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Informações detalhadas sobre a prática
Finalidade
A prática foi implantada na comarca de Formosa em junho de 2007 e tem como objetivo assegurar o
exercício pleno dos direitos de cidadania aos usuários da Justiça, sobretudo aqueles mais carentes, e
modificar a imagem que a sociedade tem do Poder Judiciário, garantindo aos cidadãos a solução
rápida e efetiva de suas necessidades judiciais.
Passo a passo para a implantação
Para alcançar as metas que foram definidas, foram implementados vários subprojetos:
 Justiça Democrática – consiste em pesquisa realizada entre advogados e usuários da Justiça,
especialmente em relação aos serviços da 1ª Vara Cível, colhendo críticas e sugestões para o
aprimoramento da prestação jurisdicional;
 Adotar é Legal – visa incentivar a adoção de crianças em abrigos na comarca, abrindo a
possibilidade de terem uma família;
 Quem é Pai Assume – prevê, mediante ações da Secretaria Municipal da Criança e do
Adolescente da cidade, identificar crianças matriculadas na rede pública que não possuem o
nome do pai na certidão de nascimento, com promoção de audiências para o reconhecimento












espontâneo por parte dos supostos pais. Em caso negativo, é prevista realização de
investigação de paternidade e, mediante gestões da 1ª Vara Cível, a realização dos exames de
DNA com custo menor que o de mercado, possibilitando, em audiência de instrução e
julgamento, tanto o reconhecimento da paternidade quanto a fixação de pensão alimentícia,
além da guarda e regulação do direito das visitas;
Casamento Gratuito – permite a casais de baixa renda a realização gratuita dos atos relativos
ao casamento;
Conciliar é Legal – através de mutirões periódicos abrevia o prazo para designação de
audiências nas áreas cíveis, de família e juventude;
Corte de Conciliação e Arbitragem – soluçiona demandas variadas em curto espaço de tempo;
Recuperação do Crédito – em conjunto com a Associação Comercial e Industrial e do Clube
de Diretores Lojistas de Formosa realiza mutirões de audiências visando a conciliação de
inadimplentes e seus credores para o incremento das atividades financeiras na comarca;
Boletim Enfoque – noticia as ações do Poder Judiciário;
Justiça se Aprende na Escola – promove a distribuição de material educativo sobre a Justiça
na rede de ensino local;
Quero Ser Dono – prevê a identificação das áreas urbanas de maior ocorrência de litígios
imobiliários para, ao fim, serem promovidas ações de usucapião urbano, individual e coletivo,
visando a regularização da propriedade de imóveis da cidade, assegurando às partes
economicamente carentes a obtenção do título de propriedade;
Ensinando a Liberdade – ofertas de aulas a jovens em regime de internação sócio-educativa;
Justiça Ativa – por meio de mutirões periódicos, organizado pelo TJ, visa desafogar as pautas
de audiências. Paralelamente aos mutirões são oferecidos serviços como emissão de carteiras
de identidade e de trabalho, CPF, título de eleitor e prestação de serviços básicos à população
carente.

Resultados alcançados
Por fim, os benefícios alcançados com a implantação da prática findaram por ajudar a comunidade na
desburocratização e agilidade da Justiça.

