pode auxiliar no 
processo de ampliação do acesso à Justiça no Brasil, corroborando com a previsão 
legal inserida no artigo 107 § 2º do Texto Constitucional acerca de sua instalação 
nos Tribunais Regionais Federais. O trabalho pretende colaborar na aproximação 
do Poder Judiciário com a sociedade, fazendo da Justiça Itinerante uma ferramenta 
de ampliação do acesso à justiça, contribuindo para a consolidação do processo de 
cidadania. A análise da pesquisa tem como base teórica as considerações de 
Mauro Cappelletti e Bryant Garth, a respeito da necessidade de ampliação do 
acesso à justiça. Assim, foi diagnosticada a relevância da justiça itinerante na 
condução de uma prestação jurisdicional mais efetiva cooperando para a proteção 
dos direitos sociais. A investigação tomou como base a categorização definida por 
Vergara (2006), e apresenta-se, quanto aos fins, como exploratória e 
intervencionista e, quanto aos meios, como documental e bibliográfica. Efetivou-se 
um levantamento acerca do emprego do juízo itinerante na conjuntura nacional, 
dando ênfase às experiências realizadas no judiciário. O desenho foi realizado no 
âmbito da Justiça Federal da 5ª Região. A pesquisa considerou as estimativas de 
possíveis ações a serem propostas sendo criado o CJI que é um número indicativo 
de Carência de Juízo Itinerante. O resultado da análise dos dados demonstrou que 
a maior parte dos municípios examinados apresenta baixo CJI, indicando a 
dificuldade no contato da população com a Justiça Federal, evidenciando, assim, a 
necessidade de ampliação do acesso à justiça nos Estados da Região Nordeste. 
No padrão comparativo CAPITAL-INTERIOR foi verificado um maior déficit nas 
cidades do Interior. Os resultados obtidos contribuíram na elaboração de 
estratégias para a implantação do Juízo Itinerante nos Estados que compõem a 5ª 
Região da Justiça Federal.   
 

Palavras-chave: Acesso à Justiça; Justiça Itinerante; Fortalecimento da Cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 
This study analyses how the deployment of Itinerant court can assist in the 
expansion of access to justice in Brazil, supporting the prediction legal inserted in 
Article 107 § 2, of the constitutional text, about its installation on Regional Federal 
Courts. The work objective is to assist in approximation between judiciary and 
society, making the Justice Itinerant an important tool for expanding access to 
justice, contributing to the consolidation of the process of citizenship. The analysis 
of the research is based on theoretical considerations of Mauro Cappelletti and 
Bryant Garth, about the need for expand the access to justice. It was diagnosed the 
relevance of justice in the conduct of an itinerant court provide more effective 
cooperation for the protection of social rights. The research was based on the 
categorization defined by Vergara (2006), and has for purposes not only exploration 
but also intervention and takes as reference documents and literature. A survey has 
been made about the employment situation in the national actual situation, 
emphasizing the experiences in the judiciary. This survey was made in the area of 
the Federal Court of the 5th Region. The research considered the estimates of 
possible actions to be proposed, creating the CJI, which is a number indicative of 
lack of court Itinerant. The results of analysis of data showed that most of the 
municipalities examined presents low CJI, which indicates the difficulty of people to 
make contact with the Federal Court, showing the necessity of expand the access 
to justice in the states of the Northeast. In the traditional comparison between 
Capital and Countryside, a higher deficit was recorded in the of the second one. 
The results helped the development of strategies for the deployment of Itinerant 
Court in the states of the 5th Region of the Federal Court.  
 
 
Keywords:  Access to Justice, Justice Itinerant; Strengthening Citizenship.  
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INTRODUÇÃO 

 
Inserido na linha de pesquisa “Organizações e estratégia de gestão pública 

para o desenvolvimento sócio-econômico”, o principal objetivo desse trabalho de 

dissertação de mestrado é analisar a viabilidade do emprego do Juízo Itinerante 

(JI) como instrumento adicional de acesso ao judiciário brasileiro. 

Para que o trabalho fosse desenvolvido, julga-se importante o estudo de três 

linhas fundamentais, que orientam o estudo; quais sejam: a crise no judiciário, o 

acesso à justiça e a consolidação do processo de cidadania. Convém tecer 

algumas considerações acerca do cenário da Justiça Federal (JF) no Brasil, bem 

como o seu processo de interiorização. Estuda-se ainda a crise no judiciário 

brasileiro e a necessidade de sua ampliação inserida no contexto da concretização 

da cidadania, diagnosticando a contribuição do juízo itinerante para tal propósito. 

Analisa-se os vários autores que discutem o significado do termo “acesso à 

justiça”, enfocando a prática do tema no Brasil procura-se relacioná-lo à 

necessidade de ações administrativas por parte da JF da 5ª Região.  

O estudo foi realizado no âmbito da Justiça Federal da 5ª Região, que está 

inserida na Região Nordeste. Busca-se colaborar na aproximação do Poder 

Judiciário com a sociedade, fazendo da Justiça Itinerante uma ferramenta de 

ampliação do acesso à justiça.  

A ampliação do judiciário brasileiro é um tema de construção da cidadania, 

logo, a Justiça Federal da 5ª Região não pode ficar alheia, devendo descobrir 

meios de cooperar para que os cidadãos nordestinos venham a ser conhecedores 

dos seus direitos. 

No dizer de Marco Antonio Azkoul (2006, p.31) “A Justiça Itinerante é um 

sistema moderno, social e democrático originário no Brasil, implicitamente previsto 

no artigo 94 da lei nº 9.099/95 para juizados especiais”.  

Continua afirmando, o mesmo autor (2006, p.2) que “[...] se trata de um 

instituto eminentemente brasileiro, visto que se faz uma digressão histórica desde a 

Idade da Pedra Lascada e nunca antes na história se viu figura semelhante desde 

os primórdios da humanidade”.  

A Justiça Itinerante, elemento fundamental desta pesquisa, consente que o 

julgador se desloque até o local do conflito para proferir decisões. É um 
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instrumento de prestação de serviço jurisdicional descentralizado, podendo ser 

acessível a todos. 

Mesmo antes da previsão expressa na Lei Maior do termo Justiça Itinerante, 

sua utilização já existia em diversas instituições públicas nos estados-membros, 

normatizadas através de atos administrativos. A Emenda Constitucional de nº 45, 

de 09 de dezembro de 2004, trouxe a expressão de forma taxativa para o bojo da 

Constituição Federal. 

Importante transcrever o parágrafo segundo, do artigo 107, da Constituição 

Federal de 1988, que trata da justiça itinerante no âmbito da Justiça Federal, in 

verbis:  

 

[...] 

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a 

realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos 

limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 

públicos e comunitários (BRASIL, 1988).  

 

A previsão legal acerca da instalação do JI pelos Tribunais Regionais 

Federais robusteceu o estudo almejado, haja vista que poderá contribuir para o 

funcionamento da justiça itinerante no âmbito da 5ª Região.      

Em termos metodológicos, foi realizado um levantamento acerca da 

utilização do juízo itinerante no contexto nacional, com o objetivo de auxiliar o 

estudo. Realizou-se um estudo nas jurisdições da Justiça Federal da 5ª Região. Ao 

final apresentam-se estratégias para contribuir com a implantação do juízo móvel 

nos Estados que compõem a 5ª Região da Justiça Federal.   

O estudo mostra-se necessário ao buscar a discussão inédita no âmbito da 

JF da 5ª Região acerca da necessidade de ampliação de suas atividades, tendo o 

alargamento da prestação jurisdicional como instrumento capaz de oferecer ao 

cidadão uma melhor qualidade de vida. Conjectura-se contribuir para o 

desempenho da Instituição no seu papel de cada vez mais atender a sociedade de 

forma efetiva. 

Trata-se, pois, de um elemento que poderá contribuir para a realização de 

mudanças na administração da justiça, que vem reorientando as suas ações em 

busca da eficiência, celeridade e ampliação ao seu acesso.  
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A análise aborda a interiorização da Justiça Federal, estudando a viabilidade 

na utilização do juízo móvel em alguns municípios. Cuida-se de um tema de suma 

importância para o mundo acadêmico, haja vista a escassez de estudos acerca da 

matéria. 

Aspira-se, portanto, que esta pesquisa possa contribuir para o 

estabelecimento da expansão do serviço da Justiça Federal, atendendo às 

populações afastadas dos fóruns que, pelo nível de fragilidade econômica ou/e de 

informação, não tenham ainda qualquer acesso à tutela jurisdicional ou para as 

quais tal acesso seja precário.   

A escolha do assunto teve o intuito de fortalecer o processo de cidadania, 

que poderá proporcionar uma melhor qualidade de vida à população, atingindo os 

municípios onde não haja fórum da Justiça Federal. O estudo apresenta-se viável e 

oportuno, em face do debate existente nos meios jurídicos a respeito da 

necessidade de se criar mecanismos que auxiliem na reestruturação da 

administração judiciária.  

Além do ganho organizacional com a ampliação do acesso à justiça, a 

provável diminuição de custos, ou o uso mais racional dos recursos, a 

municipalidade atendida será também beneficiada com o crescimento da economia 

local. 

Acredita-se que a implantação do juízo itinerante possibilitará a ampliação 

ao acesso da prestação jurisdicional na abrangência da 5ª Região, com maior 

economicidade1, fortalecendo a cidadania em grande parte dos Estados da Região 

Nordeste. 

O eixo central deste estudo é a idéia de contextualizar a importância da 

utilização do Juízo Itinerante como instrumento de ampliação do acesso à justiça 

no Brasil, especificamente em referência à Justiça Federal. O trabalho procura 

avaliar os municípios dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Alagoas, Sergipe e Ceará, apresentando uma visão geral com relação aos 

critérios para a implantação do Juízo Itinerante.  

 

                                                 
1 No Michaelis: Economicidade é o princípio de natureza essencialmente gerencial, intrínseco à noção de 
eficiência, eficácia e efetividade na gestão de recursos e bens. Trata-se da obtenção do melhor resultado  
possível para uma determinada alocação de recursos físicos, financeiros, econômicos, humanos e tecnológicos 
em um dado cenário socioeconômico. 
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Desse modo, o estudo está desenvolvido com o seguinte arcabouço: 

 

CAPÍTULO  1 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A JUSTIÇA FEDERAL E SOBRE O  

PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO 

Considerações acerca da Justiça Federal no Brasil, sua competência e atuação, 

dado ênfase ao processo de interiorização, em particular na 5ª Região.   

 

CAPÍTULO   2  –  ACESSO À JUSTIÇA E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA.  

Nesta parte do trabalho realizou-se uma revisão da literatura disponível, abordando 

a nova visão sobre o conceito de “acesso à justiça”, destacando, em particular, tal 

acesso como uma questão de democracia e de afirmação dos direitos humanos. 

São estudados, ainda, os temas: A Crise no Judiciário Brasileiro, O Acesso à 

Justiça na visão de Mauro Cappelletti e o Juízo Itinerante.  

 

CAPÍTULO 3 – MODELOS DE AÇÕES ITINERANTES: UMA NOVA 

EXPERIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA 

Aqui foram identificadas as experiências já disseminadas em outros órgãos do 

poder público que possam contribuir para o estudo em foco, dando destaque 

àquelas utilizadas na Justiça Federal.  

 

CAPÍTULO  4  –  ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

Neste momento, demonstra-se a metodologia utilizada, analisando os dados 

colhidos na pesquisa, oferecendo algumas estratégias para a implantação da 

justiça itinerante na 5ª Região. Buscou-se, no estudo apresentado, sistematizar o 

emprego do Juízo Itinerante no contexto nacional; analisar o perfil dos municípios e 

apresentar estratégias na área administrativa para a implantação do juízo móvel 

nos Estados que compõem a 5ª Região da Justiça Federal. 
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1   CONSIDERAÇÕES ACERCA DA JUSTIÇA FEDERAL E DO PR OCESSO DE 
INTERIORIZAÇÃO 
 

1.1 Cenários da Justiça Federal no Brasil   

 

Das informações obtidas no Portal do Conselho de Justiça Federal, extraiu-

se que, na época da colonização do Brasil, Martin Afonso de Souza, além de outras 

tarefas, foi encarregado de implantar a Justiça, podendo, inclusive, criar cargos 

como o de tabelião e o de oficial de justiça. Em 1587, surge a mais alta esfera 

judicial, o Tribunal da Relação, com sede na Bahia, entretanto não chegou a 

funcionar.  

Em 1609, foi formado o primeiro Tribunal da Relação do Brasil, com dez 

desembargadores, sendo extinto em 1626 e recriado em 1652. Sua composição era 

formada por oito desembargadores, como assevera Edson Rocha Bonfim (1979). 

De início, segundo relatos do CJF, existiam quatro Províncias no Brasil e 

em cada uma foi organizado um Tribunal de Relação que deram origem aos futuros 

Tribunais de Justiça. A máquina judiciária em nosso País teve como marco o Alvará 

de 1808, de Dom João VI, que instituiu a Casa da Suplicação do Brasil, elevando a 

antiga Corte do Rio de Janeiro à qualidade de primeiro Tribunal. Órgão de cúpula 

que atuou até 1828, disciplinando e revisando as decisões das Relações, buscando 

unificar a interpretação do direito conforme as particularidades do País. 

Na época do Brasil-Colônia a Justiça dependia da Metrópole Portuguesa e no curso 

do Império o Estado era unitário, o que inviabilizava a existência de uma Justiça 

Federal. 

Na sequência é narrado que, proclamada a República, tornando-se o Brasil 

um Estado Federal, surge a necessidade de o Estado possuir um Poder Judiciário à 

altura da nova ordem.  Foi assim que, durante o Governo Provisório, chefiado pelo 

Marechal Deodoro da Fonseca, ao lado da Justiça dos Estados-membros, criou-se 

a Justiça Federal, através do Decreto n° 848, de 11  de outubro de 1890.  

Junto com a República surge a Justiça Federal no Brasil, com a qual foi 

instituído o regime federativo. Implantada a Federação, abriram-se os caminhos 

para a definição de um sistema dual de Justiça, no qual passaram a coexistir, 

independente e harmonicamente, órgãos judiciários federais e estaduais 

(VELLOSO, 1995).  
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O início da história da Justiça Federal brasileira foi marcado pelo Decreto nº 

848, de 1890, que normatizou o seu aparelhamento e funcionamento. O seu 

nascimento era avaliado como pressuposto fundamental para a estabilização da 

soberania nacional. Ao Poder Judiciário republicano foi conferido o papel de 

guardião da constitucionalidade das leis e dos direitos individuais, mesmo que 

interpostos contra atos dos outros poderes da República (VELLOSO, 1995).  

Segundo Vladimir Passos de Freitas a Justiça Federal foi criada com a 

proclamação da República, em 1890, por influência do então ministro da Justiça, 

Campos Sales, e seguiu os moldes da norte-americana. 

Com o advento do Decreto nº 848, o Judiciário brasileiro passou a ser 

formado pela Justiça Federal e pelos juízes de Direito e Tribunais dos estados. À 

União foi encarregada de dispor sobre o "processo federal", que se aplicava aos 

crimes de jurisdição federal, compreendendo os de responsabilidade dos 

empregados públicos. Brotava, deste modo, o dualismo do processo em nosso 

ordenamento jurídico. (ALMEIDA, 1992). 

Em 1898, o Decreto nº 3.084 regulamentou a Lei nº 221/1894, abonando a 

Consolidação das Leis referentes à Justiça Federal, que foi denominada de “Justiça 

Federal da União”, formada pelo Supremo Tribunal Federal, pelos juízes seccionais, 

juízes substitutos e suplentes, além dos tribunais do Júri Federal. (OLIVEIRA, 

1996).  

Na Carta Constitucional de 1934, ficou instituído que o Poder Judiciário da 

União seria composto pela Corte Suprema, pelos juízes e tribunais federais, juízes e 

tribunais militares e juízes e tribunais eleitorais. Em 1937, foi abolida, através da 

Constituição do Estado Novo, a Justiça Federal, passando o Poder Judiciário 

Nacional a ser composto pelo Supremo Tribunal Federal, pelos juízes e tribunais 

dos estados, Distrito Federal e territórios, e pelos juízes e tribunais militares. 

(OLIVEIRA, 1996).  

Mais tarde, em 1946, a Constituição recriou unicamente a segunda 

instância da Justiça Federal, através do Tribunal Federal de Recursos que integrava 

o Poder Judiciário Nacional juntamente com o Supremo Tribunal Federal, os juízes 

e tribunais militares, os juízes e tribunais eleitorais e os juízes e tribunais do 

trabalho. (OLIVEIRA, 1996) 



 

 
 

22

Em 1965, o Ato Institucional nº 2, recriou a Justiça Federal de primeira 

instância. Para cada Estado e o Distrito Federal estava prevista a criação de uma 

seção judiciária. No AI nº 2 foram instituídas a suspensão das garantias de 

vitaliciedade e inamovibilidade dos magistrados. A competência da Justiça Federal 

ficou definida em razão da pessoa, União ou entidade autárquica; em razão da 

matéria, direito marítimo, de navegação aérea, direito de greve e os crimes contra a 

organização do trabalho; ou da natureza da causa, os mandados de segurança e 

habeas corpus contra autoridades federais (OLIVEIRA, 1996). 

Por meio da Lei nº 5.010/66, foi criado o Conselho da Justiça Federal, 

composto pelo Presidente, Vice-Presidente e três ministros do Tribunal Federal de 

Recursos, com competência para abordar temas disciplinares dos juízes e 

servidores, bem como outros de matérias administrativas da Justiça Federal de 

primeira instância. (OLIVEIRA, 1996) 

Tal lei organizou a Justiça Federal de Primeira Instância, criando-se o cargo 

de Juiz Federal Substituto, a ser provido por concurso público e cabendo ao 

Presidente da República a nomeação dos Juízes Federais.  

A figura a seguir, procura apresentar uma linha do tempo para facilitar a  

compreensão não só da cronologia dos eventos mas também de como eles se 

relacionam.  
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Figura 1 - Evolução da Justiça Federal no período de 1587-1988 

 

 
                                       Fonte : elaboração da autora 

 

Na Constituição Federal de 1967, foi mantida a estrutura da Justiça 

Federal, passando o cargo de Juiz Federal a ser provido também através de 

concurso público. Em março daquele ano, são nomeados os primeiros Juízes 

Federais e Juízes Federais Substitutos. 

Destaque-se que a Lei n° 5.677/71 comandou que o pr ovimento do cargo 

de Juiz Federal Substituto seria apenas por Concurso Público, reservando o 

provimento do cargo de Juiz Federal, privativamente, por promoção dos Juízes 

Federais Substitutos e, alternadamente, por antigüidade ou merecimento. Mais 

tarde seguiram-se diversas normas que criaram novas Varas Federais e respectivos 

cargos de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto, consolidando a Justiça Federal em 

todo o País. 

Convém salientar que a Lei Maior de 05 de outubro de 1988 reorganizou a 

Justiça Federal contemplando como seus órgãos os Tribunais Regionais Federais e 

os Juízes Federais. Os primeiros são órgãos de Segunda Instância, atualmente, em 



 

 
 

24

número de cinco e com sede em Brasília (TRF 1ª Região), Rio de Janeiro (TRF 2ª 

Região), São Paulo (TRF 3ª Região), Porto Alegre (TRF 4ª Região) e Recife (TRF 

5ª Região), enquanto que os últimos compõem a Primeira Instância, estando a 

desempenhar jurisdição nas Seções Judiciárias, sediadas em cada Estado da 

Federação e no Distrito Federal 

Com a Constituição de 1988, a estrutura do Poder Judiciário passou a ser a 

seguinte: I — Supremo Tribunal Federal; II Superior Tribunal de Justiça; III — 

tribunais regionais federais e juízes federais; IV — tribunais e juízes do trabalho; V 

— tribunais e juízes eleitorais; VI — tribunais e juízes militares; VII — tribunais e 

juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios (BRASIL, 1988).  

A atual Constituição trata ainda sobre a criação dos juizados especiais de 

pequenas causas para julgamento de causas de menor complexidade e da Justiça 

de Paz remunerada no âmbito das justiças dos Estados, do Distrito Federal e 

territórios. Tal passo foi de relevante auxílio para o desafogamento da Justiça, já 

que nos juizados especiais é adotado um procedimento mais célere. (ALMEIDA, 

1992). 

O Superior Tribunal de Justiça surge com o fim de descongestionar o 

Supremo Tribunal Federal – STF e de avocar algumas das funções do Tribunal 

Federal de Recursos. Trata-se de órgão superior acima dos tribunais federais e dos 

tribunais dos Estados, sendo instância recursal para ambos.  

A instalação dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) ocorreu em 1989, 

como a segunda instância da Justiça Federal, em substituição ao extinto Tribunal 

Federal de Recursos. A jurisdição dos tribunais possui previsão legal através da 

Resolução nº 1, de 1988, que estabeleceu: 

 

I) o Tribunal Regional Federal da 1ª Região tem sede em Brasília e jurisdição sobre 

o Distrito Federal e os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e 

Tocantins; 

II) o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede na cidade do Rio de Janeiro 

e jurisdição sobre os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo; 

III) o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede na cidade de São Paulo e 

jurisdição sobre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul; 
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IV) o Tribunal Regional Federal da 4ª Região possui sede na cidade de Porto Alegre 

e jurisdição nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina; 

V) o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede na cidade do Recife e 

jurisdição sobre os Estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande 

do Norte e Sergipe.  

Conforme o Repertório Bibliográfico da Justiça Federal (2000, p.23) “[....] a 

Justiça Federal  passou a ser crescentemente regionalizada e descentralizada, 

podendo os tribunais regionais federais atuarem com maior autonomia que o antigo 

Tribunal Federal de Recursos, a segunda instância da Justiça federal até a 

Constituição Federal de 1988”.    

O quadro a seguir retrata a série histórica da movimentação processual dos 

Tribunais Regionais Federais no período de 1995 a 2008. Observa-se que ao 

passar dos anos é crescente o número de processos distribuídos nas cinco regiões 

da Justiça Federal no Brasil. 

 
Quadro 1 - Número de Processos Distribuídos na Justiça Federal por Região - Período                                        

1995 a 2008 
 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL  
ANOS 

1ª Região 2ª Região 3ª Região  4ª Região  5ª Região 
TOTAL 

1995 29.788 37.217 119.884 63.310 35.550 285.749 

1996 47.023 46.973 101.228 67.593 31.139 293.956 

1997 51.659 56.532 88.453 74.776 45.479 316.899 

1998 64.343 43.803 105.660 89.054 54.420 357.280 

1999 97.552 55.738 185.290 141.685 68.561 548.826 

2000 107.667 66.857 180.225 174.176 62.961 591.886 

2001 110.022 44.782 166.073 165.038 59.586 545.501 

2002 88.918 67.519 149.418 174.740 57.509 538.104 

2003 63.510 39.749 106.134 108.735 34.750 352.878 

2004 105.784 33.629 127.116 114.897 29.429 410.855 
2005 83.143 34.979 134.387 119.590 37.175 409.274 
2006 88.915 37.963 133.817 91.776 37.743 390.214 
2007 107.721 42.394 158.340 96.839 48.417 453.711 
2008 119.307 47.907 172.393 101.446 43.849 484.902 
Total 1.165.352 656.042 1.928.418 1.583.655 646.568 5.980.035 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do CJF -  2008 
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1.2 Competência 

 

A Justiça Federal é formada pelos Tribunais Regionais Federais e os Juízes 

Federais. Julga as causas em que haja o interesse da União, Entidades Autárquicas 

ou Empresas Públicas Federais. O Conselho da Justiça Federal – CJF é o órgão 

que controla a atuação administrativa e financeira da Justiça Federal - JF. O mapa 

abaixo ilustra a dispersão das Regiões da JF no Brasil.   

 

 Figura 2 - Mapa das Regiões da Justiça Federal  

 
                              Fonte : CJF- 2008   

 

A Justiça Federal está dividida em cinco regiões. A delimitação da 

jurisdição de cada órgão da Justiça Federal está relacionada à região a que 

pertence. Em cada região há um Tribunal Regional Federal aos quais estão 

vinculadas as Seções Judiciárias, que se localizam nas capitais dos Estados. 

A Lei Maior define a competência dos Tribunais Regionais Federais e dos 

Juízes Federais. No primeiro grau, os juízes federais atuam nas Seções Judiciárias, 

sediadas na capital de cada um dos Estados da Federação e, às vezes, em Varas 

Federais situadas em cidades mais importantes ou populosas. Vinculam-se a um 

dos Tribunais Regionais Federais, conforme a região jurisdicional em que a Seção 

Judiciária ou Vara Federal se insira.  
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De acordo com os dados de dezembro de 2008, do Conselho de Justiça 

Federal, existem em todo o território nacional 1.343 juízes federais de 1º grau. Em 

alguns Estados, além da Seção Judiciária existente na capital, foram instaladas 

Varas Federais em outras cidades, com jurisdição sobre municípios específicos, a 

fim de interiorizar a atuação da Justiça Federal para facilitar o acesso do cidadão e 

diminuir os custos na busca pela justiça. Trata-se também de uma tentativa de 

evitar a sobrecarga de processos nas Varas das capitais.  

Na primeira instância, a Justiça Federal é composta por uma Seção 

Judiciária em cada Estado da Federação e, na segunda instância, por cinco 

Tribunais Regionais Federais, que atuam nas cinco regiões jurisdicionais 

anteriormente citadas. Os TRFs julgam, em grau de recurso, as ações provenientes 

da primeira instância (Seções Judiciárias), possuindo, ainda, competência 

originária para o exame de algumas matérias previstas no art. 108 da Constituição 

Federal (conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal; 

habeas-corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal, etc). 

Conforme mencionado acima, cada Seção Judiciária tem sede na capital 

dos estados brasileiros e encontra-se sob a jurisdição de um dos tribunais, que 

funciona como a sua segunda instância. As Seções Judiciárias são formadas por 

um conjunto de varas federais, onde atuam os juízes federais (cada juiz é titular de 

uma vara federal) e, nas principais cidades do interior, funcionam Subseções 

Judiciárias. 

Na Carta Constitucional, os artigos 106 a 110 definem a competência da 

Justiça Federal, ou seja, em que casos deve o interessado recorrer a um de seus 

órgãos. A competência da Justiça Federal de primeira instância (Seções Judiciárias 

– Varas Federais) encontra-se assim definida: causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas (como autoras ou rés); 

entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa 

residente ou domiciliada no País; causas fundadas em tratado ou contrato da União 

com Estado estrangeiro ou organismo internacional; crimes políticos e infrações 

penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União; crimes 

previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no 

país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente; 

crimes contra a organização do trabalho, contra o sistema financeiro e a ordem 
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econômico-financeira; os habeas-corpus em matéria criminal de sua competência; 

os mandados de segurança e habeas-data  contra ato da autoridade federal; 

crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves; crimes de ingresso ou 

permanência irregular de estrangeiro; disputas sobre direitos indígenas; 

causas relacionadas a grave violação aos direitos humanos, quando o Superior 

Tribunal de Justiça determinar, mediante solicitação do Procurador-Geral da 

República, deslocamento de competência. 

Já a competência da Justiça Federal de segunda instância (Tribunais 

Regionais Federais) é determinada da seguinte forma: causas decididas pelos 

juízes federais, em grau de recurso; revisões criminais e ações rescisórias de 

julgados seus ou de juízes federais da região; crimes comuns e de 

responsabilidade cometidos por juízes federais; mandado de segurança e habeas-

data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal; conflitos de competência 

entre juízes federais vinculados ao Tribunal. 

 

1.3  Elementos do Processo de Interiorização da Jus tiça   

 

A criação de varas da Justiça Federal no interior do País foi determinante 

para que tanto a Instituição como a magistratura adquirissem uma nova feição, 

mais propensa à regionalização de suas atividades, particularidade que se tornou 

mais evidente a partir da Constituição de 1988, com a instituição de cinco Tribunais 

Regionais Federais, distribuídos em cinco regiões do território nacional. 

Atualmente, a Justiça Federal está defasada e precisa se atualizar diante 

da realidade de um País no qual tem crescido a cada dia o número de demandas 

judiciais. Torna-se imprescindível que a justiça federal consiga atingir todas as 

localidades do Brasil, a fim de que seja possível aprimorar a prestação da atividade 

jurisdicional em um país marcado por fortes desigualdades sociais. Não é justo que 

um habitante do Interior percorra longas distâncias para exercer sua cidadania. É 

preciso dotar a Justiça de todas as condições necessárias para o desempenho das 

suas funções, no julgamento dos processos de qualquer cidadão.  

Para Trosa (2007, p.39) “Os sociólogos demonstram que quanto mais 

cresce a globalização, maior é a relação de recuo para as microcomunidades e 

culturas nacionais. Além disso, quanto mais há intercâmbios e uma espécie de 
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novo equivalente universal, a informação ‘internetizada’, mais os indivíduos se 

agarram a valores antigos e fortes”. 

E continua “em termos operacionais isso significa que a função pública 

precisa ao mesmo tempo dos mágicos do intercâmbio de informações 

generalizadas e de ‘tradutores culturais’, de indivíduos capazes de compreender e 

gerenciar as diferenças entre as culturas nacionais e regionais”.  (TROSA, 2007, 

p.39). 

A criação de novas Varas no Interior dos estados brasileiros é uma 

necessidade antiga das comunidades locais que se vêem sem assistência e, 

muitas vezes, desamparadas, necessitando cada vez mais que o acesso ao 

judiciário nacional seja ampliado. 

Desde sua criação, em 1890, até o final da década de 1980, a justiça 

federal de primeiro grau funcionava somente nas capitais dos Estados, Territórios e 

Distrito Federal. Nas cidades do interior do País não havia varas federais. Em 

janeiro de 1987, foi publicada a Lei nº 7.583, criando 68 novas varas federais, 

sendo 19 a serem instaladas nos municípios do interior dos Estados. 

Posteriormente, novas leis foram editadas, prevendo varas em municípios do 

interior do Brasil. Com a instalação das mesmas, interiorizou-se a justiça federal de 

primeiro grau, aproximando-a do cidadão brasileiro e tornando-a menos onerosa e 

mais acessível.  

Objetivando a fixação de critérios que contribuíssem para a interiorização da 

Justiça Federal, o CJF realizou um estudo, criando o Indicativo de Carência de 

Varas da Justiça Federal – ICVJF, que é um número indicativo da necessidade de 

Varas Federais. É um índice comparativo, não absoluto, da necessidade de criação 

de Varas Federais numa localidade, seja esta definida como Região da Justiça 

Federal, Seção ou Circunscrição Judiciária.  

O ICVJF é um índice composto a partir da combinação do número de 

processos em tramitação e julgados por Vara Federal, do PIB (Produto Interno 

Bruto) e da população da localidade: Seção ou Circunscrição Judiciária. O termo 

dos processos mede o acúmulo médio de processos por vara na localidade. O alto 

número de processos em tramitação em uma localidade indica que está havendo 

um acúmulo de demanda, o que constitui indício da necessidade de criação de 

varas federais. 
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Quando duas localidades têm números de processos em tramitação 

equivalentes e altos, terá maior necessidade de varas federais a localidade que 

apresentar maior número de processos julgados, tendo por isso sido somadas a 

média do número de processos julgados por vara e a média do número de 

processos em tramitação por vara no termo dos processos. O termo do PIB e da 

população reflete fatores como arrecadação da receita federal e circulação de 

capital, que direta ou indiretamente influenciam na demanda das varas federais. 

Assume-se também, por conseguinte e como pressuposto, que a maior 

concentração de capital gerado numa dada localidade, ou seja, o maior PIB indica, 

necessariamente, a maior concentração espacial de atividades econômicas.  

Da mesma forma, assume-se que a maior população de uma dada 

localidade decorre da maior concentração espacial. Essas duas variáveis, 

normalizadas em relação aos seus respectivos totais nacionais e somadas, 

indicariam a maior ou menor importância espacial da localidade correspondente 

face ao território de referência seja este o estado ou o País.  

O modelo de configuração territorial escolhido para a realização do trabalho 

realizado pelo CJF foi baseado em estudo de Caracterização e Tendências da Rede 

Urbana Brasileira, coordenado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA e desenvolvido em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e com o Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional – 

NESUR da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, durante dois anos.  
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Figura 3 - Mapa da Distribuição do ICVJF por Estado da Federação 
 
 

 
 

                           Fonte:  Elaboração da autora a partir dos dados do CJF- 2007 
 

 

O mapa deve ser interpretado da seguinte forma: quanto mais escura for a 

coloração, maior é a necessidade de varas federais. De acordo com a análise da 

legenda, seis estados se localizam no primeiro quartil da distribuição, registre-se: 

Acre (8), Roraima (9), Mato Grosso do Sul (12), Distrito Federal (17), Santa 

Catarina (17) e Amapá (18). Ou seja, apresentam um indicativo de carência de 

varas federais, comparativamente, mais baixo. No outro oposto, sete unidades da 

federação se localizam no último quartil da distribuição, quais sejam: Pernambuco 

(60), Amazonas (63), São Paulo (65), Maranhão (68), Ceará (72), Mato Grosso (73) 

e Pará (74), sugerindo maior nível de carência. Em termos substantivos, esses 

dados sugerem que o ICVJF possui um componente regional. Logo, os gestores 

governamentais devem considerar essa dimensão durante a formulação de 

políticas públicas que se propõem a maximizar efetividade e eficácia.  

O ICVJF é um número indicativo da necessidade de varas federais. É um 

valor de referência para fazer comparações entre seções judiciárias no que diz 

respeito à necessidade de criação de varas federais numa determinada localidade. 

Isto significa que quanto maior o valor, maior é a necessidade. 
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Através do estudo foi identificado um conjunto de cidades-pólo, em todo o 

território nacional, a partir de fatores dinâmicos: fluxo de pessoas, capital e 

mercadorias. Essas cidades-pólo caracterizam-se por apresentarem uma região de 

influência diretamente relacionada à intensidade das suas expectativas e das 

dinâmicas internas de crescimento demográfico, funcional (econômico) e espacial. 

O desdobramento de circunscrições de varas federais, numa dada 

localidade, seja esta definida como Região da Justiça Federal, Seção ou 

Circunscrição Judiciária, onde o ICVJF seja alto, exigirá, portanto, segundo 

recomendação do trabalho realizado pelo CJF, a priorização pelas cidades-pólo.  

Nas tabelas seguintes, buscou-se demonstrar a relação do ICVJF entre os 

Estados da Federação.  

 

Tabela 1 - Estatística Descritiva ICVJF 

  

  N Mínimo máximo  média 

desvio 

padrão  

ICVJ

F 
27 8 74 40,19 21,30 

        Fonte : Elaboração da autora a partir de dados do CJF  

 

Os dados indicam que o ICVJF médio é de 40,19. O Estado mais carente é o 

Pará, 1ª Região com um indicador de 74.  No outro oposto, destaca-se a presença 

do Acre, também da 1ª Região, com um índice de oito (08). Além disso, o valor do 

desvio padrão foi de 21,30, sugerindo grande variabilidade entre as unidades 

subnacionais no que diz respeito à dispersão desse indicador. A tabela abaixo 

sintetiza os números de Varas Federais e Juizados Especiais Federais, Juízes e 

Juízes por habitantes por Região.       
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Tabela 2 - Varas Federais e Juizados Especiais Federais/Juízes/Juízes por habitantes na 

Justiça Federal de 1º grau por Região  

 
 

                

Região 

N. de 

juízes 

N. de 

varas 

N. de habitantes por 

juiz 

1ª 355 194 193.363 

2ª 214 124 88.907 

3ª 287 175 150.534 

4ª 343 172 84.027 

5ª 148 79 223.922 

Total 1348 744 142.682 

  Fonte:  Elaboração da autora a partir de dados do CJF - 2008 

 

Os dados da tabela 2 retratam a realidade da Justiça Federal no que diz 

respeito ao número de juízes, varas e habitantes por juiz nas cinco regiões. As 

informações evidenciam as deficiências existentes na 5ª Região, com o menor 

número de varas (79) e reduzido número de juízes (148). 

A Justiça Federal de 1º Grau da 5ª Região é composta por seis seções 

judiciárias instaladas nos Estados da Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, 

Ceará e Rio Grande do Norte. 
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O Estado de Pernambuco possui atualmente um total de 24 (vinte e 

quatro) varas, sendo 17 (dezessete) em Recife, 02 (duas) em Caruaru, 01 (uma) 

em Garanhuns, 01 (uma) em Salgueiro, 01 (uma) em Serra Talhada e 02 (duas) em 

Petrolina. O Estado possui uma população estimada de 8.413.593, e conta com 

184 municípios. 

 

Figura 4 - Mapa do Estado de Pernambuco com a localização das Varas Federais e   

        Jurisdição 

 
                                                                              Fonte:  TRF–5 
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Alagoas possui uma população estimada de 3.015.912 e 102 municípios. 

Conta com 08 (oito) Varas, sendo 06 (seis) em Maceió, 01 (uma)  em Arapiraca/AL 

e 01 (uma) em União dos Palmares, instalada em meados de 2008. 

 

 

 

  Figura 5 - Mapa do Estado de Alagoas com a localização das Varas Federais e Jurisdição 

 

 
                                                                       Fonte:  TRF–5 
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Por sua vez o Ceará, possui 21 (vinte e uma) varas, das quais 16 

(dezesseis) estão em Fortaleza, 02 (duas) em Juazeiro do Norte, 01 (uma) em 

Limoeiro do Norte, e 02 (duas) em Sobral, a população é de 8.097.276 e tem 184 

municípios. 

 

 

Figura 6 - Mapa do Estado do Ceará com a localização das Varas Federais e Jurisdição 

 

 
Fonte:  TRF–5 

 



 

 
 

37

O Rio Grande do Norte, conta com 09 (nove) varas, sendo 07 (sete) em 

Natal, 01 (uma) em Caicó e 01 (uma) em Mossoró, sua população é 3.003.087 e 

possui 167 municípios. 

 

 

 

Figura 7 - Mapa do Estado do Rio Grande do Norte com a localização das Varas Federais e    

Jurisdição 

 

 

 
                                                                      Fonte:  TRF-5 
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Na Paraíba existem 10 (dez) varas, sendo 05 (cinco) em João Pessoa, 04 

(quatro) em Campina Grande e 01 (uma) em Souza, a população é de 3.595.886 e 

possui 223 municípios. 

 

 

                Figura 8 Mapa do Estado da Paraíba com a localização das Varas Federais e Jurisdição 

 

 
                                                                    Fonte:  TRF–5  
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Por fim, Sergipe possui 07 (sete) varas instaladas, sendo 05 (cinco) em 

Aracaju, 01(uma) em Estância e 01 (uma) em Itabaiana, sua população é de 

1.967.791 e conta com 75 municípios. 

 

Figura 9 - Mapa do Estado de Sergipe com a localização das Varas Federais e Jurisdição 

 

 

 
Fonte:  TRF–5 
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2     ACESSO À JUSTIÇA E FORTALECIMENTO DA CIDADANI A.   

 

2.1  A Crise no Judiciário Brasileiro 
 

 
Vive-se um período no Brasil abalado pela descrença, pela cobrança de 

soluções, no qual é questionada a essência das instituições públicas, por não 

contribuírem para a efetivação do processo de cidadania.  

Carvalho (2002) afiança que há três enfoques distintos para o conceito de 

cidadania, cada um concebido por uma corrente do pensamento político ocidental. 

A primeira vertente é a liberal, que define a cidadania enquanto titularidade de 

direitos ao indivíduo, formando, assim, uma redoma protetora dos abusos do poder 

do Estado. A segunda distingue-se da anterior na medida em que enfatiza a 

preocupação com a res publica, com o bem coletivo, mesmo que isto exija o 

sacrifício do interesse individual. A preocupação com o bem coletivo é a virtude 

cívica, noção introduzida por essa vertente. Na terceira corrente, menos que a 

titularidade de direitos, importa o sentimento de pertencimento a uma comunidade 

política.  

Em sua obra sobre o desenvolvimento da cidadania no Brasil, ainda 

Carvalho (2002) assinala a polissemia do conceito de cidadão, diferenciando-os em 

três escalas; na primeira, os cidadãos “doutores”, que continuamente buscam 

abrigar seus interesses e esquivar dos rigores da lei, mediante o poder do dinheiro 

e do prestígio social. Em segunda, os cidadãos “simples” que representam, a 

classe média modesta, são os trabalhadores assalariados com carteira de trabalho, 

o médio e o baixo funcionalismo público, os pequenos proprietários urbanos e 

rurais. São pessoas nem sempre têm a idéia exata de seus direitos, e quando têm, 

necessitam de meios para fazê-los valer, tais como conhecer os meios de defesa, 

acesso aos órgãos e autoridades competentes, recursos para custear as 

demandas judiciais. Na terceira escala, estão os cidadãos “elementos”, que formam 

a população marginalizada das grandes cidades, trabalhadores urbanos e rurais 

sem carteira de trabalho assinada, camelôs, “flanelinhas”, empregados domésticos, 

carregadores, menores abandonados, mendigos, prostitutas. Na prática, não 

conhecem seus direitos e os têm sistematicamente violado por outros cidadãos, 

pelo governo, pela polícia. Não se sentem protegidos nem pela sociedade, nem 
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pelas leis. 

É certo que a Lei Maior de 1988 incorporou uma vasta lista de direitos 

constitutivos da cidadania, haja vista que além dos direitos de natureza individual, 

foram congregados os direitos sociais, justificando a sua proclamação como a 

“Constituição Cidadã”.  

Embora o regramento constitucional importe em um considerável avanço 

para a cidadania, a democracia e os direitos, existe ainda um déficit de cidadania. 

O regime democrático não conseguiu reverter a exacerbada desigualdade 

econômica e a exclusão social. Não obstante a implantação de um Estado 

democrático de direito, os direitos humanos ainda são violados e as políticas 

públicas voltadas para o controle social permanecem precárias. 

Não estaria livre da crise que abala o sistema público no País, o Poder 

Judiciário que vem repetidamente sendo alvo de duras críticas pelo cidadão que 

necessita de seus serviços. Seja pela morosidade das decisões, pelo elevado custo 

do processo, pela dificuldade ao acesso, o certo é que a maior parte da população 

está longe de ser recepcionada por um aparelho eficiente.     

Para Eliana Calmon (1994, p. 3) “[...] O Poder Judiciário, dentro da visão 

democrática moderna, é necessariamente um segmento institucional altamente 

criativo, estável, é bem verdade, mas não imóvel, imparcial, eqüidistante, como 

pensou um dia o criador do sistema de freios e contrapesos do Poder”. 

E continua afirmando que sem que haja aspiração política de colocar-se o 

Poder Judiciário dentro dos contornos que se delineam na vida moderna, acelerada 

pelas conquistas tecnológicas e por soluções rápidas e instantâneas, de nada 

adianta a dogmática, os palácios judiciais, a parafernália da informática e a outorga 

de meios materiais para vencer a demanda.  

Identifica-se, na atualidade, três grandes movimentos instaurados com a 

finalidade de aproximar o processo do cidadão. Esses movimentos foram 

denominados de ondas processuais (expressão de Mauro Cappelletti) e são os 

seguintes:  

a) o de encontrar meios de facilitar o acesso do cidadão à justiça;  

b) o de prestigiar a criação de instrumentos processuais que permitam 

proteger, de modo eficaz e efetivo, os interesses difusos e coletivos;  
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c) o de se incentivar a figura do juiz ativo, de um juiz comprometido com a 

prova processual e todo voltado, também, para buscar a verdade, quando sentir a 

inércia da parte.  

Essas ondas processuais constituem uma corrente doutrinária de ampla 

importância para o prestígio da ciência processual. Esta, não obstante ter evoluído 

de modo considerável no curso do presente século, conscientiza-se, no momento 

histórico vivido, que não está apta a servir ao cidadão com a celeridade, a 

segurança e a firmeza que a coerção social está exigindo. 

Afirma Delgado (1996) que há de se modificar, urgentemente, o Poder 

Judiciário, sua organização, sua estrutura e, principalmente, as funções e a 

mentalidade do Juiz no Estado Contemporâneo e dos advogados, procuradores e 

Ministério Público.  

Desenvolvendo-se cada vez mais, o Estado moderno tornou o Poder 

Judiciário cada vez mais carregado em suas estruturas, afetando seu desempenho. 

A burocratização, a morosidade, o grande volume de processos nos tribunais, seu 

custo, e a complicação dos procedimentos embaraçaram as vias de Acesso à 

Justiça, de sorte a tornar o Judiciário cada vez mais afastado dos seus usuários 

(GRINOVER, 2001). 

Ainda de acordo com Grinover (2001): “a intensa mudança da Sociedade, 

aliada a outros fatores onde as relações de massas sofrem a influência social 

passa a ser cada vez mais profunda e atuante, tanto no que se refere aos conflitos 

básicos intersubjetivos quanto em relação aos novos conflitos metaindividuais. 

Como conseqüência, tem-se uma Justiça inadequada, inclusive para os conflitos 

tradicionais, o desaparelhamento e a ausência de resposta imediata para os novos 

conflitos. 

Expõem Capelletti e Garth (2002, p. 15-16) que: “a resolução formal de 

litígios, particularmente nos tribunais, é muito dispendiosa na maior parte das 

sociedades modernas”, eis que ainda que o Estado seja responsável pelo 

pagamento dos juízes e auxiliares da Justiça e recursos materiais necessários para 

o funcionamento das unidades jurisdicionais, ficam as partes responsáveis pelo 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.  

Mostra Rodrigues (1994) que o sistema jurídico-processual do Brasil é em 

grande parte estruturado sobre os princípios da igualdade formal e do dispositivo, 
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deixando de considerar que sem a efetiva igualdade material, ficam reduzidas as 

possibilidades de se obter uma decisão verdadeiramente justa. 

A disparidade socioeconômica dificulta o Acesso ao Direito e ao Judiciário 

em virtude dos gastos decorrentes de uma demanda judicial e, mesmo quando 

atingido o Acesso, coloca o mais pobre em situação de desvantagem no âmbito 

processual (RODRIGUES, 2001). 

Narram Capelletti e Garth (2002) que as implicações da demora na 

prestação da tutela jurisdicional, principalmente se considerados os índices 

inflacionários, podem ser devastadores. Em resultado, a tardança aumenta os 

custos para as partes, pressionando os economicamente mais fracos a abdicarem 

a causa ou realizarem acordos inferiores ao que teriam direito. 

Pode ainda ser considerado como entrave ao efetivo Acesso à Justiça, o 

problema decorrente da ausência de informação necessária para o reconhecimento 

do direito por parte do cidadão e da sociedade. (CAPPELLETTI e GARTH, 2002). 

Defende Rodrigues (1994) que, por intermédio de pesquisas realizadas no 

Brasil, foi constatado um nível elevado de desinformação em relação à legislação 

vigente, ou seja, muitos indivíduos desconhecem seus mais básicos direitos. 

Imperioso anotar que o tema “acesso à justiça” há muito tem gerado uma 

discussão perturbadora, posto que o anseio por justiça é uma vontade comum de 

toda a sociedade.  

Cappelletti e Garth (2002) citam que: 

 

A teoria era a de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um direito 
natural, os direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado 
para sua proteção. Tais direitos eram considerados anteriores ao Estado; 
sua permanência exigia que o Estado não consentisse que eles fossem 
transgredidos por outros. ( CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p.9). 

 

Em tempos passados, ao Estado era devido somente garantir ao indivíduo 

a possibilidade de propor ou contestar uma ação, na verdade o acesso à justiça era 

apenas formal e não efetivo (SILVA, 2001). 

Assim, uma vez que o Estado assumiu o privilégio exclusivo da 

administração da Justiça, o acesso à ordem jurídica justa e eficiente constitui-se 

quem sabe, a sua mais importante função (MARINONI, 2000).  
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Esclarece ainda que: 

 

O acesso à ordem jurídica justa é, antes de tudo, uma questão de 
cidadania. A participação na gestão do bem comum através do processo 
cria o paradigma da cidadania responsável; responsável pela sua história, 
a do país, a da coletividade. Nascido de uma necessidade que trouxe à 
consciência da modernidade o sentido democrático do discurso, ou seja, o 
desejo instituinte de tomar a palavra e ser escutado (MARINONI, 2000, 
p.28).  

 
Nesse contexto, a problemática acerca do acesso à justiça perpassa pelo 

reconhecimento de direito fundamental do ser humano. Relatam Cappelletti e Garth 

(2002) que a questão deve ser enfrentada como condição fundamental, o mais 

basilar dos direitos dos indivíduos, de um aparelho jurídico que ambicione garantir, 

e não apenas aclamar, o direito de todos.  

Não há como se afastar da idéia de um judiciário acessível a todos, 

conforme garantido na Carta Magna vigente, que abriga no preâmbulo a intenção 

de instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos, 

elegendo o justo como um dos valores supremos de uma sociedade que se 

pretende fraterna e pluralista. (BRASIL, 1988).  

Como resultado das preocupações da sociedade quanto ao funcionamento 

dos órgãos públicos e, principalmente, do Poder Judiciário, este como derradeiro 

abrigo daqueles que procuram a proteção contra as arbitrariedades dos poderes 

públicos e econômicos, a Emenda Constitucional nº 45 acresceu ao artigo 5º da 

Carta Política de 1988 o inciso LXXVIII, que dispõe que “a todos, no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”, objetivando assim, tornar mais amplo o 

acesso à Justiça e mais célere a prestação jurisdicional (BRASIL,1988).  

O princípio em comento vem para nortear toda a atividade estatal. Sua 

abrangência não se restringe ao Judiciário, chega ao Legislativo, quando edita 

normas, e ao Executivo, quando atua em processos administrativos, devendo ser 

incorporado por toda a sociedade, evitando a procrastinação das ações.  

Relativamente ao tema, oportuno se faz colacionar lição do ilustre 

doutrinador Theodoro Júnior (2003, p. 28) quando nos diz que: “o processo civil 

deve-se inspirar no ideal de propiciar às partes uma Justiça barata e rápida, do que 

se extrai a regra básica de que deve tratar-se de obter o maior resultado com o 

mínimo de emprego de atividade processual”.  
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Para Barcellos (2003) deve ser ressaltado que a rápida e eficaz prestação 

jurisdicional encontra-se elencada como condição essencial à garantia do patamar 

mínimo da existência do ser humano. Devendo ser destacado que a própria Lei 

Maior de 1988, através do inciso XXXV de seu artigo 5º prevê como passo 

fundamental para a garantia jurídica do acesso à Justiça que a lei não poderá 

eliminar do exame do Judiciário, lesão ou ameaça de lesão a direito.  

Assim, quando violado algum dos preceitos que abonam a dignidade da 

pessoa humana, resta clara a necessidade de que o Poder Judiciário venha a 

resolver as demandas que lhe são colocadas de maneira ágil e eficaz. 

No dizer de Carlos Alberto Menezes (1998), o maior empenho que a 

ciência do direito pode oferecer com o fito de resguardar os direitos humanos é 

voltar-se para a construção de elementos indispensáveis à sua realização nos 

Estados e para o fortalecimento das formas de acesso à Justiça com vistas à 

celeridade da prestação jurisdicional, haja vista não ser possível que predominem 

os direitos humanos aprovados em nossa Carta Magna se o Estado não for 

aparelhado para proporcionar respostas judiciais às demandas daqueles que 

clamam por justiça.  

Leciona Otoniel Ferreira dos Santos (1998, p.32) que “no momento em que 

os poderes constituídos – Executivo, Legislativo e Judiciário – não cumprirem as 

cláusulas do pacto social, se tornam inadimplentes, praticam um delito inominável 

que merece graves sanções, por ser o verdadeiro, o genuíno crime hediondo”. 

Acerca do tema, afirma Dinamarco (2002) a tutela jurisdicional é a guarida, 

a proteção que o Estado fornece através do Poder Judiciário no intento de que o 

homem alcance por intermédio de um procedimento judicial, uma situação mais 

adequada do que aquela em que antes se deparava. 

Cumpre anotar que a função jurisdicional nada mais é do que aparelho da 

própria jurisdição, o que nos transporta ao raciocínio no sentido de que quando a 

função jurisdicional é efetivada fora do tempo razoável, a primeira conseqüência é 

a violação aos princípios constitucionais, uma vez que um processo lento e 

demorado equivale a uma injustiça, sendo evidente que comuns são os casos em 

que a lenta administração da justiça torna inútil a prestação jurisdicional, muitas 

vezes ocasionando graves prejuízos à parte, como bem salientou Cavalcanti 

(1992). 
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Na visão de Bobbio (1992), os direitos fundamentais, a democracia e a paz 

são três pontos imprescindíveis para o desenvolvimento histórico: sem direitos do 

homem reconhecidos e resguardados não há democracia; sem democracia não há 

as mínimas condições para a resolução pacífica dos conflitos.  

Na lição de Habermas (2003) não é possível alcançar a democracia 

separada da realização e efetividade dos princípios fundamentais. Não existe 

democracia sem respeito à Constituição, que deve ser percebida como guardiã de 

uma concepção democrática de direito. 

Segundo Bezerra (2001), o Princípio do Acesso à Justiça tem sua 

procedência, no direito brasileiro, a partir da longínqua Constituição de 1946, ao 

estabelecer, em seu artigo 141, a proibição de exclusão de qualquer lesão ou 

ameaça de direito individual da apreciação do Poder Judiciário. 

O Texto Constitucional atual aumentou significativamente o alcance de tal 

controle, ao estender, em seu artigo 5º, inciso XXXV, a garantia de apreciação pelo 

Poder Judiciário a toda lesão ou ameaça de direito. Segundo Bezerra (2001), tal 

garantia não se abrevia mais a direitos individuais, como na Constituição anterior 

estendeu-se a qualquer direito. 

Importante enfatizar dois sentidos bem marcantes, o primeiro idealizando o 

termo Justiça como sinônimo de Poder Judiciário, ocasião em que o acesso seria a 

possibilidade de ingresso ao Judiciário e o segundo, a partir de uma visão 

axiológica do termo Justiça, que concebe o acesso como o abarcamento a uma 

determinada ordem de valores e direitos fundamentais (RODRIGUES, 1994). 

Ressalta ainda o citado autor que a primeira concepção de acesso à 

Justiça como ingresso ao Poder Judiciário estaria de certa forma inserta na 

segunda, de acesso à ordem de valores e direitos fundamentais, em razão da sua 

própria extensão e abrangência. 

Alega igualmente que o efetivo acesso à Justiça implica a presença de uma 

série de fatores a serem apreciados, tais como a existência de um direito material 

legítimo voltado à realização da justiça social, o empenho da administração estatal 

com a solução dos conflitos e a efetivação do direito, um Poder Judiciário em 

concordância com a Sociedade e estruturado de forma a atender as demandas.  

Grinover ( 2001, p. 09), ao tratar do assunto, afirma que em 1988, Kazuo 

Watanabe registrou um estudo sobre Acesso à Justiça na Sociedade Moderna, 
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evidenciando que “[...] a idéia de Acesso à Justiça não mais se limita ao mero 

acesso aos tribunais: não se trata apenas e somente de possibilitar o Acesso à 

Justiça enquanto instituição estatal, mas de viabilizar o Acesso à ordem jurídica 

justa”. 

 Segundo Cappelletti e Garth (2002), o Acesso à Justiça, a princípio, 

importava em direito natural do cidadão, em que o Estado, em uma posição 

passiva, não poderia intervir, limitando-se a não consentir que tal direito fosse por 

outrem transgredido. 

Salientam que tal acesso somente era possível àqueles que tivessem 

condições formais de alcance à prestação da tutela jurisdicional, não havia 

qualquer proteção estatal para a sua garantia. O estudo jurídico estava alheio aos 

problemas reais dos foros, pautando-se em situações hipotéticas, sem auferir 

qualquer importância à concretização de um sistema jurídico que tornasse efetiva a 

prestação da tutela jurisdicional.  

Theodoro Júnior (2003) ressalta que a idéia de Acesso à Justiça sofreu 

evolução paralela à passagem da concepção liberal para a concepção social do 

Estado moderno, vez que, a princípio, a intervenção do Estado limitava-se à 

declaração formal dos direitos humanos, sem que fossem cogitadas, pelo 

ordenamento jurídico, as diferenças econômicas ou institucionais. Da mesma 

forma, problemas reais dos indivíduos não constituíam objeto de preocupação 

doutrinária acerca do Direito Processual.  

Para César (2002), a garantia do Acesso à Justiça corresponde a um 

elemento fundamental ao exercício da cidadania, vez que, extrapolada a idéia de 

simples acesso à tutela jurisdicional, deixa de ser apenas o ingresso ao Poder 

Judiciário. 

Completa assegurando que o desenvolvimento do conceito de Acesso à 

Justiça pode ser atribuído à ampliação expressiva dos direitos fundamentais do 

cidadão na Constituição de 1988. 

Ao observar de Cunha (2007, p.197) foi neste instante que “o acesso à 

Justiça ganhou status de direito fundamental, sendo reconhecido enquanto direito 

essencial para a viabilidade e garantia dos demais direitos”  

Relevante notar que o progresso do conceito de Acesso à Justiça, partindo 

do sentido de mero ingresso ao Poder Judiciário até a compreensão de Direito 
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Social Básico ou ainda de um direito fundamental, foi influenciado pela identificação 

de vários obstáculos, avaliados como impeditivos a serem adaptados para o 

alcance da efetiva prestação jurisdicional (CUNHA, 2007). 

Neste contexto, a capacidade jurídica de cada pessoa, quando relacionada 

com vantagens financeiras e diferenças de educação, meio e status social é de 

grande importância na determinação da acessibilidade à Justiça, posto que enfoca 

as barreiras a serem pessoalmente superadas, antes mesmo da reivindicação do 

direito (CAPPELLETTI; GARTH, 2002). 

Existem alguns problemas estruturais do Poder Judiciário que interferem de 

forma direta na questão do Acesso à Justiça, tais como a morosidade com que se 

dá a prestação da tutela jurisdicional, a insuficiência de recursos materiais e 

humanos, a ausência de autonomia efetiva em relação aos demais Poderes, a 

centralização geográfica de suas instalações, o corporativismo de seus membros, a 

inexistência de mecanismos de controle externo pela Sociedade e a falta de 

conhecimento de melhor qualidade sobre o fenômeno jurídico (RODRIGUES, 

1994). 

Afirma o mesmo autor que, em razão de tais dificuldades, o Poder 

Judiciário pode não prestar de forma adequada à tutela jurisdicional, gerando a 

ausência, a insuficiência ou o equívoco de respostas aos conflitos existentes. Por 

seqüela, tem-se uma tendência de descrença da população para com as 

instituições jurisdicionais e até em relação ao próprio direito.  

Assevera também que o ceticismo da população em relação ao Poder 

Judiciário, pela sua burocratização, o longo tempo entre o ingresso da ação e seu 

resultado final e a incompatibilidade de suas decisões com os valores sociais põe 

em dúvida a própria legitimidade das Instituições. 

Quando o Acesso à Justiça é negado a determinadas frações da 

Sociedade, a comunidade cria mecanismos de sobrevivência, instituindo regras 

próprias, meios específicos de solução de conflitos e satisfação de direitos 

(BEZERRA, 2001). 

Já para Abreu (2000, p. 105) “a ineficiência do sistema de Justiça faz com 

que a Sociedade encontre caminhos próprios para solver os seus conflitos, [...]  

passando ao largo de um modelo de Judiciário encastelado e insensível às 

angústias do povo”. 
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Justifica anotar que o momento do novo enfoque do Acesso à Justiça vem 

justamente marcado com a consciência da necessidade de alteração das bases 

internas de um Poder Judiciário impotente frente aos tradicionais e novos conflitos 

sociais. 

Observa Oliveira (2000, p.170 ) que “aspecto importante dessa função 

pacificadora e de controle social é constituído pela maior eficiência na 

administração da Justiça” mediante uma relação de proporcionalidade entre “[...] os 

meios disponíveis e o fim a ser alcançado”. 

Descreve também o autor que a efetividade brota da mesma forma como 

valor a ser obtido pelo processo, de sorte a atender os anseios da sociedade atual, 

cooperando com o aprimoramento do sistema processual, tanto por intermédio da 

reformulação de antigas técnicas quanto da criação e inserção de novas medidas 

tendentes à obtenção da efetiva tutela jurisdicional. 

Segundo Friede (2002, p. 5) a célebre frase de Rui Barbosa ‘a Justiça 

atrasada não é Justiça, senão injustiça qualificada e manifesta’, "[...] elucubra a 

idéia que corresponde ao constante desafio que nucleia a noção mais embrionária 

que a Sociedade ostenta em relação à prestação jurisdicional propriamente 

considerada”. 

Canotilho (1999) sustenta que os direitos a prestações expressam, em 

sentido estrito, o direito do particular a alcançar algo através do Estado, estando 

esses direitos vinculados à idéia de que ao Estado não incumbe apenas a não 

intervenção na esfera de liberdade pessoal dos indivíduos, mas sim, a tarefa de pôr 

à disposição elementos materiais e condições fáticas que permitam o efetivo 

exercício dos direitos fundamentais.  

No entender de Lima Filho (2003), o acesso à justiça constitui-se um 

direito, sem o qual nenhum dos direitos, perfilhados e declarados pelas 

Constituições, tenha exercício garantido e conseqüentemente, a lesão ou a 

ameaça desfeita de forma eficaz.  

Os estudiosos do tema, com o tempo, começaram a perceber que o 

conceito de acesso à justiça era amplo, não careceria apenas de garantir o 

oferecimento de demandas ante os órgãos do Judiciário, mas careceria acima de 

tudo de ser afiançado o direito à obtenção da ordem jurídica justa (ALVIM, 1999). 
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Nessa conjuntura, torna-se nítido que os juristas modernos vieram a ter 

uma preocupação com a efetividade do processo, enquanto instrumento de 

realização de justiça (ALVIM, 1999). 

Nos ensinamentos de Dinamarco (2002, p.271): "é preciso oferecer ao 

processo mecanismos que permitam o cumprimento de toda a sua missão 

institucional, evitando-se, com isso, que seja considerado fonte perene de 

decepções".  

Nalini (2000, p.25) diz que marchamos para fazer valer o direito ao acesso 

à justiça. Nota-se que "o movimento do acesso à justiça é uma solução de 

compromisso". Continua, ressaltando que: "o nível de desenvolvimento de uma 

nação também pode e deve ser avaliado do ponto de vista da democratização de 

seu aparato judiciário, ou seja, como e de que meios dispõe o povo para ter acesso 

ao aparato judiciário do Estado”. 

Ensina Mello (2005, p.47) que o alcance do acesso à justiça é muito maior 

do que se imagina. "A garantia constitucional impõe as poderes públicos o 

compromisso com o fornecimento de uma tutela jurisdicional de qualidade, capaz 

de solucionar o conflito de modo adequado e correspondente aos valores 

essenciais do Estado Democrático de Direito". 

A relevância do amplo e irrestrito acesso ao judiciário igualmente se mostra 

em Silva (2001, p.410), quando leciona que: "o princípio da proteção judiciária, 

também chamado princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, constitui, 

em verdade, a principal garantia dos direitos subjetivos". 

Para Fernandes e Pedron (2008) quando se fala em "Acesso à Justiça" 

deve-se ter em mente:  

 
[...] uma análise aprofundada do movimento que surge no paradigma do 
Estado Social e que visa através de uma metodologia diferenciada de 
prestações positivas do Estado a redimensionar ou até mesmo construir 
um modelo de "Acesso à Justiça", que, até então, montado sob as 
vestes do constitucionalismo e processualismo clássico, não 
correspondia aos anseios e necessidades presentes no constitucionalis-
mo social. (FERNANDES; PEDRON, 2008, p.86) 

 
Para Ihering (2009, p.73) “[ ...] a luta pelo direito, porém, não se restringe 

ao direito privado nem à vida particular do indivíduo: supera-os em muito. Afinal, a 

nação nada é senão a soma dos indivíduos que a compõem: sente, pense e age da 

mesma forma que sentem, pensam e agem os indivíduos”. 
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2.2  O Acesso à Justiça na visão de Mauro Cappellet ti 

 

Respeitado como um dos maiores estudiosos sobre o tema “acesso à 

justiça” no mundo, Mauro Cappelletti trata do assunto de uma forma ampla, 

considerando as questões morais, econômicas e políticas como componentes 

integrantes da ordem social. 

Cappelletti (1988, p. 9) afirma que "Direito ao acesso à proteção judicial 

significava essencialmente o direito formal do indivíduo agravado de propor ou 

contestar uma ação". 

 

Ainda, na visão de Cappelletti:   

 [...] o acesso à justiça não é apenas um direito social fundamental, 
crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto 
central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe um 
alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna 
ciência. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12-13).  

 

Para Caovilla (2006), o movimento em busca do efetivo acesso à justiça 

começou a se firmar de maneira mais consistente a partir da década de 1960. Três 

momentos, segundo Cappelletti (1988) foram desencadeados, onde se concentrou 

esforços para realizar propostas de reestruturação ao efetivo acesso à justiça, em 

forma de soluções práticas, assim divididos: a "primeira onda" - a assistência 

judiciária; a "segunda onda" - representação para os interesses difusos; e a 

"terceira onda" - enfoque mais amplo de acesso à justiça.  

Segundo relatos de estudiosos no assunto, se “três ondas cappelletianas” 

não faziam parte da bandeira do acesso à Justiça na virada dos anos 70 para os 

80, na segunda metade dos anos 80 começaram a se tornar alvo de discussão e 

de efetivação legal, particularmente na Constituição de 1988, que tornou o acesso 

à Justiça um princípio constitucional. Nos parágrafos seguintes, discutiremos sobre 

elas. 

O alvo da "primeira onda" de reformas foi procurar métodos para 

proporcionar o acesso à justiça para aqueles que não podem pagar um advogado, 

porque se entendeu que os esquemas de assistência judiciária da maior parte dos 

países eram inadequados, tendo em vista que os advogados, especialmente os 

mais experientes e competentes, tendem a dedicar seu tempo para trabalhos 

remunerados. 
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Esse primeiro momento concentra-se na prestação de serviços jurídicos 

para os pobres, sendo que essas reformas foram realizadas por meio de dois 

sistemas de atuação, o sistema judicare e os advogados públicos. 

O sistema judicare é um sistema por meio do qual a assistência judiciá-

ria é instituída como um direito para todas as pessoas que se enquadram nos 

termos da lei. Os advogados particulares são pagos pelo Estado, com o objetivo de 

proporcionar aos litigantes de baixa renda a mesma representação que teriam se 

tivessem capacidade de pagar um advogado. 

Para Cappelletti e Garth (1988), “o sistema judicare acaba a barreira de 

custo, mas faz pouco para investir contra outros problemas encontrados pelos 

menos favorecidos, como desinformação jurídica dos economicamente 

necessitados”.  

O advogado público é diferente do judicare, pois tende a ser 

caracterizado por grandes esforços para tornar as pessoas com menor poder de 

renda conscientes de seus direitos e desejosas de se utilizarem os serviços de 

advogados para obterem seus direitos. Seus trabalhos deveriam ser desenvolvidos 

em escritórios, denominados “de vizinhança”, fixados em localidades pobres, para 

facilitar o acesso das pessoas aos serviços prestados pelo Estado. As vantagens 

são muitas, entre elas, o indivíduo economicamente carente é informado de seus 

direitos e defendido enquanto classe.  

Caovilla (2006),entende que esse modelo se depara com limitações, 

uma vez que a manutenção das equipes de advogados, se não for combinada com 

outras soluções, enfrenta um problema extremamente complexo. Não é possível 

manter advogados estatais em número suficiente para dar atendimento individual 

de primeira categoria para todas as pessoas com problemas jurídicos, ao contrário 

do sistema judicare, que utiliza a advocacia privada.  

Os Estados Unidos foram o primeiro país a disseminar o sistema de 

assistência judiciária com advogados remunerados pelos cofres públicos. Iniciativa 

marcada por oferecer não somente a prestação de serviços de assistência 

judiciária, mas também jurídica, ou seja, auxílio judicial e informativo/preventivo aos 

pobres, buscando realizar o verdadeiro sentido do acesso à justiça, 

conscientizando as pessoas pobres de seus novos direitos e instigando-as a utilizar 

advogados para obtê-los. 
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Cappelletti (1988) fala de modelos combinados entre o sistema judicare 

e o sistema dos advogados públicos. Esse modelo permite que os indivíduos optem 

entre os serviços personalizados de um advogado particular e a capacitação 

especial dos advogados de equipe, mais sintonizados com os problemas dos 

pobres. Desse modo, tanto as pessoas menos favorecidas individualmente como 

os pobres, enquanto grupo, podem ser beneficiados. Países como a Suécia e a 

Província Canadense de Quebec aderiram ao sistema. 

Segundo Caovilla (2006), “a assistência judiciária sofreu grandes 

avanços e facilitou o acesso à justiça das populações com menores recursos 

econômicos. Contudo, não pode ser reconhecida como único meio de acesso à 

justiça”. 

Afirma ainda que, para o sistema de assistência jurídica ser eficiente, em 

primeiro lugar, precisa de um grande número de advogados, excedendo até a 

procura, especialmente em países em desenvolvimento. Em segundo lugar, é 

preciso que esses profissionais se tornem disponíveis para auxiliar aqueles que 

não podem pagar pelos serviços, já que os honorários são relativamente caros. Em 

terceiro lugar, a assistência judiciária não pode solucionar o problema das 

pequenas causas individuais. Finalmente, o modelo de advogados de equipe 

dirige-se à necessidade de reivindicar os interesses dos pobres enquanto classe, 

ao passo que outros importantes interesses difusos continuam sendo ignorados.  

A "segunda onda" nasceu da necessidade de criação de um sistema que 

cuidasse dos interesses das pessoas não exclusivamente de forma individual. 

Incumbiram, então, à "segunda onda" a solução e a representação dos interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos da população, denominados direitos 

novos e "natimortos", em face da ausência de forma procedimental que os 

efetivasse. 

Caovilla (2006) assevera que a finalidade principal da "segunda onda" 

era conjeturar sobre o papel dos tribunais e das noções tradicionais do processo 

civil, que não tinham previsão para defesa dos direitos difusos. Eis que o 

estabelecimento de proteção para os direitos individuais feria, fortemente, o 

restabelecimento dos direitos das pessoas enquanto grupos.  

Para Cappelletti e Garth (1988) 

 
É preciso que haja uma solução mista ou pluralista para o problema de 
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representação dos interesses difusos. Tal solução, naturalmente, não 
precisa ser incorporada numa única proposta de reforma. O importante é 
reconhecer e enfrentar o problema básico nessa área: resumindo, esses 
interesses exigem uma eficiente ação de grupos particulares, sempre que 
possível; mas grupos particulares nem sempre estão disponíveis e 
costumam ser difíceis de organizar. A combinação de recursos, tais como 
ações coletivas, as sociedades de advogados do interesse público, a 
assessoria pública e o advogado público, podem auxiliar a superar este 
problema e conduzir à reivindicação eficiente dos interesses difusos. Essa 
idéia representa uma mudança de postura sobre a temática assistência 
jurídica, envolvendo outros setores da sociedade, com o objetivo de inseri-
los no enfrentamento dos problemas ligados a essa área. (CAPPELLETTI; 
GARTH,1988, p.66-67).  
 
 
 

“Os mecanismos anteriormente aludidos eram insuficientes para a 

concretização dos objetivos propostos, isto é, proporcionar á população o efetivo 

acesso à justiça”. (CAOVILLA, 2006) 

“A visão individualista do devido processo judicial está cedendo lugar 

rapidamente, ou melhor, está se fundindo com uma concepção social, coletiva. 

Apenas tal transformação pode assegurar a realização dos ‘direitos públicos’ 

relativos a interesses difusos” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 51). 

Novas alternativas para a solução dos conflitos são colocadas em 

prática para dirimir os conflitos existentes. No entendimento de Cappelletti 

[...] essa “terceira onda” de reforma inclui a advocacia, judicial ou 
extrajudicial, seja por meio de advogados particulares ou públicos. Mas vai 
além. Ela centra sua atenção no conjunto geral de instituições e 
mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e 
mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Seu método não 
consiste em abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de reforma, 
mas em tratá-las; apenas como algumas de uma série de possibilidades 
para melhorar o acesso. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 67-68) 

 

A "terceira onda" busca tornar mais acessível a justiça, por meio de 

procedimentos simples e formas alternativas de acesso à justiça, como a justiça 

conciliatória, de composição de litígios. 

Caovilla (2006, p.30) diz “[...] o que se quer é a consolidação de uma 

justiça igualitária, que outorgue, efetivamente, o direito à representação legal para 

indivíduos e grupos de pessoas”. 

E ainda que “É necessário, portanto, desenvolver meios efetivos de 

enfrentamento de situações e buscar alternativas para a solução do problema, 

tendo como o enfoque o acesso à justiça.” (CAOVILLA, 2006, p.30). 

No perceber de Caovilla  (2006) o movimento por acesso à justiça tem 
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representado nos últimos decênios uma importante expressão de uma radical 

mudança do pensamento jurídico e das reformas normativas e institucionais em um 

número crescente de países. No Brasil, o acesso à justiça está ainda muito 

localizado no Poder Judiciário, uma vez que é através dele que tradicionalmente se 

deliberam os conflitos. A população brasileira ignora a real abrangência do termo 

acesso à justiça e, conseqüentemente, desconhece seus direitos. 

Vale anotar que a conjuntura pré-constituinte de 1988, através da 

criação do Juizado de Pequenas Causas, já apresentava os primeiros sinais 

correspondentes às ondas cappellettianas.  

Por sua vez, na Constituição de 1988 as ondas de Acesso à Justiça 

consolidaram-se por intermédio de um conjunto de normas que se seguem:  

 
a) assistência judiciária integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV); 

b) a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

- juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 

competentes, para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de 

menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 

procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a 

transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro (art. 98); 

c) ascensão da Defensoria Pública como instituição fundamental à 

função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe a direção jurídica e a defesa, em todos 

os graus, dos carentes (art.134); 

d) reestruturação do papel do Ministério Público como instituição 

indispensável à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe atribuições para a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses coletivos e 

difusos (arts.127 e 129). 

Para Hess (2004), um dos avanços no acesso à justiça foi a criação dos 

Juizados Especiais, propiciando nos Estados e municípios a descentralização da 

jurisdição para órgãos públicos e privados, com a possibilidade de utilização efetiva 

da conciliação e mediação pela participação da sociedade civil. Os princípios 

informadores dos Juizados Especiais de celeridade, simplicidade, oralidade e 

agilidade na execução contribuem para solidificar o acesso à justiça da população 

local. 

E continua a autora narrando que, além disso, a matéria e a natureza 
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das lides cíveis e das partes envolvidas, em questões de menor complexidade e/ou 

reduzido valor econômico, prescindem de procedimento formal ordinário, pois as 

provas são mais simples e menos onerosas. 

Sobre os Tribunais de pequenas causas, Cappelletti e Garth( 1988) já se 

pronunciavam  

 
Sem dúvida, os propósitos pretendidos por tais reformas têm sido, 
freqüentemente, os de criar tribunais e procedimentos que sejam rápidos e 
acessíveis às “pessoas comuns”. Tais reformas, no entanto, mesmo 
quando destinadas a promover o acesso dos cidadãos, mas não a 
simplesmente cortar despesas, têm sofrido severas críticas ultimamente. 
Primeiro, muitos tribunais de pequenas causas tornaram-se quase tão 
complexos, dispendiosos e lentos quanto os juízos regulares (devido, 
particularmente, à presença dos advogados e à resistência dos juízes em 
abandonar seu estilo de comportamento tradicional, formal e reservado). 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.34) 

 
 
No dizer de Azkoul (2006, p.17) “estamos vivendo uma revolução jurídica, 

situação nova. Substituição de uma idéia de direito por outra idéia de direito. Isso é 

mencionado como a crise do direito”. E que “etimologicamente a palavra crise 

significa busca, isto é, a noção associada à crise é positiva e não negativa”. 

E continua: “Em decorrência das inovações tecnológicas, surgem novas 

modalidades de acesso à justiça que implica a necessidade da revisão da própria 

estrutura do sistema jurisdicional”.  

Esta constatação de que o acesso à prestação jurisdicional deve ser visto 

como um Direito Fundamental é compartilhada por outros estudiosos, que a 

proclamam com grande evidência, notadamente porque descuidar dele denota pôr 

em perigo a eficácia dos Direitos Fundamentais. Assim, assevera Greco (2003)  

No Estado Democrático Contemporâneo, a eficácia concreta dos direitos 
constitucionais e legalmente assegurados depende da garantia da tutela 
jurisdicional efetiva, porque sem ela o titular do direito não dispõe da 
proteção necessária do Estado ao seu pleno gozo. A tutela jurisdicional 
efetiva é, portanto, não apenas uma garantia, mas, ela própria, também 
um direito fundamental, cuja eficácia irrestrita é preciso assegurar, em 
respeito à própria dignidade humana. (GRECO, 2003, p. 07) 

 

O Estado, detentor do monopólio da tutela jurisdicional, tem sido lento na 

prestação desse serviço, o que aumenta sobremaneira a descrença da população, 

que, há muito, anseia pelo advento de soluções através das quais se promova, de 

forma célere, o andamento das causas submetidas ao crivo da Justiça. Percebe-se 
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a necessidade de transformação da estrutura da administração judiciária para que 

direcione suas ações às prioridades da sociedade, com vistas à obtenção de 

melhores resultados na prestação jurisdicional.  

Por sua vez, o aumento nos índices de procura pelo judiciário está conexo 

às taxas de industrialização e de urbanização. O crescimento econômico provoca a 

ampliação no número de conflitos e, conseqüentemente, torna-se maior a 

possibilidade de que litígios convertam-se em litígio judicial. As dificuldades de 

acesso ao Judiciário são firmemente lembradas como um fator de empecilho à 

realização plena da cidadania. Impende fazer menção que os conflitos nascem, a 

cada instante, com mais intensidade, muitas vezes originados pela própria atuação 

do Estado, quer na condução da administração quer na forma com que são criadas 

as normas, não rara vezes lacunosas, causando dificuldades na sua aplicação, 

devendo o Poder Judiciário decidir as ocasionais polêmicas.  

A ausência de conhecimento dos direitos e a percepção de uma justiça 

vista como dispendiosa e vagarosa afastam do Judiciário da maior parte da 

população. Daí afirmar-se que a maioria da população só procura o Judiciário 

quando não há outra opção. Sendo assim, não se cuidaria de uma utilização 

espontânea para a concretização de direitos, mas imperativa. Carvalho (1997, p. 

105) diz que o aparelho judiciário "é inacessível à grande maioria dos brasileiros”.  

Cumpre ressaltar a lição de Boaventura de Souza Santos, quando afirma 

que “os cidadãos de baixa renda restam afastados dos mecanismos de solução 

formal de conflitos por três razões básicas: desinformação jurídica, descrença ou 

hesitação em acionar os mecanismos de prestação de justiça” (SANTOS, 1999 

apud FARIA, 1989, p.49). Apesar de tudo, são milhares de processos que entram e 

milhares de processos julgados no judiciário em todo território nacional. De fato, 

quando se observa a movimentação judicial em relação à evolução do número de 

processos distribuídos, não há como fugir de que a demanda por uma solução de 

natureza judicial tem sido cada vez mais crescente.  

As questões postas apontam para a necessidade de reforma diante da 

crise de efetividade da prestação jurisdicional, que põe em xeque a credibilidade do 

Poder Judiciário brasileiro e lhe atribui a responsabilidade pela não concretização 

dos Direitos Fundamentais e pelo mau funcionamento do sistema jurídico de um 

modo geral.  
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2.3  O Acesso à Justiça como uma questão de democra cia e de afirmação dos 
direitos humanos  

 

A evolução do conceito do direito ao Acesso à Justiça é tema basilar na 

moderna ciência do Direito. Entendem os renomados estudiosos no assunto que o 

tema está profundamente ligado à democracia e à afirmação dos direitos humanos, 

pois a democracia, diferentemente de ser a mera conservação de direitos, é a 

criação ininterrupta de novos direitos. 

Na visão de Hess (2004), o conceito de justiça é amplo e diversificado e 

varia conforme a aplicação que se pretende dar à terminologia, na área do direito, 

da sociologia, da filosofia ou da política. Expressa um juízo de valor que se refere 

diretamente a um direito fundamental do homem em buscar a justiça para 

solucionar os conflitos de interesses, com base em normas de conduta ética e 

consoantes leis que regem a sociedade e o Estado. 

Para Sócrates, na antiga Grécia, a idéia de justiça ficava relacionada ao 

fundamento da razão, à garantia do Estado em estabelecer a ordem por meio de 

leis gerais e abstratas para todos os cidadãos. (HESS, 2004). 

Para Platão, seu discípulo, que também narrava por meio de diálogos, a 

justiça, a justa medida, era aquela do dualismo estável entre o bem e o mal, do 

ético, do ideal de convivência política no Estado, para a qual deviam respeito todos 

os homens. No raciocínio dialético de Aristóteles, o conceito de justiça é extraído 

da relação com as ações, com o meio-termo e com os extremos, no qual o ato justo 

é intermediário. (HESS, 2004). 

     Na visão dos pensadores clássicos o acesso à justiça estaria 

relacionado com a busca do bem e das virtudes, inerentes ao ser humano e sua 

luta no plano da organização social, do Estado, para a convivência social pacífica. 

No entender de Hess (2004, p.10) “[...] o direito natural carece da efetividade de 

aplicação prática no sistema de direito, pela falta de sanção, pela generalidade e 

abstração.”   

Hess (2004) explica que para aproximar o direito de acesso à justiça a 

um direito natural, à idéia de justiça distributiva, faltava a imperatividade e a sanção 

coercitiva, aplicadas na ciência do direito, que dependem da vontade do Estado 

para ter eficácia plena no mundo jurídico. O acesso à justiça tem sido respeitado 

como um direito fundamental positivo, emanado da Constituição, de tutela jurídica 
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dos tribunais, por meio do devido e justo processo legal. 

Para Canotilho, (1999, p. 462-463), “[...] antes que a pessoa possa ser 

privada da sua liberdade, de sua propriedade, de sua vida, deverá passar por um 

processo legal, na prática da teoria processual, mas também justo, materialmente 

informado pelo princípio da justiça e da obtenção da tutela jurisdicional”. 

Para Kelsen (1997, p.2), “o anseio por justiça é o eterno anseio do 

homem por felicidade. Não podendo encontrá-la como indivíduo isolado, procura 

essa felicidade dentro da sociedade. Justiça é felicidade social, é a felicidade 

garantida por uma ordem social”. 

Boaventura de Sousa Santos (1999) ressalta que há mecanismos 

adequados para equacionar as relações entre o processo civil e a justiça social e 

entre a igualdade jurídico-formal e a desigualdade socioeconômica. Fatores de 

ordem econômica dificultam o acesso à justiça, pois os custos da demanda judicial 

são muito elevados para as classes populares.  

Ensina ainda que é essencial para expandir o conceito de “acesso à 

justiça”, a descentralização da administração da justiça por meio de novas técnicas 

processuais dentro dos tribunais e mudança de mentalidade dos operadores do 

direito, principalmente pelo aperfeiçoamento de juízes com vastos conhecimentos 

sociológicos, políticos, econômicos e internacionais e de novos mecanismos 

informais de solução de litígios, agentes de democratização da sociedade. 

(SANTOS, 1999). 

No entender de Hess (2004) 

 

Se partirmos da hipótese de que o Estado pode repartir o monopólio da 
jurisdição com órgãos da sociedade civil ou outras entidades, no âmbito 
nacional, supranacional ou internacional, o "acesso à justiça" tenderá a ser 
desburocratizado, flexibilizado e democratizado por meio de vias 
alternativas, igualmente válidas e legítimas a solucionar os conflitos de 
interesse. 
No contexto interno, o Poder Judiciário passaria a considerar, para o 
julgamento das lides, critérios de hermenêutica de eqüidade, ponderação 
e balanceamento, que avançam ou se reduzem diante do conflito social e 
da diferença que existe entre determinados grupos, permitindo a 
redistribuição de recursos materiais, o equilíbrio social e o tratamento com 
as mesmas oportunidades, mas levando-se em conta as diferenças 
econômicas e sociais, entre partes em conflito. (HESS, 2004, p.21-22).  
 

Sabe-se que a origem do movimento de acesso à justiça tem suas 

raízes nos conflitos e interesses sociais e a pretendida tutela do Estado para 
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solucioná-los. 

Dessa forma, Hess (2004) assevera que no plano axiológico, os conflitos 

individuais ou coletivos são observados pela pretensão de imposição de valores 

subjetivos entre indivíduos ou entre grupos com certa coesão, para proteção da 

vida, da liberdade e dos bens em geral. A conflituosidade social acompanha o 

desenvolvimento do Estado e marcha para obter a proteção e garantia dos direitos 

do homem. O avanço dos conflitos e interesses individuais frente ao Estado tem 

seus primórdios na Era Absolutista, na qual o interesse do Soberano se 

sobrepunha ao interesse individual dos súditos que estavam sujeitos ao seu poder 

de vida e morte.  

Prossegue Hess (2004) defendendo para a proteção da vida e dos 

bens, os indivíduos passaram a agrupar-se em corporações e grupos, em defesa 

de seus negócios perante o Estado, para limitar a ingerência do poder absoluto do 

príncipe ou do senhor feudal. Os conflitos individuais e coletivos frente ao Estado 

eram relacionados à liberdade, ao valor da propriedade e do trabalho e à própria 

vida.  

Adequado lembrar que a prestação do serviço jurisdicional tem sido 

transformada lentamente, sem conseguir acompanhar a litigiosidade complexa e 

crescente que pressiona e busca reformas em todo o Estado contemporâneo. 

Entretanto, observa-se no último século a ampliação de instrumentos alternativos 

para a solução de conflitos. O País apresentou considerável progresso com a 

criação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas Cíveis e Criminais, que 

proporcionaram a ampliação do acesso à justiça, atendendo a população carente e 

proporcionando a redução das ações nas Varas judiciais. 

Caovilla (2006) entende que o cotidiano mostra que os cidadãos com 

menores recursos financeiros ignoram a sua própria condição, o que os relega a 

viverem à margem da sociedade, longe de conseguirem a justiça social. A justiça 

deve ser o fim da ordem social e, se ela não é justa, deve ser transformada de 

maneira a se aproximar do ideal. 

E continua afirmando que “[...] a justiça é um dos fermentadores das 

incessantes mudanças sociais, quer o homem acredite na possibilidade de uma 

organização mais equilibrada nas suas relações exteriores, quer apenas considere 

inaceitáveis certas injustiças”. (CAOVILLA, 2006).  
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Esclarece ainda que “[...] uma ordem social para ser justa deve ter todos 

os valores sociais, desde as oportunidades e liberdades até a renda e riquezas 

nacionais, distribuídos equilibradamente, sem que alguns sejam beneficiados em 

detrimento de outros. Para ela o bem-estar da sociedade não pode justificar a 

opressão dos indivíduos”. (CAOVILLA, 2006).  

Sendo assim, reflete que o acesso à justiça é polarizado sobre os efeitos 

considerados de maior importância, segundo critérios relativos, relegando a um 

plano inferior os pequenos direitos das pessoas, esquecendo que eles podem ser 

essenciais aos mais humildes.  

Do que se vê, constata-se que a temática do acesso à justiça está  

diretamente ligada à noção de justiça social. 

Observe-se o que diz Caovilla (2006), acerca da dificuldade do acesso à 

justiça enfrentada pelo cidadão brasileiro:  

A população brasileira de baixa renda tem dificuldades em concretizar, na 
prática, o efetivo acesso à justiça. A justiça brasileira parece distanciar-se 
cada vez mais dos pobres e oprimidos, quando na realidade são eles os 
que mais precisam dela para a proteção de seus direitos. 
A morosidade da justiça brasileira é fator preponderante, principalmente 
quando se fala em cidadão carente, porque é beneficiário da assistência 
judiciária gratuita, conseqüentemente um espectador em potencial do 
restabelecimento da tutela jurisdicional do Estado. 
As formalidades e solenidades são outros aspectos que atrapalham a vida 
da população carente quando se fala em acesso à justiça. Cada vez mais 
a suntuosidade e a ostentação envolvem os edifícios nos quais se 
instalam os Fóruns e Tribunais, acarretando em inibição, receio e até 
mesmo medo de bater às portas do Poder Judiciário para reclamar seus 
direitos. (CAOVILLA, 2006, p. 49).  
 

Retrata também que o jurisdicionado vive afastado da realidade 

socioeconômica do juiz e não se acha em sintonia com o procedimento do julgador, 

estando muito distante de sua realidade social. As palavras difíceis, a forma 

aperfeiçoada, a elegância na maneira de se pronunciar e vestir são fatores que 

inibem a própria desenvoltura do chamado cidadão de direitos. Assim, prolifera-se 

nas periferias das grandes cidades a chamada justiça inoficial, os comandos 

criminosos liderados por chefes de tráfico de drogas das favelas, com inclusão nas 

próprias penitenciárias.  

Do contexto, colhe-se que a maior parte da população vive na pobreza 

gerada pela desinformação, que priva o indivíduo do exercício de seus direitos 

plenos. A disparidade social ao lado, com o desenvolvimento tumultuado do 

Estado, evidencia um País marcado por uma população formada na sua grande 
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maioria de pobres. 

Conceder ao cidadão a oportunidade do acesso à justiça significa 

resgatar a sua dignidade, já que a luta diária está voltada tão somente para a sua 

sobrevivência. 

Para Caovilla (2006), é necessário parti para alternativas sérias, que 

busquem o resgate da dignidade e a inclusão social das pessoas com a eliminação 

da pobreza, pois os objetivos propostos na Lei Maior do País estarão relegados à 

falta de efetividade. Acrescenta que a sociedade brasileira coexiste com a dura 

realidade de milhares de pessoas que passam fome, moram nas ruas, sem 

dignidade, sem privacidade, sem respeito, padecendo de todo tipo de humilhação e 

insegurança.   

Alvarenga (1998) ressalta sobre o tema que:  

[...] se essas pessoas, cujo limite intelectual está previamente marcado 
pela ignorância, cuja existência é perversamente traçada pelo quase total 
desconhecimento desses direitos: se esses seres humanos, por falta de 
discernimento – tão patente e tão óbvio nas populações menos 
favorecidas –, encontram-se atormentados pela fome, pela miséria e pela 
total ausência de liberdade de escolha ou opção de vida, é de se indagar: 
como essas mesmas pessoas irão reivindicar direitos que, muitas vezes, 
desconhecem, se, destituídas da dignidade, a questão maior para eles é a 
sobrevivência? (ALVARENGA, 1998, p. 29). 

 

No entendimento de Dallari (2000)  

[...] um direito que não é assegurado nem pode ser usado é um falso 
direito. [...] A Constituição e as leis dizem que eles também são cidadãos, 
mas, na melhor das hipóteses, devem ser considerados cidadãos de 
segunda categoria, para quem o direito só existe quando se trata de 
reprimi-los ou de impor-lhes alguma penalidade. (DALLARI, 2000, p. 11). 

 

Bobbio (2000), em sua obra intitulada Teoria Geral da Política, afirma 

que: 

[...] a Declaração responde que, no que se refere aos direitos 
fundamentais, todos os seres humanos são iguais, ou seja, responde 
afirmando uma igualdade entre todos, e não apenas entre os pertencentes 
a esta ou aquela categoria. Isto significa que, em relação aos direitos 
fundamentais enumerados na Declaração, todos os seres humanos devem 
ser considerados pertencentes à mesma categoria. (...) O processo de 
justiça é um processo ora de diversificação do diverso, ora de unificação 
do idêntico. A igualdade entre todos os seres humanos em relação aos 
direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual eliminação 
de discriminações e, portanto, de unificação daquilo que ia sendo 
reconhecido como idêntico: uma natureza comum do homem acima de 
qualquer diferença de sexo, raça, religião etc. ( BOBBIO, 2000, p. 492). 
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2.4   Panorama da Justiça Itinerante 
 

Há muito sabemos que é um anseio da sociedade brasileira ter um 

Poder Judiciário que promova uma Justiça mais célere, mais eficiente e mais 

democrática. 

A Justiça Itinerante de maneira implícita encontrava-se prevista nas 

regras do art. 94, da Lei nº 9.099/1995, para os juizados especiais. Tornou-se 

forçosa a sua criação em âmbito nacional pela previsão expressa do termo Justiça 

Itinerante na Emenda Constitucional nº 45 da reforma do Poder Judiciário 

promulgada em 09 de dezembro de 2004, nos seus artigos, a saber: 

 

Art. 107 Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, 
sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e 
nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 
trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: 
[...] 

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a 
realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos 
limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários. 

Art. 125 § 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a 
realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos 
limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários. (BRASIL, 2004) 

 
Anteriormente não existia previsão expressa, na Lei Constitucional, do 

termo Justiça Itinerante, mas passou a existir, experimentalmente, nos Estados, por 

atos administrativos baixados pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, nos 

termos do art. 94 da Lei nº 9.099/1995, in verbis: “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”.(BRASIL, 1995). 

Ressalta-se que a Justiça Itinerante foi aperfeiçoada pela Emenda 

Constitucional nº 45 ao permitir a sua extensão na prestação jurisdicional em geral 

e dos seus serviços auxiliares cartoriais, ocupando não apenas prédios públicos 

como previa a Lei nº. 9.099/1995.  

Relata Azkoul (2006), acerca do surgimento dos Juizados de Pequenas 

Causas e da Justiça Itinerante que: 
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A Constituição Federal de 1967/1969 previa a criação dos Juizados de 
Pequenas Causas e que só foram regulamentados com a Lei n. 
7.244/1984 (...) Os Juizados Itinerantes, mesmo sem previsão expressa 
constitucionalmente foram criados experimentalmente nos Estados com 
base nos Juizados Especiais para a conciliação, instrução, transação e 
julgamentos das causas de menor complexidade e delitos de menor 
potencial ofensivo com a participação da sociedade civil, uma vez que os 
princípios e critérios informadores do Juizado Especial de celeridade, 
simplicidade, oralidade contribuíram sensivelmente para o acesso de toda 
a população local, principalmente os mais pobres que anteriormente 
ficavam desassistidos da prestação jurisdicional nestas causas, pois não 
tinham um acolhimento sistêmico conveniente para ingressar com uma 
ação cível comum, quer pelo seu valor econômico, sem direito a recurso, 
quer pelos seus rígidos pressupostos processuais, condições de 
procedibilidade, prosseguibilidade, capacidade postulatória, dentre outros 
ônus para o acesso da parte interessada na busca de uma prestação 
jurisdicional cara, morosa, complexa e de duvidosa eficácia material. ( 
AZKOUL, 2006, p.125) 
 

 
A Justiça Itinerante vem se tornando uma prática em vários Estados 

brasileiros e visa, primordialmente, ampliar o direito de acesso à Justiça a todos os 

cidadãos brasileiros. Os juizados especiais federais itinerantes são uma inovação 

instituída pela Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, constituindo-se num meio de 

garantir que as populações das regiões mais distantes das sedes das Seções 

Judiciárias tenham que se deslocar até essas cidades para poderem entrar com 

suas ações. 

A implantação da Justiça Itinerante surge como um novo paradigma de 

realização da prestação jurisdicional, segundo o qual os magistrados não mais 

permanecem inertes aguardando que os cidadãos se desloquem até o foro para 

requerer-lhes o exercício da jurisdição, mas, ao contrário, e de forma renovadora, 

vão ao encontro das comunidades para promover a paz social através da solução 

dos conflitos de interesses. 

Afirma Azkoul (2006) a respeito do tema que:  
 

A Justiça Itinerante que preconizamos, a exemplo dos Juizados Especiais, 
que mesmo nas suas unidades móveis, percorrem diversos locais, além 
de colher as provas, os pedidos iniciais e realizar audiências, o Juiz 
retornará ao local do pleito ou da demanda, isto é, fora do fórum ou 
tribunal, para proferir a sentença nos casos litigiosos ou para a prestação 
da jurisdição verdadeira, ou naquelas funções objetivas de tutela 
jurisdicional da existência ou inexistência de relação jurídica, autenticidade 
ou falsidade de documento, ocorrendo ou não violação de direito, funções 
essas essenciais do Estado exercidas pelo Poder Judiciário com 
exclusividade. (AZKOUL, 2006, p.93) 
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Prossegue abordando a sua perspectiva a propósito do traço marcante na 

justiça itinerante: 

 

Nas outras jurisdições, mesmo nos seus primórdios, os juizes ou árbitros 
possuíam um lugar fixo ou determinado a ser procurado pelas partes para 
a instrução e julgamento dos litígios e nos seus primórdios o monopólio da 
justiça ainda era privado, insípido e instável, visto que não existia a figura 
moderna do Estado (sociedade politicamente organizada), criador da 
norma jurídica e detentor exclusivo da função jurisdicional para a 
aplicação, nos casos concretos, das normas jurídicas resistidas ou 
violadas contra quem quer que seja: ricos ou pobres, governados ou 
governantes, grupos ou indivíduos, pessoas físicas ou jurídicas com total 
imparcialidade. 

 
 
O conceito asilado por Azkoul traduz que a justiça itinerante se resume à 

prestação de serviço da tutela jurisdicional do Estado, que se efetiva juridicamente 

com a sentença ou acórdão, ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo 

ou não o mérito da causa em outros espaços que não os fóruns, ou seja, unidades 

móveis, em colégios, estádios de futebol, locais comunitários e em repartições 

públicas em geral, devidamente equipadas, preferivelmente, com sistema 

informatizado e de telecomunicações.  

Cumpre anotar o comentário de Bezerra ( 2001) sobre as experiências das 

justiças itinerantes: 

 
Se por um lado as chamadas “justiças itinerantes” aproximam do povo os 
aparelhos judiciários, solucionando conflitos nas fontes de onde surgem no 
seio social, por outro lado, fortalecem a idéia equivocada que a via judicial 
é a mais segura, mais rápida e mais eficaz, para a solução desses 
mesmos conflitos. (BEZERRA, 2001, p. 156-157)  

 
Relevante anotar que com a Emenda Constitucional nº 45 a Justiça 

Itinerante não se restringe mais aos Juizados Especiais previstos no art. 98 da 

Constituição Federal, estendendo-se a critério dos Tribunais Regionais Federais, 

Tribunais Regionais do Trabalho e dos Tribunais de Justiça dos Estados a toda 

organização judiciária para a realização de audiências e demais funções de 

atividade jurisdicional, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.  

 
Sobre a competência da justiça itinerante é importante destacar que de 

acordo com a Lei nº 9.099/1995, art. 3º e seu § 2º, são afastadas da competência 

do Juizado Especial dos Estados e do Distrito Federal as causas de natureza 

alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, bem como as 
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relativas a acidente de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, 

ainda que de caráter patrimonial. As causas trabalhistas, relativas a vínculo 

empregatício, também estão excluídas da competência do Juizado Especial, nos 

termos do art. 114 da Constituição Federal, pois as causas trabalhistas são 

solucionadas pela sua justiça especializada federal, denominada Justiça do 

Trabalho.  

Já as causas excluídas da competência dos Juizados Federais são aquelas 

previstas no art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.259/2001: 

 
a) as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 

município ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil; 

b) as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 

estrangeiro ou organismo internacional; 

c) a disputa sobre direitos indígenas; 

d) as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, ações populares, execuções fiscais e ações fundadas em 

improbidade administrativa; 

e) as demandas sobre diretos ou interesses difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos; 

f) as ações sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas 

federais; 

g) as ações para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, 

salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal; 

h) as demandas sobre sanção disciplinar a servidor civil ou militar que 

tenha como objetivo a impugnação da pena de demissão imposta a servidores 

públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares (estes nem sequer 

são objeto de habeas corpus no sistema comum, ex vi art. 142, § 2º, da CF). 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45, promulgada em 08 de 

dezembro de 2004 - art. 107, § 2º, referente à instalação da justiça itinerante pelos 

Tribunais Regionais Federais; art. 115, § 1º, referente à instalação da justiça 

itinerante pelos Tribunais Regionais do Trabalho e o art. 125, § 7º, referente à 

instalação da justiça itinerante pelos Tribunais de Justiça dos Estados -, conclui-se 

que a regra de competência, para o funcionamento destes juizados itinerantes, vai 

depender de atos normativos dos próprios tribunais, os quais poderão conferir 
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competência plena ou relativa para realização de audiências e demais funções da 

atividade jurisdicional nos limites territoriais de suas jurisdições, por estarem 

vinculados diretamente a eles. 
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3  MODELOS DE AÇÕES ITINERANTES: UMA NOVA EXPERIÊNC IA DA 

GESTÃO PÚBLICA  

 

3.1  Delegacias Itinerantes no Brasil 

 

Diversas experiências de Delegacias Itinerantes são utilizadas no País com 

sucesso. Cumpre tecer alguns comentários acerca da experiência da Delegacia de 

Polícia Itinerante no Estado de São Paulo, crida por Marco Antonio Azkoul, que em 

sua obra “Justiça Itinerante” afirma que utiliza tal instituto desde o começo da sua 

carreira em 1986, de forma eventual, nos plantões policiais, no exercício pleno de 

polícia preventiva, administrativa e judiciária, na função de Delegado de Polícia 

plantonista em São Paulo.  

 

Azkoul (2006) afirma que:  

 
A partir de 1995, tornou-se uma prática constante e permanente no ato de 
administrar. Sendo assim, em 1997, ao assumir a titularidade da 
Delegacia de Polícia da maior favela de São Paulo, favela de Heliópolis, 
surgiu o inédito Programa de Integração Polícia Comunidade, realizando 
diversos serviços sociais à comunidade, inclusive os dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, contando com a participação de alunos de 
direito recrutados como conciliadores no Juizado Especial Cível Central I 
da Capital de São Paulo, fazendo na Delegacia de Polícia, as petições 
iniciais e conciliação, as quais eram homologadas [...] (AZKOUL, 2006, p. 
149-150).   
    

Extraiu-se do site da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe que no 

Estado é utilizada a delegacia móvel. O objetivo é levar os serviços prestados pela 

Polícia Civil aos moradores de localidades distantes. A idéia surgiu com o intuito de 

contemplar os moradores dos povoados com os serviços específicos da Polícia 

Civil. Pelo fato de estarem distantes da sede dos municípios, muitos moradores, 

por falta de condições para a locomoção, não procuram a delegacia, deixando de 

usufruir dos serviços prestados. A Polícia Civil também pretende, com as ações, 

inibir alguns crimes comuns na região.  

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do 

Rio Grande do Sul, a Delegacia da Mulher de Porto Alegre realizou, durante o ano 

de 2008, atendimento especializado nas delegacias dos bairros mais distantes e 

com grande índice de violência contra a mulher. A Delegacia Itinerante conta com o 
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apoio de uma psicóloga, de uma advogada e de estagiários do curso de Direito. As 

Delegacias de Polícia e a Coordenadoria Estadual da Mulher são os apoiadores 

deste evento. Em Santa Catarina, também na região Sul, foram criadas as 

Delegacias Móveis, a fim de aproximar a polícia da comunidade.    

De acordo com o site da Secretaria da Segurança e da Defesa Social da 

Paraíba, utilizaram-se no Plano de Segurança para o Verão 2006-2007, delegacias 

móveis da Polícia Civil, que foram colocadas em locais de maior fluxo de turistas 

para a realização dos procedimentos legais nas ocorrências. Os locais e eventos 

que receberam maior atenção foram avaliados a cada semana, dando dinamismo 

ao policiamento que deslocou o reforço necessário para cada local.  

Em Pernambuco, por sua vez, com o mote da campanha educativa “Seja 

legal, se beber não dirija”, o Governo de Pernambuco colocou em operação, no 

final de 2008, duas delegacias móveis de apoio exclusivo as blitzes com foco na lei 

11.705/08, conhecida como “Lei Seca”. As delegacias funcionam em duas vans 

que têm a bordo um delegado, um escrivão e dois agentes. 

Segundo o Secretário de Defesa Social, as delegacias móveis atuaram, 

inicialmente, na Região Metropolitana, sendo essa atuação ampliada 

gradativamente. Ressaltou que “a ação irá fazer com que as blitzes não sejam mais 

interrompidas para, na prática, encaminhar o infrator até a delegacia da área, já 

que um delegado, um agente da Polícia Civil e um escrivão estarão no local, no ato 

do flagrante”. O presidente do DETRAN-PE divulgou o balanço da blitz no período 

de 03 de julho a 26 de dezembro de 2008, sendo recolhidas 803 Carteiras 

Nacionais de Habilitação. A estatística3 revela que dos 56.303 veículos abordados 

neste período, 7,7% deles tiveram algum tipo de infração e ainda que menos de 3% 

foram notificados em razão de ingestão de bebida alcoólica.  

Também em Pernambuco, no período carnavalesco de 2009 foram 

implantadas algumas ações. Além do juizado do folião, que funcionou no desfile do 

Galo da Madrugada, cinco delegacias móveis foram instaladas em contêineres no 

Recife, Olinda, Porto de Galinhas e Itamaracá. A medida objetivou agilizar as 

ocorrências e desafogar as delegacias nos dias de Carnaval. Casos de menor 

                                                 
3 Dados obtidos no site do Governo do Estado de Pernambuco. 
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gravidade foram resolvidos já nos contêineres e apenas os de maior potencial 

ofensivo foram levados às delegacias tradicionais.  

De acordo com O TJPE, pela primeira vez a Fórmula Truck, no ano 2009, 

em Caruaru, contou com um Juizado Itinerante para tratar de ocorrência cíveis e 

criminais. O órgão teve a estrutura instalada no Autódromo Internacional Ayrton 

Senna. A iniciativa teve como objetivo combater a impunidade, fomentando a 

prestação jurisdicional em eventos com grande fluxo de pessoas. Para isso, julgou 

em caráter imediato os autores de crimes de menor potencial ofensivo praticados 

no local.  

 

3.2  Promotorias Itinerantes 

 

O artigo 127 da Constituição Federal dispõe que o Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. Em 1993, foi promulgada a Lei Complementar nº 75 que 

dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da 

União.  

Com o objetivo de ampliar a atuação do Ministério Público em todo o País, 

foram utilizadas varias ações itinerantes em diversos Estados da Federação e no 

Distrito Federal.       

Criada em 1998, a Promotoria Itinerante do Maranhão tem o objetivo de 

descentralizar os serviços do Ministério Público, esclarecer a população sobre seus  

direitos e deveres, ajudar na solução de conflitos e dar orientação jurídica gratuita 

aos moradores. Como a denominação Promotorias Comunitárias Itinerantes, elas 

são instaladas em bairros de São Luís, nos quais permanecem por, no mínimo, três 

meses. A meta é percorrer três comunidades a cada ano.  

Os espaços concedidos devem possuir estrutura mínima de duas salas 

para os promotores de Justiça e outra para atendimento à população. Para receber 

este programa do Ministério Público do Maranhão é necessário encaminhar um 

ofício à sede da Procuradoria Geral de Justiça. A solicitação pode ser feita por 

entidades comunitárias (associações de moradores ou entidades religiosas) ou 
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pessoas físicas, desde que sejam proprietárias de algum espaço ou tenham 

autorização do proprietário para instalação das promotorias.  

Questões referentes à segurança pública, saneamento básico, 

pavimentação de ruas, educação e saúde são as mais demandadas pela 

população que procura os serviços do órgão. Questões individuais como pedidos 

de pensão alimentícia, reconhecimento de união estável e investigação de 

paternidade também são recebidas pelo programa. Compõem a equipe das 

Promotorias Comunitárias Itinerantes um promotor, um oficial de promotoria, um 

assistente administrativo, três estagiários de Direito e um motorista. O programa de 

Promotorias Comunitárias Itinerantes do MPMA existe desde julho de 1998 e já 

beneficiou diversas comunidades  

Já em Sergipe, a Promotoria Especializada em Serviços de Relevância 

Pública, em parceria com o Programa de Defesa Comunitária, do Ministério Público 

do Estado de Sergipe, estão disponíveis, na Promotoria Itinerante, para a 

prestação de serviços como reconhecimento de paternidade, agendamento de 

exames de DNA e de audiências. O objetivo é, também, prestar todas as 

informações necessárias ao acionamento do Ministério Público, no tocante ao 

reconhecimento da paternidade.  

Em Brasília, a unidade móvel da Promotoria de Justiça de Defesa da 

Comunidade (Procidadã) tem o objetivo de prestar orientações gratuitas aos 

moradores do local sobre conflitos familiares como reconhecimento de paternidade, 

pensão alimentícia, contratos, reparação de danos, questões criminais e dissolução 

de uniões estáveis sem vínculo de casamento. Por meio do serviço, a pessoa 

também pode pedir a segunda via de certidões de nascimento e casamento 

emitidas em cartórios de outros Estados.  

Questões relacionadas a trabalho ou divórcio são encaminhadas para outros 

órgãos. A equipe do Procidadã é formada por um promotor, quatro funcionários e 

um policial militar. A promotoria itinerante ouve as queixas dos moradores, orienta 

as pessoas e marca audiências que, normalmente, resultam em acordo firmado 

entre as partes. Se não há acordo, a pessoa que reclama é encaminhada à 

Defensoria Pública ou para uma promotoria especializada, que poderá tomar 

medidas judiciais. A Procidadã é integrada à estrutura do Ministério Público do  



 

 
 

72

Distrito Federal e dos Territórios e busca atender às comunidades carentes do DF 

realizando  a aproximação do promotor de justiça com as pessoas que têm 

dificuldades de acesso aos órgãos públicos e ao Poder Judiciário.  

 

3.3   Corregedorias e Ouvidorias Itinerantes  

 

A eficiência do setor público como um direito do cidadão está consagrada na 

Constituição brasileira. Nesse conceito se insere a Ouvidoria, que teve origem na 

Suécia, como função garantidora de direitos constitucionais, na figura do 

ombudsman, termo que pode ser traduzido como procurador ou advogado do 

cidadão diante do Estado.  

A Ouvidoria é um órgão de uma empresa ou instituição responsável por 

receber manifestações, como reclamações, denúncias, elogios, criticas e 

sugestões dos cidadãos, instituições, entidades, agentes públicos (servidores e 

políticos), quanto aos serviços e atendimentos prestados. Dentro da empresa ou 

instituição, ela se encarrega de levar adiante as manifestações e conseguir 

respostas adequadas ou até mudanças nos procedimentos da organização.  

Criada em 2008, o público atendido pelo Instituto de Terras do Estado de São 

Paulo – Itesp conta com a ouvidoria itinerante. O projeto vai até o local checar as 

falhas apontadas pelo usuário dos serviços. “Trata-se de um projeto que busca 

integrar e estreitar laços com a comunidade, além de divulgar ações, programas e 

resultados dos assentamentos e das comunidades quilombolas”, afirma o ouvidor 

da Fundação Itesp, Carlos Alberto Feliciano. Para ele, o trabalho oferece o acesso 

direto do cidadão ao serviço oferecido pela instituição; as reclamações freqüentes 

são sobre visitas de técnicos aos assentamentos e a morosidade na transferência 

de lotes. Foi mirando nesse objetivo que a ouvidoria visitou o assentamento 

Antonio Conselheiro, no município de Mirante do Paranapanema, na região do 

Pontal. Ali, os assentados criaram uma associação agropecuária, para cuidar da 

produção e comercialização de leite.  

O ano de 2006 marcou mais uma etapa da Ouvidoria da Anvisa – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, baseada na ampliação de sua preocupação 

institucional e na intensidade de instaurar novos mecanismos interativos com a 

sociedade brasileira. Surgiu o Programa Ouvidoria Itinerante para atendimento 
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presencial e recepção de formulários. Conta também com terminais 

computadorizados, conectados em tempo real, com a Intravisa (intranet da Anvisa) 

e com o sistema anvis@tende. Esses terminais possibilitaram o registro das 

solicitações dos participantes da Simbravisa – Simpósio Brasileiro de Vigilância 

Sanitária e o processamento das solicitações recebidas pelo sistema anvis@tende 

e respectivos encaminhamentos para as áreas técnicas, além da análise das 

respostas e demandas de toda a Anvisa e do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

O objetivo do Programa Ouvidoria Itinerante é ofertar um amplo acesso da 

população à Ouvidoria da Anvisa. Mesmo considerando o grande esforço 

institucional para que o público possa utilizar bem o sistema anvis@tende, o correio 

eletrônico e a postagem convencional, sabemos que ainda é restrita a utilização 

dos meios eletrônicos e até postais para chegar à Ouvidoria da Agência. A 

iniciativa de ouvir e de prestar contas à sociedade, onde ela estiver, confere o 

caráter nacional da vigilância sanitária e sua Agência. A Ouvidoria Itinerante estará 

presente nos encontros científicos e tecnológicos na área da saúde, nas reuniões 

da regulação nacional e nos momentos festivos, como o Carnaval e o período 

junino. Espera contribuir para a Rede Nacional de Ouvidoria em Vigilância 

Sanitária, com a decisiva participação de Estados e municípios e, assim, elevar o 

grau de conhecimento sobre saúde e sua regulação. A Ouvidoria deve estar 

acessível ao cidadão para que ele participe diretamente no controle do risco à sua 

saúde e a da comunidade.  

Diferentemente da ouvidoria, a corregedoria é um órgão dentro uma 

organização, e serve para orientação e fiscalização das atividades funcionais e da 

conduta dos seus membros, cabendo a ela realizar inspeções e emitir relatórios 

reservados. As corregedorias são órgãos que realizam atividades internas, sem 

contato com o público externo da organização. 

A prefeitura de Belo Horizonte implantou em maio de 2006 a Corregedoria 

Itinerante. Institucionalizado pela Portaria Conjunta CTGM/CGM nº 001/2006, o 

Programa tem o objetivo de fomentar a consciência disciplinar no exercício da 

função pública nos órgãos da Administração Municipal. Prestando esclarecimentos 

e discutindo com os servidores sobre direitos, deveres, aspectos funcionais e 

procedimentos pertinentes às questões disciplinares, o Programa tem levado à 
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significativa redução do número de processos, muitos das quais ocorriam por 

desconhecimento das normas. A Corregedoria Itinerante tem sido bastante eficaz e 

ágil na promoção dos mecanismos de modernização da gestão pública e de 

participação das instâncias envolvidas, o que tem caracterizado positivamente a 

atual administração municipal de Belo Horizonte, concorrendo efetivamente para o 

esforço comum de manutenção e elevação dos princípios da administração 

democrático-popular.  

 

3.4   Experiências do Juízo Itinerante  

 

Para uma melhor compreensão acerca das experiências realizadas no 

judiciário sobre a Justiça Itinerante, faremos algumas considerações sobre a 

utilização na Justiça comum estadual do Amapá, na Justiça eleitoral do Rio de 

Janeiro, na justiça do trabalho no Mato Grosso do Sul e na justiça federal, já que 

apresentam características bem distintas.  

 

Em Conferência proferida no 2º Congresso Brasileiro de Administração da 

Justiça, a juíza Sueli Pereira Pini apresentou painel sobre A Experiência no Juizado 

Itinerante do Amapá, onde afirma que:  

 

[...] Naquele Estado, os juizados estão instalados em todas as comarcas 
desde a edição da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Já no início de 
1996, instalamos juizados especiais em todas as comarcas e, nos 
municípios que não são sedes de comarcas, instalamos postos avançados. 
E o mais importante: criamos juizados descentralizados. Tiramos os 
juizados de dentro dos fóruns e os levamos para os bairros.  
(PINI, 2002).  

 

E continua: 

 
[...] Costumo dizer que não somos os pioneiros nesse novo modelo de 
prestação jurisdicional. Talvez, o nosso mérito, se houver algum, é o de 
termos consolidado esse tipo de serviço, porque sabemos ser muito fácil 
iniciar uma atividade nova no serviço público, o difícil é mantê-la e levá-la 
adiante. Então, o nosso mérito, nesses seis anos, é o de termos conseguido 
manter e ampliar cada vez mais o modelo de prestação jurisdicional 
mediante o deslocamento até o cidadão. 
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E ainda que:  

 
[...] tal modelo de prestação jurisdicional de ir até o cidadão, de romper a 
barreira do fórum, de sair do gabinete e ir até à população, sentindo-a de 
perto, obteve reconhecimento em função de dois fatores muito importantes: 
o primeiro é a desmistificação, de vez, do acesso do cidadão à Justiça – ele 
passa a vê-la como algo próximo ao seu cotidiano e passa a ver o juiz como 
uma figura palpável, de acesso efetivo –; o segundo fator, e o mais 
importante, é que esse modelo de prestação jurisdicional tem sido um 
grande auxiliar na mudança de mentalidade dos operadores do Direito: juiz, 
advogado, defensor, promotor, entre outros. (PINI, 2002) 
 

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá propaga no seu site que a 

utilização da Justiça Itinerante já foi assunto na imprensa dos Estados Unidos, da 

Inglaterra, da Austrália, do Canadá e da Alemanha, cujos jornalistas cobriram as 

Jornadas Fluviais à região do Bailique e publicaram matérias enaltecendo essa 

avançada e democrática forma de distribuir justiça. Também no Brasil já foi 

destaque em horários nobres da Rede Globo de Televisão. Pela sua importância e 

abrangência social, a Justiça Itinerante continua despertando a atenção da mídia 

internacional. A 70º Jornada Fluvial, realizada no período de 18 a 24 de junho de 

2008, foi acompanhada por jornalistas da revista QG Itália e da TV Justiça, do 

Supremo Tribunal Federal. 

São executadas atividades tanto no primeiro quanto no segundo grau de 

jurisdição e tem abrangência estadual, com atuação em todas as comarcas. A 

Resolução nº 023/2005, aprovada pelo Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça, 

disciplina o funcionamento, organização e competência da Justiça Itinerante 

Estadual. Em nível de segundo grau a Justiça Itinerante realiza sessões 

jurisdicionais do Tribunal – Pleno, Secção Única e Câmara Única – fora da capital 

do Estado, em comarcas do Interior. No primeiro grau, a Justiça Itinerante Terrestre 

corresponde à realização de jornadas periódicas em comunidades, vilas distritos ou 

municípios, acessíveis por terra, e a Justiça Itinerante Fluvial é realizada em 

comunidades, vilas, distritos ou municípios, acessíveis exclusivamente por água, 

com uso de embarcações próprias ou alugadas. prática de levar jurisdição às 

comunidades interioranas é antiga na justiça do Estado do Amapá e remonta a 

1992. Naquele ano um juiz  titular da comarca de Mazagão, utilizando-se de uma 

embarcação da prefeitura daquele município, iniciou essa atividade indo a várias 

localidades do município, prestando atendimento jurídico às comunidades 
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ribeirinhas, como registro de nascimento, separação de sociedade de fato e 

alimentação.  

Já com relação à justiça do trabalho, vamos abordar a experiência do Mato 

Grosso do Sul, que em agosto de 1996, o então presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 24ª Região, assinou o Ato GP nº 295 que autorizava o deslocamento 

dos componentes da Junta de Conciliação e Julgamento de Aquidauana até a 

cidade de Porto Murtinho para inaugurar o funcionamento itinerante daquele órgão 

trabalhista. Justificou esse ato a antiga reivindicação dos Sindicatos e da Ordem 

dos Advogados da região e a necessidade de minimizar as dificuldades de acesso 

à justiça causadas pelas longas distâncias entre a sede da JCJ e as cidades por 

ela jurisdicionadas. Para implementar o projeto, instalou-se em Porto Murtinho um 

Posto de Atendimento da JCJ de Aquidauana, com as atribuições de receber 

reclamações, promover a autuação dos feitos, designar audiências e expedir 

notificação às partes e advogados para ciência e cumprimento dos atos e 

determinações judiciais, em conformidade com as pautas preestabelecidas e 

despachos exarados, posteriormente,  com base nos mesmos fundamentos, o Ato 

GP nº 321/96 estendeu o funcionamento itinerante da JCJ de Aquidauana ao 

município de Bela Vista, para apreciar os processos em que eram litigantes os 

moradores daquela região. 

Cinco anos depois, em agosto de 2001, a Secretaria da Corregedoria 

Regional, considerando a experiência da JCJ de Aquidauana e a necessidade de 

interiorizar a Justiça do Trabalho ante o caráter eminentemente alimentar das 

verbas decorrentes da relação de trabalho; e de atender a sucessivas 

reivindicações das Seccionais da OAB/MS, criou o Provimento SECOR nº 4/2001 - 

posteriormente incorporado ao Provimento Geral Consolidado nº 1/2004 -, 

autorizando e disciplinando o deslocamento temporário de todas as Varas do 

Trabalho da 24ª Região.  

Desde então, esse projeto vem sendo implementado para atender à 

demanda reprimida de ações trabalhistas. Em setembro de 2002, o Ministério 

Público do Trabalho solicitou a atuação do Tribunal junto a uma carvoaria 

localizada no município de Água Clara, no interior do Estado, a qual, descobriu-se, 

mantinha trabalhadores em situação análoga à de escravos, não cumpria a 

legislação trabalhista, tampouco as normas relacionadas à saúde e segurança dos 
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carvoeiros. Na época, o presidente do Tribunal em exercício, designou a Vara 

Itinerante de Três Lagoas para adotar as medidas de garantia de acesso desses 

trabalhadores à Justiça do Trabalho. Assim foi que, pela primeira vez em Mato 

Grosso do Sul, um juiz do trabalho deslocou-se em caráter itinerante especialmente 

para solucionar os problemas advindos de uma relação de trabalho caracterizada 

pela exploração de mão-de-obra escrava, numa situação de risco.  

O juízo trabalhista itinerante de Mato Grosso do Sul chegou à comunidade 

indígena após constatar a fragilidade dessa classe trabalhadora pela falta de 

acesso ao Poder Judiciário. Assim, em 20 de agosto de 2003, foi realizada a 

primeira audiência trabalhista em uma aldeia indígena do Brasil. O palco dessa 

ação foi a Aldeia Jaguapiru, localizada na Reserva Indígena de Dourados, onde 

instalou-se o juízo itinerante.  

Como experiência na justiça eleitoral, tomamos como exemplo a 

implantação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, em 2008, do 

Projeto Justiça Itinerante. Para facilitar o acesso dos eleitores de áreas distantes 

aos serviços eleitorais, o TRE-RJ lançou o Projeto Justiça Eleitoral Itinerante, que 

funcionou em três ônibus cedidos pela Federação das Empresas de Transportes de 

Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) e pelo Sindicato das 

Empresas de ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) iniciando o 

atendimento no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, e nos municípios de Tanguá e 

de Pinheiral. Nas três localidades, os eleitores residem a pelo menos 30 

quilômetros do cartório eleitoral da jurisdição.Os ônibus estão adaptados para 

prestar os serviços de um cartório eleitoral, como emissão de segunda via do Título 

de Eleitor e a quitação de débitos junto à Justiça Eleitoral.  

A seguir anotam-se algumas experiências realizadas em quatro das cinco 

regiões que compõem a justiça federal brasileira, já que não encontramos registro 

da utilização da justiça itinerante na 2ª Região.  

 

a) Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

 

Segundo informações colhidas no portal do TRF-1, os Juizados Especiais 

Federais (JEFs) da 1ª Região estão nas capitais dos 13 Estados jurisdicionados e 

no Distrito Federal. Em razão das dimensões continentais da Região, o tribunal 
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adotou os juizados itinerantes como alternativa para vencer as distâncias e as 

dificuldades de acesso. Nas modalidades de fixos, rodoviários e fluviais, os JEFs 

itinerantes são realizados conforme programação anual encaminhada pelas 

coordenações das seccionais à coordenação regional e aprovadas pelo Tribunal. 

A experiência dos Juizados Federais Itinerantes numa Região de 

abrangência continental como a 1ª Região, ao mesmo tempo em que motiva pelos 

resultados já obtidos e pelo alcance social, demonstra que o TRF da 1ª Região 

vem trilhando acertadamente os caminhos que levam à prestação jurisdicional 

efetiva e universal, cumprindo o objetivo principal dos JEFs, de facilitar o acesso do 

cidadão à Justiça.  

     A Seção Judiciária de Minas Gerais traz em seu site que os juizados 

especiais federais itinerantes são uma inovação instituída pela Lei 10.259, de 12 de 

julho de 2001, constituindo-se num meio de garantir que as populações das regiões 

mais distantes das sedes das Seções Judiciárias tenham que se deslocar até 

essas cidades para poderem entrar com suas ações. Na 1ª Região da Justiça 

Federal, que inclui 13 Estados e o Distrito Federal, entre eles Minas Gerais, há dois 

tipos de juizados itinerantes: o fluvial e o rodoviário. O primeiro opera junto às 

populações ribeirinhas da Amazônia com um barco especialmente construído para 

abrigar salas de audiências, perícias, atermações e camarotes para servidores e 

tripulação.  

Nos demais Estados o juizado itinerante conta com duas carretas, sendo 

uma especialmente projetada para os trabalhos de recebimento das reclamações e 

outra adaptada com salas de audiências. No seu primeiro ano de operação, em 

2003, foram atendidas as cidades de Ipatinga, Governador Valadares, Montes 

Claros e Araçuaí. Em 2004, foram realizados juizados itinerantes que beneficiaram 

a população de Diamantina, Janaúba, Porteirinha, Ipatinga, Paracatu, Betim e 

Poços de Caldas.  

 

b) Tribunal Regional Federal da 3ª Região  

 

Na 3ª Região a experiência tem sido utilizada em parceria com outras 

instituições. A seguir relato a notícia veiculada em março de 2009, extraída do site 

da Associação de Juízes Federais do Brasil (Ajufe) que em parceria com a Justiça 
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Federal e outras instituições,  os trabalhos da “Expedição da Cidadania” ocorreram 

em Porto Murtinho/MS.  Em apenas dois dias de funcionamento a expedição já 

havia recebido mais de cinco mil pessoas, a maioria, estrangeiros em busca de 

legalizar a situação no País.  A população local recebeu o Juizado Federal 

Itinerante acompanhado dos serviços de emissão de carteira de identidade, carteira 

de trabalho, certidão de nascimento e título de eleitor; regularização de 

estrangeiros paraguaios que vivem no país; e oferecimento de serviços 

previdenciários pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).  

Durante os atendimentos foi verificada a existência de dezenas de 

adultos e crianças que não possuem certidão de nascimento, no Brasil e no 

Paraguai. São pessoas que nasceram na área rural e que não conseguem 

comprovar a sua nacionalidade por inexistência de prova documental e 

testemunhal, pois em alguns casos, as testemunhas já não moram mais no local ou 

faleceram. Ainda de acordo com a reportagem, em Porto Murtinho existem 

centenas de pessoas idosas que moram no município há décadas e que estão na 

condição de clandestinos perante o departamento de estrangeiros do Brasil. Estes 

idosos, em sua maioria, são doentes, e incapazes, e para obterem aposentadoria 

precisam dar entrada no procedimento de permanência perante Polícia Federal.  

São pessoas que, apesar de terem contribuído para a economia de nosso país, 

durante anos, vivem sem qualquer direito e em condição indigna.  

 

c) Tribunal Regional Federal da 4ª Região  

 

Extraiu-se do site do TRF-4 que, em 2002, a cidade de Rolândia recebeu 

o primeiro Juizado Especial Federal itinerante no Paraná. A direção do Foro da 

Justiça Federal de Londrina assinou convênio com as Faculdades Paranaenses, 

com o objetivo de viabilizar a atuação do Juizado Especial Federal (JEF) itinerante 

no município.  

Já o Rio Grande do Sul teve instalado o seu primeiro Juizado Especial 

Federal itinerante em 2003, realizando o trabalho itinerante na cidade de Santa 

Vitória do Palmar.  

 

d) Tribunal Regional Federal da 5ª Região  
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Extraiu-se do Relatório de Gestão 2007/2009 do Tribunal Regional Federal 

que algumas experiências de mutirões foram realizadas nas Seções Judiciárias de 

Alagoas, Pernambuco e Ceará. A Justiça Federal em Alagoas realizou o V Mutirão 

do Juizado Especial Federal de Arapiraca, atendendo 46 municípios na Região 

Agreste e no Sertão, com o objetivo de resolver questões previdenciárias, como 

aposentadoria rural, benefícios para idoso, aposentaria por invalidez, licença 

gestação, entre outros benefícios ligados ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS). O evento reuniu 15 juízes federais dos Estados de Alagoas, 

Pernambuco e Sergipe e contabilizou um índice de 62,5% de acordos 

previdenciários firmados nas 1.083 audiências de instrução realizadas, atendendo 

a um público estimado em cinco mil pessoas. O significativo percentual de acordos 

demonstrou o substancial espírito conciliatório entre os autores, seus advogados e 

a Procuradoria Especializada do INSS. 

Em agosto de 2007 e novembro de 2008, a Justiça Federal em 

Pernambuco realizou um mutirão de audiências na Região Agreste do Estado, com 

o objetivo de agilizar processos com pedidos de benefícios da Previdência Social 

em tramitação na Subseção Judiciária de Garanhuns, que atende a 33 municípios 

da região e onde funcionam a 23ª Vara e um Juizado Especial Federal. O mutirão 

realizou mais de 1.300 audiências e injetou mais de um milhão de reais na 

economia regional. 

A Justiça Federal no Ceará também aderiu à idéia e realizou um mutirão 

com mais de 170 audiências de conciliação, envolvendo ações de desapropriação 

de terras para construção da Ferrovia Transnordestina, entre os Estados do Piauí, 

Ceará e Pernambuco. Pequenos e médios agricultores dos municípios da região 

irão receber 3,8 milhões de reais em indenização.  

Segundo notícias da Seção Judiciária de Alagoas, os quatro primeiros 

juizados itinerantes foram realizados nas cidades de Palmeira dos Índios, 

Arapiraca, União dos Palmares e Santana do Ipanema, sendo os dois últimos no 

sistema virtual. O Juizado Especial Federal Itinerante de Alagoas é o único no 

Brasil a processar e julgar as ações por meio totalmente eletrônico, processo que 

teve início em União dos Palmares, em março de 2005. O meio eletrônico 

proporcionou agilidade à tramitação e julgamento dos processos da Justiça 
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Federal. Para evitar custos adicionais com contratação de link para Internet, o 

Núcleo de Tecnologia da Informação da Seção Judiciária de Alagoas criou uma 

intranet, disponibilizando uma base de dados para consultas dos anexos dos 

processos, prática adotada no IV JEF Itinerante, ocorrido em Santana do Ipanema.  

Ainda na 5ª Região temos notícias que estão na pauta de realizações da 

Subseção de Sobral: entre outras atividades, a instituição do Programa Justiça 

Federal Itinerante-Norte. Entretanto, tais ações estão dissociadas, uma vez que 

não existe nenhuma normatização sobre o tema no TRF–5.  
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4    ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

 

 

4.1  Apresentação  

 

A pesquisa foi realizada nas Seções Judiciárias instaladas nos Estados da 

Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte, possuindo 

em sua totalidade 79 Varas Federais e 935 municípios, assim distribuídos: 184 de 

Pernambuco, 223 da Paraíba, 102 de Alagoas, 75 de Sergipe, 167 do Rio Grande 

do Norte e 184 do Ceará.  

O estudo foi realizado com o auxílio de dados obtidos junto ao IBGE, TRF–

5 e CJF. Analisou-se o número de habitantes por juiz, o percentual de processos 

em tramitação nos Juizados Especiais Federais, o número de benéficos 

concedidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, bem como os processos 

distribuídos por assunto no TRF - 5.  

Também foram estudados os processos julgados, remanescentes e 

distribuídos nas varas comuns e nos Juizados Especiais Federais das Seções 

Judiciárias da 5ª Região. Observando-se a quantidade de processos distribuídos e 

o ranking por Seção Judiciária.  

Foi considerado a quantidade de beneficiários e os valores recebidos 

através de requisitórios de pequeno valor e precatórios na Justiça Federal em todo 

o País. Avaliou-se os custos de instalação e funcionamento de uma vara fixa e de 

um juízo itinerante.  

Examinam-se informações agregadas nos Estados da 5ª Região, como 

número de varas, número de jurisdições, população por Estado e processos 

distribuídos/ julgados. Criou-se o CJI, que é um número indicativo da Carência de 

Juízo Itinerante.  

O quadro evidencia a repartição das varas na justiça federal, por seção 

judiciária em toda a 5ª Região. 
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Quadro 2 - Distribuição das Varas na Justiça Federal da 5ª Região 

 

SEÇÃO VARA 

1ª - Maceió (Comum) 

2ª - Maceió (Comum) 

3ª - Maceió (Comum) 

4ª - Maceió Comum) 

5ª - Maceió (Execução Fiscal) 

6ª - Maceió (JEF I e II) 

7ª - Maceió (até 06/2008) União dos Palmares (Comum) 

ALAGOAS 

8ª - Arapiraca (Comum + JEF)  

SUBTOTAL 8 

1ª - Fortaleza (Cível) 

2ª - Fortaleza (Cível) 

3ª - Fortaleza (Cível) 

4ª - Fortaleza (Cível) 

5ª - Fortaleza (Cível) 

6ª - Fortaleza (Cível) 

7ª - Fortaleza (Cível) 

8ª - Fortaleza (Cível) 

9ª - Fortaleza (Execução Fiscal) 

10ª - Fortaleza (Cível) 

11ª - Fortaleza (Penal) 

12ª - Fortaleza (Penal) 

13ª - Fortaleza (JEF I e III) 

14ª- Fortaleza (JEF II e IV) 

15ª - Limoeiro do Norte (Comum + JEF) 

16ª - Juazeiro do Norte (Comum) 

17ª - Juazeiro do Norte (JEF V e VI) 

18ª - Sobral (Comum) 

19ª - Sobral (JEF VII e VIII) 

20ª - Fortaleza (Execução Fiscal) 

CEARÁ 

21ª - Fortaleza (JEF IX e X) 

SUBTOTAL 21 

1ª - João Pessoa (Comum) PARAÍBA 

2ª - João Pessoa (Comum) 
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3ª - João Pessoa (Comum) 

4ª - Campina Grande (Comum) 

5ª - João Pessoa (Execução Fiscal) 

6ª - Campina  Grande (Comum) 

7ª - João Pessoa (JEF I e II) 

8ª - Sousa (Comum + JEF) 

9ª - Campina Grande (JEF III e IV) 

 

10ª- Campina Grande (Execução Fiscal) 

SUBTOTAL 10 

1ª - Recife (Cível) 

2ª - Recife (Cível) 

3ª - Recife (Cível) 

4ª - Recife (Penal) 

5ª - Recife (Cível) 

6ª - Recife (Cível) 

7ª - Recife (Cível) 

8ª - Petrolina (Comum + JEF) 

9ª - Recife (Comum) 

10ª - Recife (Comum) 

11ª - Recife (Execução Fiscal) 

12ª - Recife (Comum) 

13ª - Recife (Penal) 

14ª - Recife (JEF I e II) 

15ª- Recife (JEF III e IV) 

16ª - Caruaru (Comum + JEF) 

17ª - Petrolina (Comum + JEF) 

18ª - Serra Talhada (Comum + JEF) 

19ª - Recife ( JEF V e VI) 

20ª - Salgueiro (Comum + JEF) 

21ª - Recife (Cível) 

22ª - Recife (Execução Fiscal) 

23ª - Garanhuns (Comum + JEF) 

PERNAMBUCO 

24ª - Caruaru (Comum + JEF) 

SUBTOTAL 24 

1ª - Natal (Cível) 

2ª - Natal (Penal) 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

3ª - Natal (Cível) 
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4ª - Natal (Cível) 

5ª - Natal (Cível) 

6ª - Natal (Execução Fiscal) 

7ª - Natal (JEF I e II) 

8ª - Mossoró (Comum + JEF) 

 

9ª - Caicó (Comum + JEF) 

SUBTOTAL 9 

1ª - Aracaju (Comum) 

2ª - Aracaju (Comum) 

3ª - Aracaju (Comum) 

4ª - Aracaju (Execução Fiscal) 

5ª - Aracaju ( JEF I e II) 

6ª - Itabaiana (Comum + JEF) 

SERGIPE 

7ª - Estância (Comum + JEF) 

SUBTOTAL 7 

TOTAL 79 VARAS 
Fonte:  Corregedoria do TRF5 -2008 

 

Segundo dados do Relatório de Gestão 2007/2009 do TRF5, as Seções 

Judiciárias são compostas por 151 magistrados e 2.302 servidores, distribuídos em 

79 Varas Federais, sendo 57 nas capitais e 22 em cidades-pólo dos Estados que 

compõem a 5ª. Região. Dentre essas Varas Federais, funcionam 25 Juizados 

Especiais Federais, sendo 14 Adjuntos e 13 Autônomos. Ressalte-se que, no 

Estado de Alagoas, uma vara foi deslocada da capital Maceió para o interior, na 

cidade de União dos Palmares.  

A pesquisa levou em consideração as estimativas de possíveis ações a 

serem propostas. Foi criado o CJI, que é um número indicativo da Carência de 

Juízo Itinerante. O CJI depende do número das ações distribuídas no ano de 2008 

em cada vara federal da 5ª Região e o número de habitantes de cada jurisdição3. 

Cada Município onde há vara instalada compõe uma jurisdição na Justiça Federal 

da 5 ª Região.   

 

I. Pernambuco possui 06 (seis) jurisdições e 184(cento e oitenta e 

quatro) municípios, distribuídos da seguinte forma:  

                                                 
3 Segundo o Dicionário Michaelis: Extensão territorial em que o juiz exerce suas atribuições.  
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a) Municípios pertencentes à Jurisdição de Recife  

 

Abreu e Lima, Água Preta, Aliança, Amaraji, Araçoiaba, Barreiros, Belém de Maria, 

Bom Jardim, Bueno Aires, Cabo de Santo Agostinho, Canaragibe, Camutanga, 

Carpina, Catende, Chã de Alegria, Chã Grande, Condado, Cortês, Escada, Feira 

Nova, Fernando de Noronha, Ferreiros, Gameleira, Glória de Goitá, Goiana, 

Gravatá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itambé, Itapissuma, Itaquitinga, Jaboatão 

dos Guararapes, Jaqueira, João Alfredo, Joaquim Nabuco, Lagoa do Carro, Lagoa 

do Itaenga, Limoeiro, Macaparana, Machados, Maraial, Moreno, Nazaré da Mata, 

Olinda, Orobó, Palmares, Palmerina, Paudalho, Paulista, Pombos, Primavera, 

Recife, Ribeirão, Rio Formoso, Salgadinho, São Benedito do Sul, São José da 

Coroa Grande, São Lourenço da Mata, São Vicente Férrer, Serinhaém, 

Tamandaré, Timbaúba, Tracunhaém, Vicência, Vitória de Santo Antão e Xexéu. 

 

b) Municípios pertencentes à Jurisdição de Caruaru 

 

Agrestina, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da 

Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru, Casinhas, Cumaru, 

Cupira, Frei Miguelinho, Jataúba, Jurema, Lagoa dos Gatos, Panelas, Passira, 

Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, 

Santa Maria do Cambucá, São Caetano, São Joaquim do Monte, Surubim, 

Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do Lério e Vertentes.  

 

c) Municípios pertencentes à Jurisdição de Garanhuns  

 

Alagoinha, Angelim, Águas Belas, Brejão, Bom Conselho, Buíque, Caetés, 

Capoeiras, Canhotinho, Correntes, Calçado, Garanhuns, Itaíba, Iati, Inajá, 

Ibirajuba, Jucati, Jupi, Lajedo, Lagoa do Ouro, Manari, Palmeirina, Pedra, 

Paranatama, Quipapá, São João, São Bento do Una, Saloá, Tacaratu, Terezinha, 

Tupanatinga, e Venturosa. 

d) Municípios pertencentes à Jurisdição de Serra Talhada  

                                                                                                                                                      
 



 

 
 

87

Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Betânia, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Custódia, 

Flores, Floresta, Ibimirim, Iguaraci, Ingazeira, Itacuruba, Itapetim, Jatobá, Nova 

Pedivolândia, Quixabá, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do 

Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada, Sertânia, Solidão, Tabira, Triunfo e 

Tuparetama. 

 

e) Municípios pertencentes à Jurisdição de Salgueiro 

 

Belém do São Francisco, Carnaubeira da Penha, Cabrobó, Cedro, Exu, Granito, 

Mirandiba, Moreilândia, Orocó, Parnamirim, Salgueiro, Serrita, Terra Nova e 

Verdejante. 

 

f) Municípios pertencentes à Jurisdição de Petrolina 

 

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Ipubi, Lagoa Grande, Ouricuri, Petrolina, 

Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Trindade. 

 

II. Alagoas conta com 03 (três) Jurisdições e 102 (cento e dois) 

municípios, assim dispostas:  

 

a) Municípios pertencentes à Jurisdição de Maceió    

 

Anadia, Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Boca da Mata, 

Cajueiro, Campestre, Campo Alegre, Capela, Chã Preta, Coqueiro Seco, Coruripe, 

Feliz Deserto, Igreja Nova, Jacuípe, Japaratinga, Jequiá da Praia, 

Jundiá,Junqueiro, Maceió, Mar Vermelho, Maragogi, Marechal Deodoro, 

Maribondo, Matriz de Camaragibe, Messias, Paripueira, Passo de Camaragibe, 

Paulo Jacinto, Penedo, Piaçabuçu, Pilar, Pindoba, Porto Calvo, Porto de Pedras, 

Quebrângulo, Rio Largo, Roteiro, Santa Luzia do Norte, Santana do Mundaú, 

Satuba, São Luís do Quitunde, São Miguel dos Campos, São Miguel dos Milagres, 

Teotônio Vilela, Viçosa. 

 

b) Municípios pertencentes à Jurisdição de Arapiraca  



 

 
 

88

Arapiraca, Batalha Belo Monte, Belém, Cacimbinhas, Campo Grande, Canapi, 

Carneiros, Coité do Nóia, Craíbas, Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Estrela de 

Alagoas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Inhapi, Jacaré dos Homens, 

Jaramataia, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Major Isidoro, Maravilha, Mata 

Grande, Minador do Negrão, Monteirópolis, Olho D'Água Grande, Olho D'Água das 

Flores, Olho D'Água do Casado, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Palmeira dos 

Índios, Pariconha, Piranhas, Porto Real do Colégio, Poço das Trincheiras, Pão de 

Açúcar, Santana do Ipanema, Senador Rui Palmeira, São Brás, São José da 

Tapera, São Sebastião, Tanque D'Arca, Taquarana, Traipu, Água Branca. 

 

c) Municípios pertencentes à Jurisdição de União dos Palmares  

 

Branquinha, Colônia Leopoldina, Flexeiras, Ibateguara, Joaquim Gomes, Murici, 

Novo Lino, São José da Laje, União dos Palmares  

 

III. O Ceará possui 184(cento e oitenta e quaro) municípios em 04 

(quatro) jurisdições assim estabelecidas: 

 

a) Municípios pertencentes à Jurisdição de Juazeiro do Norte  

 

Abaiara, Acopiara, Aiuaba, Altanera, Antonina do Norte, Araripe, Arneiroz, Assaré, 

Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Cariús, 

Catarina, Cedro, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Iguatu, Ipaumirim, Jardim, Jati, 

Juazeiro do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, 

Nova Olinda, Parambu, Penaforte, Porteiras, Potengi, Quiteranópolis, Quixelô, 

Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, Tauá, Umari e Várzea Alegre.  

 

b) Municípios pertencentes à Jurisdição de Fortaleza 

 

Acarape, Aquiraz, Araçoiaba, Aratuba, Apuiarés, Barreira, Baturité, Canindé, 

Capistrano, Caridade, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, General 

Sampaio, Guaiúba, Guaramiranga, Horizonte, Itaitinga, Itapiúna, Maracanaú, 

Maranguape, Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Paracuru, 
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Paraipaba, Paramoti, Pentecoste, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do 

Amarante, São Luís do Curu, Tururu, Umirim.  

 

c)  Municípios pertencentes à Jurisdição de Limoeiro do Norte 

 

Alto Santo, Aracati, Banabuiú, Beberibe, Boa Viagem, Choró, Deputado Irapuan 

Pinheiro, Ereré, Fortim, Ibaretama, Ibicuitinga, Icapuí, Icó, Iracema, Itaiçaba, 

Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Madalena, 

Milhã, Mombaça, Morada Nova, Orós, Palhano, Pedra Branca, Pereiro, Piquet 

Carneiro, Potiretama, Quixadá, Quixeramobim, Quixeré, Russas, São João do 

Jaguaribe, Senador Pompeu, Solonópole e Tabuleiro do Norte.  

 

d) Municípios pertencentes à Jurisdição de Sobral  

 

Acaraú, Alcântaras, Amontada, Ararendá, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, 

Cariré, Carnaubal, Catunda, Chaval, Coreaú, Crateús, Croatá, Cruz, Forquilha, 

Frecheirinha, Graça, Granja, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, 

Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Itarema, 

Itatira, Jijoca, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Miraíma, Monsenhor 

Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Nova Russas, Novo Oriente, Pacujá, Pires 

Ferreira, Poranga, Reriutaba, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, São Benedito, 

Senador Sá, Sobral, Tamboril, Tejuçuoca, Tianguá, Trairi, Ubajara, Uruburetama, 

Uruóca, Varjota e Viçosa do Ceará. 

 

IV. O Rio Grande do Norte possui 03 (três) jurisdições e conta com 

167(cento e sessenta e sete) municípios 

a) Municípios pertencentes à Jurisdição de Natal 

 

Angicos, Arês, Barcelona, Baía Formosa, Bento Fernandes, Bom Jesus, Brejinho,  

Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Campo Redondo, Canguaretama, 

Ceará-Mirim, Coronel Ezequiel, Espírito Santo, Extremoz, Fernando Pedroza, 

Galinhos, Goianinha, Guamaré, Ielmo, Marinho, Jandaíra, Januário, Cicco, Japi, 

Jardim de Angicos, Jaçanã, João Câmara, Jundiá, Lagoa Salgada, Lagoa D'Anta, 
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Lagoa de Pedras, Lagoa de Velhos, Lajes, Lajes Pintadas, Macau, Macaíba, 

Maxaranguape,  Montanhas, Monte Alegre, Monte das Gameleiras, Natal, Nova 

Cruz, Nísia Floresta, Parazinho, Parnamirim, Passa e Fica, Passagem, Pedra 

Grande, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pedro Velho,  Poço Branco, Presidente 

Juscelino, Pureza, Riachuelo, Rio do Fogo, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santa Maria, 

Santo Antônio, Senador Elói de Souza, Senador Georgino Avelino, Serra de São 

Bento, Serrinha, São Bento do Norte, São Bento do Trairí, São Gonçalo do 

Amarante, São José de Mipibu, São José do Campestre, São Miguel do Gostoso, 

São Paulo do Potengi, São Pedro,  São Tomé,  Sítio Novo, Taipu, Tangará, Tibau 

do Sul, Touros, Vera Cruz, Vila Flor,  Várzea. 

 

b) Municípios pertencentes à Jurisdição de Caicó  

 

Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro, Corá,  Cruzeta, Currais Novos, 

Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas,  Jardim do Seridó, Jucurutu,  Lagoa 

Nova,  Ouro Branco, Parelhas, Santana dos Matos, Santana do Seridó, Serra 

Negra do Norte, São Fernando, São José do Seridó, São João do Sabugi, São 

Rafael, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz,  Timbaúba dos Batistas. 

 

c) Municípios pertencentes à Jurisdição de Mossoró   

 

Alexandria, Almino Afonso, Alto do Rodrigues, Antônio Martins, Apodi,  Areia 

Branca, Augusto Severo, Açu, Baraúna, Caraúbas,Carnaubais, Coronel João 

Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Felipe Guerra, Francisco Dantas, Frutuoso 

Gomes, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Ipanguaçu,  Itajá, Itaú, Janduís, 

José da Penha, João Dias, Lucrécia, Luís Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, 

Martins, Messias Targino, Mossoró,  Olho D'Água dos Borges, Paraná, Paraú, 

Patu, Pau dos Ferros, Pendências, Pilões, Portalegre, Porto do Mangue, Rafael 

Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo 

Fernandes, Serra do Mel, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, São Francisco do 

Oeste, São Miguel, Taboleiro  Grande, Tenente Ananias, Tibau, Triunfo Potiguar, 

Umarizal, Upanema, Venha-Ver, Viçosa, Água Nova. 
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V. Na Paraíba existem 223 (duzentos e vinte e três) municípios 

distribuídos em 03 (três) Jurisdições: 

 

a) Municípios pertencentes à Jurisdição de João Pessoa  

 

Alagoinha, Alhandra, Araruna, Araçagi, Bananeiras, Bayeux, Baía da Traição, 

Belém, Borborema,Caapora, Cabedelo, Caiçara, Caldas Brandão, Campo de 

Santana, Capim, Conde, Cruz do Espírito Santo, Cuitegi, Cuité de Mamanguape, 

Curral de Cima, Dona Inês, Duas Estradas, Guarabira, Gurinhém, Itabaiana,  

Itapororoca, Jacaraú, João Pessoa, Juripiranga, Lagoa de Dentro, Logradouro, 

Lucena, Mamanguape, Marcação, Mari, Mataraca, Mogeiro, Mulungu, Natuba, 

Pedras de Fogo, Pedro Régis, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, 

Riachão, Riachão do Poço, Rio Tinto, Salgado de São Félix, Santa Rita, Sapé, 

Serra da Raiz, Serraria, Sertãozinho, Sobrado, São José dos Ramos, São Miguel 

de Taipu. 

 

b) Municípios pertencentes à Jurisdição de Campina Grande  

 

Alagoa Grande, Alagoa Nova, Alcantil, Algodão de Jandaíra, Amparo, Arara, Areia, 

Areia de Baraúnas, Areial, Aroeiras, Assis Chateaubriand, Assunção, Baraúna, 

Barra de Santa Rosa, Barra de Santana, Barra de São Miguel,  Boa Vista, 

Boqueirão, Cabaceiras, Cacimba de Areia,  Cacimba de Dentro,Cacimbas, 

Camalaú, Campina Grande, Caraúbas, Casserengue, Caturité, Congo, Coxixola, 

Cubati, Cuité, Damião, Desterro, Esperança, Fagundes, Frei Martinho, Gado Bravo, 

Gurjão, Imaculada, Ingá, Itatuba, Juarez Távora, Juazeirinho, Junco do Seridó, 

Juru, Lagoa Seca, Livramento, Manaíra, Massaranduba, Matinhas, Maturéia, 

Montadas, Monteiro, Mãe D'Água, Nova Floresta, Nova Palmeira, Olivedos, Ouro 

Velho, Parari, Passagem, Patos,  Pedra Lavrada, Picuí, Pocinhos, Prata, Princesa 

Isabel, Puxinanã, Queimadas, Quixabá, Remígio, Riacho de Santo Antônio, 

Salgadinho, Santa Cecília, Santa Luzia, Santa Teresinha, Santo André, Seridó, 

Serra Branca, Serra Redonda, Soledade, Solânea, Sossego, Sumé, São Domingos 

do Cariri, São José de Espinharas, São José de Princesa, São José do Bonfim, 

São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São João do Cariri, São João do 



 

 
 

92

Tigre, São Mamede, São Sebastião de Lagoa de Roça, São Sebastião do 

Umbuzeiro, Taperoá, Tavares, Teixeira, Tenório, Umbuzeiro, Várzea, Zabelê, Água 

Branca. 

 

c) Municípios pertencentes à Jurisdição de Sousa  

  

Aguiar,  Aparecida, Belém do Brejo da Cruz, Bernardino Batista, Boa Ventura, Bom 

Jesus, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, 

Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, Cajazeirinhas, Carrapateira, Catingueira, Catolé 

do Rocha, Conceição, Condado, Coremas, Curral Velho, Diamante, Emas, Ibiara, 

Igaracy, Itaporanga, Jericó,  Lagoa, Lastro, Malta, Marizópolis, Mato Grosso, Monte 

Horebe, Nazarezinho, Nova Olinda, Olho d'Água, Paulista, Pedra Branca, Piancó, 

Pombal,Poço Dantas, Poço de José de Moura,  Riacho dos Cavalos, Santa 

Cruz,Santa Helena, Santa Inês, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, 

Santarém, Serra Grande, Sousa, São Bentinho, São Bento, São Domingos de 

Pombal, São Francisco, São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São 

José de Piranhas, São José do Brejo do Cruz, São João do Rio do Peixe, Triunfo, 

Uiraúna, Vieirópolis, Vista Serrana. 

 

VI. Sergipe computa 03 (três) Jurisdições e 75 (setenta e cinco) 

municípios disseminados da seguinte forma:   

 

a) Municípios pertencentes à Jurisdição de Aracaju 

 

Amparo de São Francisco, Aracaju, Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Brejo 

Grande,  Canhoba, Carmópolis, Cedro de São João, Divina Pastora, General 

Maynard, Ilha das Flores, Japaratuba, Japoatã, Laranjeiras, Malhada dos Bois, 

Maruim, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do 

Socorro, Pacatuba, Pirambu, Própria, Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Rosa de 

Lima, Santana do São Francisco, Santo Amaro das Brotas, Siriri, São Cristóvão, 

São Francisco, Telha. 

 

b) Municípios pertencentes à Jurisdição de Estância 
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Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga D'Ajuda, 

Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, 

Tobias Barreto, Tomar do Geru, Umbaúba. 

 

c) Municípios pertencentes à Jurisdição de Itabaiana  

 

Aquidabã,  Campo do Brito,  Canindé de São Francisco, Capela, Carira, Cumbe, 

Feira Nova,  Frei Paulo, Gararu, Gracho Cardoso, Itabaiana, Itabi, Lagarto, 

Macambira, Malhador, Moita Bonita, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora 

Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Pedra Mole, 

Pinhão, Porto da Folha,  Poço Redondo, Ribeirópolis, Simão Dias, São Domingos, 

São Miguel do Aleixo. 
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4.2   Metodologia  

 

Tomando-se como base a taxionomia apresentada por Vergara (2006), a 

pesquisa apresenta-se, quanto aos fins, como exploratória e intervencionista. 

Exploratória porque, apesar de ter sido acrescido ao artigo 107, da Carta Magna, o 

parágrafo segundo, que trata da justiça itinerante no âmbito da Justiça Federal, 

ainda se verifica a existência de escassos trabalhos que abordem o tema.  

Para Gil (2002, p.41) “[...] têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses”.   

Intervencionista, porque ambiciona modificar a realidade estudada ao 

propor resoluções de problemas e não apenas explicá-los. 

Quanto aos meios, documental – haja vista que foram analisadas variadas 

fontes primárias como resoluções, leis e dados estatísticos –, e bibliográfica, uma 

vez que sistematiza informações extraídas de livros, artigos, monografias, 

dissertações e teses. 

Segundo Gil (2002, p.45) “[...] a pesquisa documental vale-se de materiais 

que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”.    

As pesquisas bibliográficas foram realizadas em revistas, livros, teses, 

dissertações e artigos científicos com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre 

o tema e conceitos selecionados (justiça federal, acesso à justiça, interiorização da 

justiça e juízo itinerante), utilizando a análise de diversos autores sobre o assunto.  

Objetivando auxiliar essa etapa, empregaram-se acervos das Bibliotecas 

da Universidade Federal de Pernambuco, do Tribunal Regional Federal, bem como 

livrarias e sítios disponíveis em meio eletrônico. 

Efetivou-se um levantamento acerca do emprego do juízo itinerante na 

conjuntura nacional, dando ênfase às experiências realizadas no judiciário.  

A pesquisa foi efetivada no âmbito da Justiça Federal da 5ª Região, que 

está inserida na Região Nordeste. A investigação foi realizada com auxílio de 

dados colhidos junto ao IBGE, TRF–5, CNJ e CJF, estabelecendo critérios para o 

funcionamento do juízo móvel. 
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O exame levou em conta as estimativas de possíveis ações a serem 

propostas, em face dos dados coletados no Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região. Foi criado o CJI, que é um número indicativo da Carência de Juízo 

Itinerante. É um índice que demonstra a necessidade da Justiça Itinerante numa 

localidade. O CJI depende do número das ações distribuídas no ano de 2008 em 

cada vara federal da 5ª Região e o número de habitantes da Circunscrição 

Judiciária. O menor CJI de uma localidade indica que há dificuldade no contato da 

população com a JF, o que constitui indício da necessidade de ampliação do 

acesso à justiça.  

O universo da pesquisa abrange dados coletados em toda a 5ª Região da 

Justiça Federal, ou seja, 79 varas federais em funcionamento na 5ª Região e 935 

municípios, assim distribuídos: 184 de Pernambuco, 223 da Paraíba, 102 de 

Alagoas, 75 de Sergipe, 167 do Rio Grande do Norte e 184 do Ceará.  

A apresentação do padrão comparativo CAPITAL-INTERIOR foi no sentido 

de melhor apresentar o déficit de acesso à justiça e o quadro comparativo INTRA-

ESTADOS (CIDADE INTERIOR) e INTER-UNIDADES da federação, possibilitará 

uma visão global da situação da Justiça Federal. 
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4.3   Resultados  

 

Ao analisar os dados extraídos do Conselho de Justiça Federal, constata-

se que a Justiça Federal da 5ª Região encontra-se inserida numa área com um 

grande número de Municípios, no total de 935, e com apenas 22 varas em 

localidades interioranas nos Estados.  

Observe-se no quadro abaixo o número de varas federais, juizados 

especiais federais e turmas recursais por região, retratando que a 5ª Região é a 

que apresenta a maior deficiência, possuindo em média 50% (cinqüenta por cento) 

menos varas e juizados especiais que as outras regiões. Tal resultado evidencia a 

necessidade de ampliação de suas atividades.  

 

Quadro 3 - Varas Federais, JEFs e Turmas Recursais por Região Posição em 31/12/2008 
 

 
Varas e JEFs 

Instalados  

 

Região  Criada  

Varas JEFs 
Autônomos  

Varas e 
JEFs Não 
Instalados  

 

JEFs 
Adjuntos* 

Turmas 
Recursais 
dos JEFs  

Turmas 
Regionais de 

Uniformização 
dos JEFs 

 1ª 194 167 27 0  57 13 1 

 2ª 124 95 29 0  26 3 1 

 3ª 174 142 32 0  77 6 1 

 4ª 172 135 37 0  68 6 1 

 5ª 79 66 13 0  13 6 1 

 
Total 
Geral  743 605 138 0  241 34 5 

Fonte : TRFs 
Obs.: A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais está sediada em 
Brasília-DF. 
Os Juizados Especiais Federais Adjuntos fazem parte da estrutura das varas federais, sendo assim 
não podem ser computados como Juizados Especiais Federais Autônomos 
Elaboração:  CJF/SPI 

 

A seguir é possível detectar o número de habitantes por juiz em cada 

Estado da Federação. 
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Quadro 4 - Habitantes por Juiz do 1º Grau / Posição em 30/09/2008 

 

Região  Seção Judiciária (1) Nº de Juízes  Nº de Habitantes  Nº Habitantes 
 por Juiz 

  Distrito Federal            52         2.383.784                    45.842  

  Acre              4            686.652                  171.663  

  Amazonas            10         3.311.026                  331.103  

  Amapá              6            615.715                  102.619  

  Bahia            62       13.950.146                  225.002  

  Goiás            34         5.730.753                  168.552  

1ª Maranhão            17         6.184.538                  363.796  

  Minas Gerais          105       19.479.356                  185.518  

  Mato Grosso            15         2.856.999                  190.467  

  Pará            19         7.110.465                  374.235  

  Piauí            14         3.036.290                  216.878  

  Rondônia              8         1.562.417                  195.302  

  Roraima              4            403.344                  100.836  

  Tocantins              5         1.332.441                  266.488  

Total        355  68.643.926     193.363  

2ª Rio de Janeiro          182       15.561.720                    85.504  

  Espírito Santo            32         3.464.285                  108.259  

Total          214       19.026.005                    88.907  

3ª São Paulo          266       41.055.734                  154.345  

  Mato Grosso do Sul            21         2.297.981                  109.428  

Total          287       43.353.715                  151.058  

  Rio Grande do Sul          142       10.963.219                    77.206  

4ª Paraná          120       10.387.378                    86.561  

  Santa Catarina            82         5.958.266                    72.662  

Total          344       27.308.863                    79.386  

  Pernambuco            46         8.502.603                  184.839  

  Alagoas            14         3.050.652                  217.904  

5ª Ceará            42         8.217.085                  195.645  

  Paraíba            18         3.623.215                  201.290  

  Rio Grande do Norte            18         3.043.760                  169.098  

  Sergipe            12         2.000.738                  166.728  

Total          150       28.438.053                  189.587  

Total Geral 1.350 186.770.562 138.349 
Fontes:  TRFs e IBGE 

Notas:  (1) Total de cargos providos de Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos em 
30/09/2008. Não incluem os cargos providos de desembargadores. 
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(2) IBGE – Estimativas populacionais em 2004. As informações de população aqui disponibilizadas 
são fornecidas pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União. CJF/SPI 

 

Os dados retratam que a 5ª região possui em média 50% (cinqüenta por 

cento) menos varas e juizados especiais que as outras regiões da justiça federal. 

Com relação ao número de habitantes por juiz, denota-se que nos Estados que a 

compõem existe um significativo déficit. As informações indicam 189.587 

habitantes por juiz, sendo a segunda colocada, a 1ª região aparece com 193.363 

habitantes por juiz. Os números apresentados nos quadros 4 e 5, evidenciam que a 

5ª região apresenta o menor número de varas instaladas, sendo a segunda região 

com o maior número de habitantes por juiz. 

A seguir é possível verificar o percentual de processos em tramitação nos 

juizados especiais federais em 2008 e o número de benéficos concedidos pelo 

Instituto Nacional de Seguro Social, no ano de 2007. 

 
 
 
Gráfico 1 - Demonstrativo dos Processos em Tramitação por Região. Atualização em:   

31/12/2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte : TRFs 

 

 

Nota-se que a 5ª Região possui 10% (dez por cento) do total de processos 

em tramitação nos juizados especiais federais. Em contrapartida, observa-se no 
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quadro abaixo que na Região Nordeste o número de benefícios concedidos pelo 

Instituto Nacional de Seguro Social, cerca de 3.306.019 (três milhões, trezentos e 

seis mil e dezenove), é consideravelmente mais elevado que em outras regiões do 

País.  

Quadro 5 - Total de benefícios concedidos pelo INSS 
no ano de 2007 por região brasileira 
 

NORTE 206.939 

Rondônia 33.512 

Acre 14.719 

Amazonas 33.368 

Roraima 8.231 

Pará 90.351 

Amapá 6.106 

Tocantins 20.652 

NORDESTE 980.985 

Maranhão 117.677 

Piauí 67.340 

Ceará 147.305 

Rio Grande do Norte 68.671 

Paraíba 72.235 

Pernambuco 163.291 

Alagoas 66.076 

Sergipe 31.647 

Bahia 246.743 

SUDESTE 1.912.669 

Minas Gerais 462.884 

Espírito Santo 80.120 

Rio de Janeiro 337.734 

São Paulo 1.031.931 

SUL 828.710 

Paraná 259.575 

Santa Catarina 231.758 

Rio Grande do Sul 337.377 

CENTRO-OESTE 244.048 

Mato Grosso do Sul 52.323 

Mato Grosso 55.224 

Goiás 86.341 

Distrito Federal 50.160  
Fonte : INSS  
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O gráfico 2 trata dos processos distribuídos por assunto no TRF - 5 em 

2007, e apontam que as ações previdenciárias ocupam o 3º lugar com maior 

número de demandas interpostas. Analisando os dados dos gráficos 1 e 2 e do 

quadro 6, verifica-se que com ampliação do acesso da população à justiça federal 

existe a perspectiva de aumento no número de lides na área previdenciária. 

 

 

 

 

                    Gráfico 2 - Processos distribuídos por assunto em 2007 

                                                         Fonte: TRF - 5 

 

 

Dos dados colhidos do Relatório de Gestão 2007:2009 do TRF5, o 

Indicador de Taxa de Julgamento de Processos demonstra que as Seccionais 

conseguem julgar apenas 29,6% da demanda processual que recebem. Esse 

índice reflete diretamente no tempo médio de duração do processo, elevando-o. A 

seguir os gráficos 3, 4 e 5 oferecem dados acerca dos processos julgados, 

remanescentes e distribuídos nas seções judiciárias da 5ª Região. 
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Gráfico 3 - Processos Julgados nas Seções Judiciárias da 5ª Região 
 

 
Fonte : Relatório de Gestão – 2007/2009 TRF5 

 
 
 
 
 

Gráfico 4 -  Processos Remanescentes nas Seções Judiciárias da 5ª Região 
 

 
Fonte:  Relatório de Gestão – 2007/2009 TRF5 
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Gráfico 5 - Processos Distribuídos nas Seções Judiciárias da 5ª Região 
 

 
Fonte:  Relatório de Gestão 2007-2009 TRF5 

 

Analisando os dados constata-se que, em 2007, as Seções Judiciárias da 

5ª Região julgaram 280.480 processos, receberam em distribuição 301.734 e o 

saldo remanescente foi reduzido para 658.652. A despeito do número de processos 

distribuídos haver sido superior ao número de julgados, o decréscimo do acervo 

decorre do elevado arquivamento de feitos julgados nos anos anteriores. Já em 

2008, o quantitativo de julgados aumentou 5% (cinco por cento), correspondendo a 

294.690 processos, tendo sido distribuídos 336.457 e permanecendo em 

tramitação 607.689 feitos.  

Abaixo, apontam-se as informações referentes aos Juizados Especiais 

Federais da Justiça Federal da 5ª Região. 

Quadro 6 - Número de processos Distribuídos/Julgados/Tramitação nos Juizados   
Especiais Federais - 2008  

   

SEÇÃO DISTRIBUÍDOS  JULGADOS   EM TRAMITAÇÃO  

ALAGOAS 33.347 33.284 19.655 

CEARÁ 45.838 46.458 54.681 

PARAÍBA 32.387 26.742 29.039 

PERNAMBUCO 68.606 68.924 30.197 
RIO G. DO 
NORTE 

20.270 16.264 21.404 

SERGIPE 14.796 15.517 8.056 

TOTAL 215.244 207.189 163.032 
                                     Fonte:  Corregedoria do TRF5 
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Gráfico 6 - Processos Julgados nos JEFs 
 

 
Fonte : TRF5 Relatório de Gestão 2007-2009 

 
 

Segundo o relatório, no período de 2007/2008, os JEFs foram 

responsáveis pelo julgamento de 393.448 processos, tendo recebido 399.196 em 

distribuição e, ao fim de 2008, possuía um total de 110.525 feitos pendentes de 

julgamento. 

Da análise dos dados, evidencia-se que o número de feitos em tramitação 

nas varas comuns e nos juizados especiais é muito elevado, corroborando a 

necessidade de ampliar os serviços prestados pela Justiça Federal da 5ª Região. 

O quadro abaixo apresenta o número de processos distribuídos e o ranking 

por Seção Judiciária.  

 
 

Quadro 7 – Processos Distribuídos / Ranking por Seção Judiciária 
 
 

SEÇÃO VARA PROCESSOS DISTRIBUÍDOS RANKING NA 
SEÇÃO 

6ª - Maceió (JEF I e II) 22.413 1º 

8ª - Arapiraca* 11.878 2º 

5ª - Maceió (Ex. Fiscal) 1.994 3º 

1ª – Maceió 1.679 4º 

2ª – Maceió 1.641 5º 

3ª – Maceió 1.583 6º 

AL 

4ª – Maceió 1.576 7º 
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 7ª - Maceió/União dos 
Palmares 1.370 8º 

SUBTOTAL 44.134 08 VARAS 

19ª - Sobral (JEF VII e VIII) 9.133 1º 

17ª - J. do Norte(JEF V e VI) 8.291 2º 

15ª - Limoeiro do Norte* 7.471 3º 

14ª- Fortaleza (JEF II e IV) 7.214 4º 

13ª - Fortaleza (JEF I e III) 7.209 5º 

21ª - Fortaleza (JEF IX e X) 7.187 6º 

18ª – Sobral 3.306 7º 

20ª - Fortaleza (Ex. Fiscal) 2.767 8º 

9ª - Fortaleza (Ex. Fiscal) 2.611 9º 

16ª - Juazeiro do Norte 1.800 10º 

11ª - Fortaleza (Penal) 1.566 11º 

12ª - Fortaleza (Penal) 1.436 12º 

1ª – Fortaleza 1.108 13º 

2ª – Fortaleza 1.104 14º 

5ª – Fortaleza 1.082 15º 

10ª – Fortaleza 1.057 16º 

3ª – Fortaleza 1.055 17º 

7ª – Fortaleza 1.048 18º 

8ª – Fortaleza 1.032 19º 

4ª – Fortaleza 1.025 20º 

CE 

6ª – Fortaleza 984 21º 

SUBTOTAL 69.486 21 VARAS 

7ª - J. Pessoa (JEF I e II) 18.165 1º 

9ª - C. Grande (JEF III e IV) 9.996 2º 

8ª - Souza* 7.330 3º 

5ª - J. Pessoa (Ex. Fiscal) 3.263 4º 

1ª - J. Pessoa 2.481 5º 

3ª - J. Pessoa 2.405 6º 

2ª - J. Pessoa 2.017 7º 

10ª- C. Grande(Ex. Fiscal) 1.174 8º 

6ª - C. Grande 1.157 9º 

PB 

4ª - C. Grande 1.105 10º 

SUBTOTAL 49.093 10 VARAS 

14ª - Recife (JEF I e II) 13.959 1º PE 

15ª- Recife (JEF III e IV) 13.923 2º 
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19ª - Recife( JEF V e VI) 13.581 3º 

23ª - Garanhuns* 9.054 4º 

16ª - Caruaru* 5.693 5º 

24ª - Caruaru* 5.685 6º 

18ª - S. Talhada* 4.546 7º 

8ª - Petrolina* 2.623 8º 

17ª - Petrolina* 2.620 9º 

11ª - Recife (Ex. Fiscal) 2.294 10º 

20ª - Salgueiro* 2.181 11º 

22ª - Recife (Ex. Fiscal) 2.176 12º 

5ª – Recife 1.931 13º 

21ª – Recife 1.873 14º 

13ª - Recife (Penal) 1.674 15º 

4ª - Recife (Penal) 1.578 16º 

9ª – Recife 1.345 17º 

2ª – Recife 1.265 18º 

1ª – Recife 1.251 19º 

3ª – Recife 1.245 20º 

6ª – Recife 1.130 21º 

7ª – Recife 1.107 22º 

12ª – Recife 1.093 23º 

 

10ª – Recife 1.058 24º 

SUBTOTAL 94.885 24 VARAS 

7ª - Natal (JEF I e II) 12.316 1º 

8ª - Mossoró* 7.122 2º 

9ª - Caicó* 4.010 3º 

5ª – Natal 2.878 4º 

4ª – Natal 2.811 5º 

1ª – Natal 2.797 6º 

3ª – Natal 2.760 7º 

6ª - Natal (Ex. Fiscal) 1.964 8º 

RN 

2ª - Natal (Penal) 1.794 9º 

SUBTOTAL 38.452 09 VARAS 

5ª - Aracaju ( JEF I e II) 5.667 1º 

7ª - Estância* 5.142 2º 

6ª - Itabaiana* 4.822 3º 

SE 

4ª - Aracaju (Ex. Fiscal) 1.390 4º 
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2ª – Aracaju 1.281 5º 

3ª – Aracaju 1.278 6º 

 

1ª – Aracaju 1.272 7º 

SUBTOTAL 20.852 07 VARAS 

TOTAL 316.902 79 VARAS 

* Vara com juizado adjunto.   
Fonte: C orregedoria TRF-5 

 
 

As varas que apresentam o maior número de processos são: em Alagoas a 

6ª Maceió (JEF I e II) e a localizada em Arapiraca que possui JEF adjunto. No 

Ceará a 19ª em Sobral (JEF VII e VIII) e a 17ª em Juazeiro do Norte(JEF V e VI), 

na Paraíba a 7ª em João Pessoa (JEF I e II) e a 9ª de Campina Grande (JEF III e 

IV), em Pernambuco a 14ª em Recife (JEF I e II) 15ª- Recife (JEF III e IV), no Rio 

Grande do Norte, a 7ª em Natal (JEF I e II) e 8ª de Mossoró com JEF adjunto e em 

Sergipe, a 5ª em Aracaju ( JEF I e II) e 7ª em  Estância com JEF adjunto.  

Considerando os dados, constata-se que o grande volume de processos 

distribuídos está concentrado nos JEFs, e ainda que a maioria absoluta das varas, 

com exceção do Estado de Pernambuco, localiza-se em municípios do interior.  

Os dados que seguem dizem respeito aos requisitórios de pequeno valor e 

o número de beneficiários na Justiça Federal da 5ª região e ainda a despesa 

realizada com precatórios e RPV, demonstrando a quantidade de beneficiários e os 

valores recebidos em 2007 e 2008, na Justiça Federal em todo o País. 
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Gráfico 7 – Número de beneficiários de requisição de pequeno valor 
 

 
Fonte:  Relatório de Gestão 2007-2009 TRF5 

 

No biênio 2007-2008, os Requisitórios de Pequeno Valor (RPV), que 

representam as requisições de pagamentos para os julgados dos JEFs, atingiram 

um volume de pagamento superior a R$ 1 bilhão, distribuídos para quase 355 mil 

beneficiários por meio de 170.178 RPVs. 

Retratamos ainda a despesa realizada com precatórios e RPV, 

demonstrando a quantidade de beneficiários e os valores recebidos em 2007 e 

2008 na Justiça Federal em todo o País.  

 

Tabela 3 – Despesa Realizada com Precatórios e RPV em 2007/2008 na Justiça Federal 

 

       Região     Descrição                    2007                  2008 

1ª  Qtd Beneficiários 170.632 192.307 

 Valor (R$) 1.756.372.254 2.004.225.691 

2ª  Qtd Beneficiários 76.471 85.688 

 Valor (R$) 827.985.117 1.048.386.190 

3ª  Qtd Beneficiários 219.868 192.403 

 Valor (R$) 2.081.267.752 1.854.684.741 

4ª  Qtd Beneficiários 269.092 282.991 

 Valor (R$) 2.486.220.124 2.627.161.202 

5ª  Qtd Beneficiários 174.259 202.893 

 Valor (R$) 977.631.994 1.368.191.271 

Qtd Beneficiários 910.322 956.282 Total 

Valor (R$) 8.129.477.241 8.902.649.095 

Fonte:  CJF 
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Em 2008 a 5ª Região efetuou o pagamento entre RPV e precatórios no 

montante de R$ 1.368.191.271 (um milhão trezentos e sessenta e oito mil, cento e 

noventa e um reais e duzentos e setenta e um centavos), atingindo 956.282 

(novecentos e cinqüenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois) beneficiários, 

contribuindo para o crescimento dos Estados que formam a 5ª Região, injetando 

uma quantia significativa na economia regional, fortalecendo a idéia de expansão 

dos serviços.  

Na seqüência, as informações oferecem os custos de instalação e 

funcionamento de uma vara fixa e de um juízo itinerante. Para a obtenção dos 

dados foi examinada a média das despesas de duas varas instaladas e em 

funcionamento na Seção Judiciária de Pernambuco e o custo de uma vara 

itinerante levando em consideração os modelos testados em outras regiões e as 

estratégias apresentadas para o funcionamento na 5ª região. O quadro apresenta 

as despesas, levando em consideração os gastos com imóveis, energia, água, 

telefonia, segurança, limpeza, móveis, pessoal, material de expediente, automóvel, 

diárias, combustíveis, entre outros consumos.  

 

Quadro 8 - Despesa Média com Instalação e Funcionamento de uma Vara Federal Fixa e de uma 
Vara Itinerante  

 
 
VARA FIXA    VARA ITINERNATE 

CUSTO DE INSTALAÇÃO-R$ 1.249.955,00 CUSTO DE INSTALAÇÃO - R$ 125.000,00 

CUSTO MENSAL - R$ 208.254,00 CUSTO MENSAL – R$ 12.723,00 

Fonte:  Elaboração da autora a partir de dados obtidos na SJPE 
 

 

Os números evidenciam que o custo para a instalação de uma vara fixa, é 

mais de um milhão de reais e os gastos com o seu funcionamento mensal 

ultrapassa a soma de duzentos mil reais. Em contrapartida, para a instalação e o 

funcionamento do juízo itinerante os gastos são consideravelmente reduzidos, o 

que confirma a viabilidade da implantação do juízo itinerante na 5ª Região.  

Depois de devidamente caracterizados, o objetivo agora é explorar a 

carência da Justiça nas Varas e Jurisdições pesquisadas. A tabela a seguir 

apresenta uma síntese de determinados indicadores necessários a esse fim.  
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Tabela 4 - Estatísticas Agregadas 

Estado Nº Varas Nº Habitantes  Distribuídos  Julgados  

PE 24 6 8.413.593 94.885 86.012 

AL 8 3 3.015912 44.134 40.616 

CE 21 4 8.097.276 69.486 78.376 

RN 9 3 3.003.087 38.452 28.550 

PB 10 3 3595.886 49.093 38.577 

SE 7 3 1.967.791 20.852 28.531 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do CJF-2008 

 

A tabela acima apresenta dados agregados por Estado. São eles: o número 

de varas, o número de jurisdições, a população total, a quantidade de processos 

distribuídos e o numerário de processos julgados. Baseados na interação dessas 

variáveis foram criados três indicadores:  

(1) Taxa de processos julgados por habitante (Taxa 01); 

(2) Taxa de processos julgados por Vara (Taxa 02); 

(3) Taxa de processos julgados por Jurisdição (Taxa 03).  

 

A tabela abaixo apresenta a estatística descritiva do primeiro indicador.   

  

Tabela 5 - Estatística Descritiva Taxa 01 Processos  Julgados por Habitante 

Variável  N Mínimo  Máximo  Média Desvio Padrão  
Taxa 01 6 0 100 36,66 44,57 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do CJF-2008 

 

Para facilitar a compreensão, a proporção de processos por habitante foi 

transformada em uma taxa que varia entre 0 e 100. A interpretação é simples: 

quanto mais próximo de 100, maior é a proporção de processos julgados por 

habitante4. Como pode ser observado, a média é de 36,66 e o desvio padrão de 

44,57. Como este último valor supera o primeiro, fica evidente que há uma grande 

dispersão dos valores em torno da média. A tabela a seguir, sumariza a taxa 01 por 

Estado.  

 

                                                 
4 Essa mesma lógica analítica se aplica à interpretação das taxas 02 e 03. Ou seja, quanto mais 
próximo for o valor de 100, maior é a proporção de processos julgados por Vara e por Jurisdição, 
respectivamente. 
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Tabela 6 – Taxa 01- Processos Julgados por Habitante por Estado 

Estado  Taxa 01 
PE 9,51 
AL 86,43 
CE 3,50 
RN 0 
PB 20,47 
SE 100 

                           Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do CJF -2008 
 

Em termos substantivos, os dados sugerem que o Rio Grande do Norte é o 

Estado que apresenta a menor proporção de processos julgados por habitante, 

seguido pelo Ceará (3,50). No outro oposto encontra-se Sergipe, seguido por 

Alagoas (86,43). Pernambuco (9,51) e Paraíba (20,57) completam a distribuição. A 

próxima tabela desloca a análise para a proporção de processos julgados por vara.     

 

Tabela 7 – Estatística Descritiva Taxa 02 - Processos Julgados por Vara 
 

Variável  N Mínimo  Máximo  Média Desvio Padrão  
Taxa 02 6 0 100 39,07 33,81 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do CJF -2008 
 

Como pode ser observado, a média é de 39,07 e o desvio padrão de 33,81. 

A proximidade deste último valor em relação ao primeiro é um indício de que há 

uma grande dispersão dos valores em torno da média. A tabela, abaixo, sintetiza a 

taxa 02 por unidade da federação.  

 

 
Tabela 8 - Taxa 02 - Processos Julgados por Vara por Estado  

 
Estado  Taxa 01 

PE 21,61 
AL 100 
CE 29,40 
RN 0 
PB 35,99 
SE 47,44 

Fonte: Elaboração da autora  
a partir de dados do CJF -2008 
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Similarmente ao encontrado para a taxa 01, o Rio Grande do Norte foi o 

Estado que apresentou a menor proporção de processos julgados por Vara. No 

outro extremo, localiza-se Alagoas. Pernambuco e Ceará estão mais próximos do 

zero com 21,61 e 29,40, quando comparados com a Paraíba (35,99) e Sergipe 

(47,44). A tabela abaixo reproduz a lógica dessa seção tendo como variável de 

interesse a proporção de processos julgados por Jurisdição.  

 

Tabela 9 - Estatística Descritiva Taxa 02 - Processos Julgados por Vara 
  

Variável  N Mínimo  Máximo  Média Desvio Padrão  
Taxa 03 6 0 100 36,85 36,99 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do CJF -2008 
 

A média da taxa 03 – proporção de processos julgados por jurisdição – é de 

36,85 com um desvio padrão de 36,99. É importante desagregar os dados por 

Estado no sentido de melhor estimar essa distribuição. A tabela a seguir ilustra 

esse procedimento.  

 

Tabela 10 - Taxa 03 Processos Julgados por Jurisdição por Estado  
 

Estado  Taxa 01 
PE 47,85 
AL 39,95 
CE 100 
RN 0,06 
PB 33,21 
SE 0 

                      Fonte: Elaboração da autora a partir 
 de dados do CJF-2008 

 

Foi Sergipe que apresentou a menor proporção de processos julgados por 

jurisdição. No outro oposto, foi no Ceará onde essa proporção assumiu o maior 

valor comparativo. Destaca-se, também, que o Rio Grande do Norte apresentou 

uma taxa reduzida (0,06). Pernambuco (47,85), Alagoas (39,95) e Paraíba (33,21) 

completam a distribuição. Em síntese, os dados apontam que: (1) Sergipe é o 

Estado que apresenta a maior proporção de processos julgados por habitante; (2) 

Rio Grande do Norte apresenta a menor proporção de processos julgados por 

habitante e por vara; (3) Ceará apresenta a maior proporção de processos julgados 

por jurisdição.  
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Ainda que esses dados sejam importantes para caracterizar os Estados, 

como eles estão agregados, a comparação entre diferentes varas e jurisdições fica 

comprometida.  

No sentido de superar esse obstáculo, o olhar será deslocado para outro 

nível de análise, qual seja: Jurisdição.  

Dito de outra forma, procura-se, a partir de agora, estimar semelhanças e 

diferenças entre as diferentes Jurisdições pesquisadas. O indicador utilizado para 

tal comparação é o CIJ (Carência de Juízo Itinerante). Em termos metodológicos, 

basta dividir o número de processos distribuídos na Jurisdição pelo total da 

população dos municípios que fazem parte daquela Jurisdição. O menor CJI de 

uma localidade indica que está havendo dificuldade no contato da população com a 

Justiça Federal, o que constitui indício da necessidade de ampliação do  acesso à 

justiça.  

 

No cruzamento dos dados foi levado em consideração o seguinte: 

 

(1) Primeiro passo: calcular a população total de cada jurisdição (apenas somou-

se o total de cada município de cada jurisdição); 

(2) O segundo passo foi calcular o total de processos distribuídos por jurisdição; 

(3) Depois disso, foram computados quantos municípios existem em cada 

jurisdição - isso foi feito a partir da análise de documentos com os Estados e 

suas respectivas jurisdições e municípios; 

(4) O passo seguinte foi dividir o total populacional pelo número de municípios da 

jurisdição. Por exemplo, na Jurisdição de Recife vivem 4.796.213 habitantes 

em um total de 67 municípios. Logo, 4.796.213/67 = 62.843. Esse novo 

número representa a média de pessoas por município em cada jurisdição.  

(5) Finalmente, dividiu-se o total de processos distribuídos por essa média. 
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Tabela 11 - Nº de jurisdições por Localidade  
 

Localidade N % 

Capital 6 27,30 

Interior 16 72,70  

Total  22 100,0 

   Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do CJF -2008 
 

Os dados indicam que cerca de 27,30% das jurisdições estão localizadas 

nas capitais, perfazendo seis observações. À primeira vista, isso sugere que, dada 

a menor concentração de varas na capital, espera-se que essas regiões 

apresentem maiores níveis de CJI. Todavia, não é possível testar essa hipótese 

apenas com dados de freqüência. Uma opção analítica é a comparação de médias 

através de um teste t. As tabelas abaixo sumarizam os resultados. 

 
  

Tabela 12 – Estatística Descritiva da CJI por Localidade  
 

        N Média Desvio Erro padrão  
Capital 6 0,802 0,336 0,137 
Interior 16 0,399 0,266 0,067 

 Fonte: elaboração da autora a partir de dados do CJF-2008 
 

 

Como pode ser observado, a comparação de médias sugere que o Interior 

(0,399) apresenta uma carência muito maior do que a Capital (0,803). Ou seja, 

mesmo apresentando mais jurisdições, as instituições do Interior demonstram mais 

fragilidades quando comparadas com as instituições localizadas nas capitais. A 

tabela abaixo sumariza os testes de significância estatística da referida 

comparação de médias.  
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Tabela 13 - Independent Sample Test (Test t) 

 

VD: CJI  F Sig  T df  Sig  (2-tailed)  
Equal variances assumed 0,596 0,449 2,956 20 0,008 

Equal variances not 

assumed 

  2,647 7,488 0,031 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do CJF-2008 
 

No caso, como o p-valor do teste de igualdade de variâncias sugere 

homocedasticidade (p> 0,05), é preciso observar as estatísticas da primeira linha 

da tabela (Equal variances assumed). Os dados sugerem que existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre a CJI na Capital vis-à-vis o Interior (p=0,008). 

Em termos substantivos, os dados sugerem que a Carência do Juízo Itinerante é 

um fenômeno espacialmente concentrado, registre-se: no Interior.  

 

A tabela 14 apresenta o CJI por jurisdição 

 

Tabela 14 – CJI por Jurisdição  

 Ranking  Estado Jurisdição Localidade  CJI 

1 RN Natal Capital 1,217 

2 PB João Pessoa Capital 1,073 

3 
PB 

Campina 

Grande 
Interior 1,009 

4 PE Recife Capital ,873 

5 PB Sousa Interior ,856 

6 AL Maceió Capital ,838 

7 AL Arapiraca Interior ,669 

8 RN Mossoró Interior ,596 

9 CE Sobral Interior ,467 

10 CE Fortaleza Capital ,439 

11 PE Garanhuns Interior ,407 

12 SE Aracaju Capital ,375 

13 RN Caicó Interior ,359 

14 
CE 

Juazeiro do 

Norte 
Interior ,359 
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15 PE Caruaru Interior ,356 

16 
CE 

Limoeiro do 

Norte 
Interior ,282 

17 SE Itabaiana Interior ,260 

18 SE Estância Interior ,229 

19 PE Serra Talhada Interior ,223 

20 PE Salgueiro Interior ,124 

21 PE Petrolina Interior ,118 

22 
AL 

União dos 

Palmares 
Interior ,064 

Fonte:  Elaboração da autora 

 

Analisando os dados, observa-se que há carência por varas em toda a 5ª 

região, pois os dados indicam de forma mesclada os CJI nas Capitais e nos 

Interiores. Entretanto, os menores CJI estão localizados em cidades do interior, 

demonstrando a necessidade de ações de ampliação do acesso à justiça em tais 

localidades. Na tabela acima é possível verificar a ordem de preferencial para o 

atendimento nas jurisdições. Quanto à ordem de prioridade dos municípios em 

cada jurisdição será necessária à realização de um estudo, utilizando alguns 

indicadores para se obter os dados. 

 

4.4  Sugestões de Ações para Implantação do Juízo I tinerante 

 

Ciente de uma realidade em que os recursos públicos serão cada vez mais 

escassos, como também da necessidade da otimização na utilização desses 

recursos, indica-se a prática do Juízo Itinerante no âmbito de atuação da Justiça 

Federal da 5ª Região, como forma de aproximar a Justiça Federal do cidadão mais 

carente e, ao mesmo tempo, reduzir o custo de interiorização da justiça. 

Cumpre destacar que o processo de interiorização que vem sendo 

implementado no âmbito da Justiça Federal, possui uma abrangência ainda 

limitada a poucos municípios, devido aos custos de implantação, gastos com 

pessoal e manutenção da estrutura física. A utilização do juízo itinerante, após um 

estudo pormenorizado para definição do perfil dos municípios a serem atendidos, 

limitará a implementação dessas estruturas fixas em cidades-chave das regiões do 
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Estado, que servirão de base para esses juízos itinerantes, otimizando, dessa 

maneira, os custos fixos de manutenção.  

A prática da justiça itinerante não é novidade no País. Há vários exemplos 

de sucesso com a utilização dos Juizados Especiais Federais Cíveis itinerantes. 

Recomenda-se a implantação do Juízo Itinerante, meio sistematizado e funcional 

para ampliar o acesso à Justiça Federal, com um baixo custo e fácil 

operacionalidade, nos municípios onde não existem fóruns da Justiça Federal na 5ª 

Região. 

A proposta da justiça itinerante é também uma proposta de fortalecimento 

da cidadania, que proporcionará toda orientação e informação possível aos 

jurisdicionados das comunidades atendidas pelo projeto, buscando, igualmente, 

consolidar parcerias com Prefeituras e Câmaras Municipais para o 

desenvolvimento de ações conjuntas. Tais ações têm em vista aperfeiçoar e 

consolidar cada vez mais a ampliação incondicional da prestação jurisdicional de 

modo a atingir a todos os cidadãos da região Nordeste que necessitem de 

atendimento no âmbito da competência da justiça federal. 

Observe-se que o emprego do juízo itinerante pode ser utilizado ainda na 

realização de mutirões de conciliação em toda a 5ª Região, contribuindo assim 

para agilização da prestação jurisdicional. 

No plano operacional, sugere-se uma Resolução do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, instituindo o juízo federal itinerante na Região e 

designando comissão para: 

I. Realização de estudo que determine o perfil dos municípios a serem atendidos 

pelo juízo itinerante, levando em consideração a população total, a população de 

idosos, e a localização geográfica; 

II. Escala de juízes e servidores considerando a proximidade das Subseções 

Judiciárias existentes no Interior do Estado. 

III. Firmação de convênios com as prefeituras e câmaras municipais dos 

municípios-alvo, que cederão a infra-estrutura de imóvel necessária ao 

funcionamento do juízo itinerante e se encarregará da divulgação do evento, por 

meio, por exemplo, de rádios comunitárias locais. 

IV. Firmação de convênios com o Ministério Público Federal, INSS e Caixa 

Econômica Federal para atuação conjunta. 
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V. Visita ao município escolhido, em conjunto com representantes do INSS, CEF e 

MPF, para definição do imóvel a ser utilizado, do plano de divulgação e das datas 

em que o evento se realizará. 

Relevante a designação por meio de Portaria, de um Desembargador 

Federal para exercer a coordenação do juízo itinerante da Justiça Federal da 5ª 

Região e nomeação de uma equipe permanente de apoio para auxiliá-lo, que 

trabalhará em dedicação exclusiva, composta por um analista judiciário, um técnico 

judiciário e um agente de segurança (motorista). Quando das realizações dos 

juízos itinerantes, serão escalados juízes e servidores da Subseção judiciária mais 

próxima para compor a equipe de trabalho.  

Nos Anexos 1 e 2 consta na integra, Resoluções de Tribunais Estaduais e 

Federais do País, disciplinando o funcionamento da Justiça Itinerante. 
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5    CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

Com a finalidade de colaborar para a melhoria da prestação jurisdicional, 

pretendeu-se realizar uma análise acerca da possibilidade da implantação do juízo 

itinerante, como forma de se oferecer aos jurisdicionados um melhor acesso ao 

aparelhamento judiciário, através do deslocamento dos serviços para logradouros 

próximos à comunidade não assistida pela Justiça Federal da 5ª Região, 

contribuindo-se desta forma para o crescimento da Região Nordeste. 

O tema encontra-se em ampla discussão no Judiciário, no entanto, pouco 

se têm estudado acerca de sua viabilidade, custos e estrutura de funcionamento. A 

idéia busca levar a prestação jurisdicional até o cidadão, redirecionando a estrutura 

atual. 

A proposta deste estudo foi analisar a possibilidade de colaboração para a 

ampliação do acesso à justiça, com a utilização do juízo móvel. Teve como 

objetivos contextualizar o emprego de ações itinerantes na conjuntura nacional; 

analisar a carência da 5ª Região da justiça federal sob o ponto de vista da 

necessidade de implantação da justiça itinerante a fim de atender ao disposto na 

EC nº 45/2004 e apresentar estratégias administrativas para a implantação do juízo 

móvel nos Estados que compõem a 5ª Região da Justiça Federal.   

A preferência pelo tema aspira oferecer um esboço teórico a partir da visão 

de diversos autores sobre o acesso à justiça como instrumento de solidificação do 

processo de cidadania. A idéia de conciliar a base teórica com a realidade do 

objeto de estudo permitiu a identificação das atividades que são realizadas no 

âmbito nacional acerca da utilização do juízo itinerante. O foco da pesquisa 

direcionou-se a uma forma de expandir as atividades judiciais na justiça federal, 

propondo uma Justiça mais acessível ao cidadão. 

O processo de interiorização que vem paulatinamente sendo implementado 

no âmbito do Judiciário Federal tem sua abrangência ainda bastante limitada, 

principalmente no âmbito da 5ª Região, uma vez que apenas em algumas cidades 

encontram-se disponíveis tais serviços, existindo dificuldade para que a população 

menos favorecida procure os municípios que são assistidos pela Justiça Federal.  
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Por certo, com a ampliação do acesso da população à justiça federal o 

número de demandas deve aumentar significativamente, haja vista que a Região 

Nordeste é uma das mais carentes do País.  

Os dados evidenciam ainda que a 5ª Região apresenta o menor número de 

varas instaladas, sendo a segunda região com o maior número de habitantes por 

juiz. 

Identifica-se que a 5ª Região possui 10% (dez por cento) do total de 

processos em tramitação até dezembro de 2008 nos juizados especiais federais 

em toda a Justiça Federal no País. Em contrapartida, observou-se que na Região 

Nordeste o número de benefícios concedidos pelo Instituto Nacional de Seguro 

Social é consideravelmente mais elevado que as outras Regiões do País, 

corroborando com a idéia de que com a expansão do acesso da população às 

atividades judicantes o número de ações deve crescer expressivamente. 

Considerando os dados, constata-se que o grande volume de processos 

distribuídos está concentrado nos JEFs, e ainda que a maioria absoluta das varas, 

com exceção do Estado de Pernambuco, localiza-se em municípios do interior. Os 

dados dizem ainda que em 2008 a 5ª Região efetuou o pagamento de valores 

consideráveis entre RPV e precatórios, atingindo um grande número de 

beneficiários, injetando uma quantia significativa na economia regional. 

Utilizou-se um indicador denominado CIJ (Carência de Juízo Itinerante), 

ficando evidenciado com a comparação de médias que o Interior apresenta uma 

carência maior do que a Capital, ou seja, mesmo apresentando mais jurisdições, as 

instituições do Interior demonstram mais fragilidades quando comparadas com as 

localizadas nas capitais.  

Foi possível constatar que as ações itinerantes empregadas no âmbito 

nacional estão sendo aplicadas em várias Instituições Públicas, com os mais 

diversos propósitos e com avaliações positivas. As experiências utilizadas no poder 

judiciário demonstram uma notória satisfação por parte dos órgãos e dos usuários.  

Importa registrar que segundo os dados obtidos acerca dos custos de instalação e 

funcionamento de uma vara fixa e de um juízo itinerante, ficou evidenciado que os 

gastos com uma vara fixa é mais elevado. 
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Destaca-se nesta pesquisa como principal contribuição, a constatação que 

a justiça itinerante pode contribuir, com baixo custo, para ampliação do acesso à 

justiça nos Estados que formam a 5ª região da justiça federal. 

Anote-se que o desenvolvimento provoca o aumento no número de 

conflitos e, por conseguinte, torna-se maior a probabilidade de que alguns pleitos 

transformem-se em litígio judicial. Por sua vez, os problemas de acesso ao 

Judiciário são seguramente apontados como um fator de obstáculo à realização 

plena da cidadania. 

A estrutura do Judiciário brasileiro não tem condições materiais e humanas 

de crescer na mesma magnitude em que surgem os processos. Tal desacerto leva 

a uma dilação dos tempos de tramitação processual, somando-se aos milhões de 

processos que não findam àqueles que chegam. Para fazer frente a essa 

desproporção, alguns estudiosos no assunto defendem mudanças no Código de 

Processo Civil e acreditam que com maior utilização do instrumento da conciliação, 

é possível se fazer Justiça de forma mais efetiva. 

É imprescindível uma reforma diante da crise de efetividade da prestação 

jurisdicional que coloca em cheque a confiabilidade do Poder Judiciário brasileiro e 

lhe atribui muitas vezes o encargo pela não concretização dos Direitos 

Fundamentais. 

É assente a necessidade de transformação na estrutura da administração 

judiciária, para que direcione suas ações às prioridades da sociedade, com vistas à 

obtenção de melhores resultados na prestação jurisdicional, não havendo como se 

apartar da idéia de um judiciário acessível a todos, conforme garantido na Carta 

Magna vigente.  

Verifica-se atualmente, no âmbito do Poder Judiciário nacional, diversas 

ações desenvolvidas na busca de uma prestação jurisdicional célere e efetiva para 

o cidadão. Ações concretas são ratificadas em seminários e encontros cujos temas 

como qualidade, foco no cidadão e modernização da gestão administrativa são 

destacados. 

Resultou da pesquisa que o acesso à justiça tem forte influência na 

redução da pobreza e desigualdade, uma vez que a presença do judiciário é capaz 

de injetar uma quantia significativa na economia regional, face à distribuição de 

renda através do pagamento de precatório e requisição de pequeno valor.  
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Decorre também da análise que a melhor forma de viabilizar a ampliação 

do judiciário seria a implantação do juízo itinerante, posto que tal mecanismo é uma 

alternativa viável à burocracia e ao elevado custo para a criação de uma vara fixa. 

A recomendação do emprego da justiça itinerante é também um 

instrumento para a concretização do processo de cidadania, proporcionando 

orientação e informação aos jurisdicionados das comunidades atendidas. Tais 

ações procuram aperfeiçoar e consolidar a ampliação da prestação jurisdicional.  

Sendo assim, no atual momento, onde a Justiça caminha dentro de um processo 

de consolidação democrática, o instrumento da justiça itinerante é apresentado 

como forma de acesso à cidadania.  

Registra-se que a Câmara dos Deputados aprovou em 16 de junho o 

projeto de lei que cria 230 novas varas federais para a interiorização da Justiça. O 

projeto, do Superior Tribunal de Justiça, previa a criação de 400 varas, mas esse 

número foi reduzido. De acordo com ICVJF, a estimativa é de que 55 novas varas 

sejam criadas na 5ª Região. 
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ANEXO 1 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 674 /07 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO 

DE JANEIRO TRE/RJ 
 

Institui a “Justiça Eleitoral Itinerante” e estabelece normas para o seu 
funcionamento. 
 
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO , no uso de suas 
atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO que é missão da Justiça Eleitoral deste Estado, a garantia de 
meios efetivos para que a sociedade fluminense possa intervir no processo de 
evolução da democracia através do voto; 
CONSIDERANDO a necessidade de desenvolvimento de ações de 
responsabilidade social que aproximem a Justiça Eleitoral da comunidade, em 
especial das mais carentes; 
CONSIDERANDO o grande significado dessas ações, não só por facilitar o acesso 
da população aos serviços eleitorais, mas por ser uma oportunidade para 
conscientização do eleitor acerca da importância do exercício pleno da cidadania 
através do voto, instrumento que concretiza a efetiva participação de cada um nas 
mudanças sociais; 
CONSIDERANDO ainda a necessidade de contínua evolução e aprimoramento dos 
serviços prestados pela Justiça Eleitoral neste Estado, por meio de iniciativas que 
os tornem mais ágeis e acessíveis, com foco na informação, orientação e efetivo 
atendimento do eleitorado, 
 
R E S O L VE: 
 
Art. 1º. Instituir, no Estado do Rio de Janeiro, a Justiça Eleitoral Itinerante, que tem 
como objetivo precípuo facilitar o acesso do eleitor aos serviços prestados pela 
Justiça Eleitoral. 
Art. 2º. A Justiça Eleitoral Itinerante destina-se:  
I - ao atendimento do eleitor em localidades consideradas distantes ou de difícil 
acesso, na capital e no interior, mediante o deslocamento de veículo equipado para 
tal fim, disponibilizando os serviços inerentes à inscrição eleitoral, expedição de 
segunda via, revisão de dados cadastrais e transferência de domicílio eleitoral, em 
horários pré-determinados, podendo, excepcionalmente, funcionar em dias não 
úteis. 
II - à divulgação de campanhas institucionais e de projetos fomentados por este 
Tribunal, voltados para a conscientização do eleitor sobre a função social e política 
do voto e à disseminação de informações relevantes ao exercício da cidadania, 
promovendo a integração entre os eleitores e a Justiça Eleitoral do Estado do Rio 
de Janeiro. 
Art. 3º. O calendário das atividades da Justiça Eleitoral Itinerante, estabelecendo as 
datas e a localização de cada evento, será definido por Ato Conjunto do Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral e do Corregedor Regional Eleitoral, dando prioridade 
de atendimento: 
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I - às populações dos municípios que não sejam sede de zonas eleitorais; 
II - às populações dos distritos mais distantes da sede das zonas eleitorais com 
circunscrição em área de grande extensão territorial, a serem oportunamente 
definidos; 
III - às populações dos municípios periféricos à Capital, que possuam grande 
densidade demográfica, a serem oportunamente definidos. 
Art 4º. Será expedida comunicação ao juiz da zona eleitoral com jurisdição na 
circunscrição onde se realizará o atendimento, com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias. 
§1º. A competência para apreciação dos requerimentos (RAE´s) e demais 
documentos recebidos será do juiz da Zona Eleitoral com jurisdição na 
circunscrição onde se efetivar o atendimento; 
§2º. O respectivo juízo eleitoral atuará em cooperação com a equipe da Justiça 
Eleitoral Itinerante. 
Art. 5º. Caberá ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral designar os servidores 
que atuarão na Justiça Eleitoral Itinerante, bem como os seus suplentes, que 
ficarão responsáveis pela organização dos documentos procedimentais e o seu 
encaminhamento aos respectivos juízos eleitorais competentes. 
Art. 6º. As entidades organizadas, que prestem serviços à comunidade, poderão 
solicitar à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a realização 
do atendimento itinerante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data 
requerida. 
§1. A Diretoria-Geral determinará a realização de uma visita técnica ao local do 
atendimento, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação ao dia de 
atendimento solicitado, para elaboração de um relatório da situação do local, nele 
sendo registradas as condições da rede elétrica, conexão telefônica e segurança. 
§2º. A entidade requerente deverá credenciar uma pessoa para acompanhar os 
servidores do Tribunal durante a visita técnica. 
§3º. Caberá à Corregedoria Regional Eleitoral analisar as solicitações e opinar 
sobre a realização do atendimento, levando em consideração os benefícios ao 
eleitorado que poderão dele advir, o levantamento citado no Art. 6º, §2º, desta 
Resolução e a compatibilidade com o calendário de atividades pré-estabelecido da 
Justiça Eleitoral Itinerante. 
Art. 7º. A Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro ficará encarregada da ampla divulgação do mencionado calendário, através 
dos meios de comunicação disponíveis nas comunidades atendidas, visando 
alcançar o maior número de pessoas. 
Art. 8º. Os juízos eleitorais do Estado terão engajamento total e efetiva participação 
nos trabalhos atinentes ao atendimento itinerante, envidando todos os esforços 
para a plena consecução dos objetivos a que se destina. 
Art. 9º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2007. 
 
Des. ROBERTO WIDER 
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ANEXO 2 
 

 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 
 
Estabelece normas para o funcionamento da Justiça Itinerante, e dá outras 
providências. 
   
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D O RIO DE 
JANEIRO , no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o decidido na 
sessão realizada em 21/08/2004,  
 
CONSIDERANDO, a necessidade de garantir o acesso à Justiça reconhecido pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de modo a assegurar os direitos 
fundamentais e o fortalecimento da cidadania;  
CONSIDERANDO, a necessidade de se estabelecer um novo paradigma de 
realização da prestação jurisdicional, segundo o qual os Magistrados de forma pró-
ativa e renovadora vão ao encontro das comunidades para promover a paz social 
através da solução dos conflitos de interesses;  
CONSIDERANDO, os princípios constitucionais da impessoalidade e do Juiz 
Natural como garantia dos cidadãos;  
CONSIDERANDO, que a democratização da Justiça requer que os segmentos 
menos favorecidos da sociedade sejam beneficiados com a gratuidade de Justiça e 
com acesso a um Judiciário simplificado, informal e com ênfase na conciliação, 
pois só assim se estará garantindo a igualdade prevista no art. 5º e inciso I da 
Constituição Federal vigente, e que a moderna concepção do Poder Judiciário deve 
primar por assegurar a igualdade aos desiguais.  
  
RESOLVE:  
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES :  
 
Art. 1º.  Fica instituído o “Projeto Justiça Itinerante” com a finalidade de assegurar a 
entrega da prestação jurisdicional nos segmentos de direito civil, de família, de 
infância e juventude, dos juizados especiais cíveis e criminais e matéria relativa ao 
registro civil das pessoas naturais, no horário das 09:00 às 15:00 horas, nos dias e 
locais previamente agendados pela Presidência do Tribunal de Justiça, podendo 
excepcionalmente, funcionar em dias não úteis.  
Art. 2º. Para efeito de registro, distribuição, guarda e arquivo a Justiça Itinerante 
será adjunta à Vara mais antiga, de Família da Comarca-sede, ou à Vara Única em 
se tratando de Comarca de 1ª Entrância.  
§ 1º - Na hipótese de óbice processual intransponível para a solução eficiente do 
conflito no âmbito da Justiça Itinerante, o feito será encaminhado à Justiça comum.  
Art. 3º.  A competência dos Juízes designados para atuarem na Justiça Itinerante, 
de natureza funcional, para a conciliação, instrução e julgamento das causas 
mencionadas no art. 1º, exclui a de qualquer outro órgão judicial, que não o de 
origem, devendo ser privilegiadas as soluções conciliadas.  
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II - DA JUSTIÇA ITINERANTE  
 
Art. 4º.  Caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça designar os Juízes de Direito 
que atuarão na Justiça Itinerante.  
§ 1º O Juiz de Direito designado deverá cumprir suas atribuições nas unidades 
móveis para tal fim destinadas, conforme calendário previamente definido pela 
Presidência do Tribunal de Justiça.  
Art. 5º.  A Justiça Itinerante destina-se:  
§ 1º - Nas 1ª, 2ª e 3ª fases: a atender às populações dos municípios que não sejam 
sede de Comarcas: Municípios de Areal e Comendador Levy Gasparian ligados à 
Comarca-sede de Três Rios; Município de Tanguá, ligado à Comarca-sede de 
Itaboraí; Município de Macuco ligado à Comarca-sede de Cordeiro; Município de 
Aperibé, ligado à Comarca-sede de Santo Antonio de Pádua; Município de São 
José de Ubá, ligado à Comarca-sede de Cambuci e Município de Varre-Sai ligado à 
Comarca-sede de Natividade;  
§ 2º - Na 4ª fase: a atender às populações dos distritos mais distantes das 
Comarcas-sede nos Municípios com grande extensão territorial, a serem 
oportunamente definidos por Ato Executivo-Conjunto do Presidente do TJERJ e do 
Corregedor Geral da Justiça.  
§ 3º - Na 5ª fase: a atender às populações dos municípios periféricos à Capital que 
possuam grande densidade demográfica, a serem oportunamente definidos por Ato 
Executivo-Conjunto do Presidente do TJERJ e do Corregedor Geral da Justiça.  
 
III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
Art  . 6º. Caberá ao Corregedor-Geral da Justiça designar os servidores que 
atuarão na Justiça Itinerante, bem como os seus suplentes, que ficarão 
responsáveis pela guarda e organização dos documentos procedimentais.  
Art. 7º.  O Juiz de Direito em exercício na Justiça Itinerante em cada Comarca-
sede, terá responsabilidade na instalação e manutenção de uma estrutura 
cartorária simplificada para o registro e lançamento estatístico, guarda e 
arquivamento dos documentos gerados pela Justiça Itinerante, e realização das 
demais tarefas necessárias ao bom andamento dos trabalhos.  
§ 1º - O juiz em atuação na Justiça Itinerante poderá ser assistido por seus 
secretários.  
Art. 8º.  O Juiz de Direito designado para atuar na Justiça Itinerante, será 
substituído, em suas faltas ou impedimentos ocasionais, pelo Juiz de Direito que o 
substituir em seu Juízo de origem.  
Art. 9º.  Após a implementação das fases previstas no projeto inicial e avaliação do 
mesmo, poderá ser implementado software  para o processamento exclusivamente 
virtual, inclusive com assinatura digital do Juiz com certificação em livro próprio.  
Art. 10º.  Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do Tribunal de Justiça 
e pelo Corregedor-Geral da Justiça, no âmbito de suas respectivas atribuições.  
Art. 11º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Publique-se e cumpra-se.  
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