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Meio Ambiente
Fotos do jardim do prédio 
sede da Justiça Federal 
capixaba abrem esta edição e 
marcam nossa comemoração 
pelo Dia Mundial do Meio 
Ambiente.  
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JFES celebra o dia mundial do meio ambiente 
com ações que ajudam a preservá-lo

Neste mês de junho, no dia 5, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data serve para lembrarmos o quanto 
ele é importante para a nossa própria sobrevivência. Pensando nisso, com a ajuda das seções de Manutenção (Seman) 
e de Serviços Gerais (Seseg), ambas vinculadas ao Núcleo de Obras e Manutenção (NOM), lembramos algumas ações 
que estão sendo desenvolvidas aqui na Seccional capixaba que auxiliam na sua preservação.

Consumo de água – Dentre as boas notícias que trazemos, a primeira delas é que o consumo de água na Justiça 
Federal caiu pela metade. Com ações simples, conseguimos uma economia expressiva de água 
no primeiro semestre deste ano. O consumo de maio de 2015 chegou a quase 50% em compa-
ração com novembro de 2014.

Contribuíram para esse resultado tão positivo as ações de economia implantadas pelo NOM, a 
partir de iniciativas dos colegas das Seman e da Seseg, como:

- redução em 50% da rega da grama,

- suspensão da limpeza de caixas d’água no período de escassez,
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- limpeza de pisos com panos úmidos em lugar de lavagem,

- limitação de tempo de abertura nas torneiras automáticas,

- regulagem permanente das caixas de descarga.

Para que essas medidas fossem realmente efetivas, foi fundamental o envolvimento e a dedica-
ção das equipes de limpeza, jardinagem e manutenção predial. Lembrando que sua adoção não 
impediu que os jardins da sede fossem regados e florescessem.

Novas ações em andamento

Além das medidas já adotadas, o NOM estuda a viabilidade da implantação de sistemas de irrigação automática e 
aproveitamento de água de chuva no prédio sede. 

Serra – Essa ação já será possível no novo prédio que abrigará a sede da Vara Federal de Serra, que está com o an-
damento acima do previsto. Assim, no primeiro semestre de 2016 teremos nosso primeiro prédio com aproveitamento 
de água de chuva. 

Cidade Alta – Outra notícia importante é que a SJES recebeu recursos para a modernização do prédio do Arquivo 
Judicial (antiga sede da Justiça Federal na Cidade Alta) em 2015. Estão previstas a troca do sistema de ar condiciona-
do por outro bem mais eficiente, a modernização dos elevadores, a reforma da fachada, a pintura de áreas comuns, 
a colocação de grades em janelas críticas, a impermeabilização, a ampliação do sistema de detecção de incêndio e a 
aquisição de uma nova subestação de menor porte para redução na conta de energia. 

Bicicletas

Lixo reciclável  

Servidores e funcionários das empresas terceirizadas utilizam bicicletas como meio de transporte. Nas fotos abaixo, 
moradores de Vitória e Cariacica que poupam o meio ambiente e ainda levam uma vida mais saudável. 

Os usúarios internos da Justiça Federal também encontram um contê-
iner (primeira foto) para separar os resíduos recicláveis de suas casas. 
Eles podem depositar esses materiais (limpos e secos), no estaciona-
mento do prédio sede, em Vitória, ao lado da porta da garagem. 
Na foto ao lado, as lixeiras para depósito de lixo seco e lixo úmido 
disponíveis em todos os setores da Justiça Federal. 
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O Núcleo de Apoio Judiciário da Justiça Federal do Espírito Santo infor-
ma que disponibiliza a sala de Consulta Processual e Atendimento ao 
Usuário, localizada no térreo do seu Prédio Sede, em Vitória, para os 
usuários que precisem utilizar o processo eletrônico, peticionamento e 
cadastramento, dentre outras funcionalidades.

A sede da Justiça Federal em Vitória está localizada na Av. Marechal 
Mascarenhas de Moraes, nº 1877, Monte Belo. Seu horário de atendi-
mento ao público em geral é das 12 às 17 horas. Já para os advogados, 
o horário de atendimento é das 12 às 19 horas.

Usuários da JFES têm sala de apoio disponível 
para utilização do processo eletrônico

EDITAL COMPLETO EM www.jfes.jus.br/menu/
estagios.jsp

Realização:

REMUNERAÇÃO
R$ 798,60 mensais mais auxílio-transporte

INSCRIÇÕES
De 25/05 a 19/06/2015, às 17 horas, mediante preenchimento de formulário 
padronizado de inscrição, no site www.jfes.jus.br (link estágios – área de atuação 
Emarf), e envio para o e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Estar cursando entre o 5º e 9º período de Direito de instituição de ensino credenciada 
no MEC

PROVA                                                                                                  
25/06/2015, das 14h às 17h, no auditório da Justiça Federal do Espírito Santo.

Os candidatos inscritos deverão comparecer ao local da prova com 30 minutos 
de antecedência, pois não haverá tolerância em relação ao horário, munido de 
documento de identidade com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO
20 horas semanais (dentro do expediente judiciário)

Vaga de estágio também em São Mateus e Linhares
Inscrições abertas pela Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª região (Emarf), para estudantes de Direito (5º 
ao 9º períodos). Estágio com carga horária de 20 horas semanais. Mais informações e editais no www.jfes.jus.br.



5

Mudança na forma de contagem dos prazos nas 
Turmas Recursais a partir de julho/15

Turmas Recursais/ES 
informam aos 
advogados: 

 
A partir do mês de julho, 
inclusive, a contagem dos 
prazos recursais dos 
julgamentos proferidos pelos 
colegiados das Turmas 
Recursais terão início no 
terceiro dia útil subsequente 
à sessão. 

(Art. 41 da Resolução nº TRF2-RSP-2015/00007, de 24 de março de 2015) 

Dúvidas: consulte www.jfes.jus.br ou ligue para (27)3183-5209 ou 5204. 
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Exposição do CCJF
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Leilão das Varas Federais de Execução Fiscal da 
Justiça Federal de Vitória arrecada 800 mil reais 

As Varas Federais de Execução Fiscal de Vitória realizaram, no dia 2 de junho, no auditório da Justiça Federal, a segunda 
praça de leilão de bens penhorados em seus processos.

Dos 135 lotes que estavam inicialmente na pauta, 48 foram cancelados, devido a acordo entre as partes, pagamento de 
dívidas, dentre outros. Os 25 lotes que foram arrematados superaram R$ 800.000,00 de arrecadação.

Colatina

Na próxima terça, dia 9/6, a partir das 9 
horas, será realizada a primeira praça de 
leilão de bens penhorados em processos 
em tramitação na Vara Federal de Colatina.

Veja a lista completa dos bens pelo site 
www.hdleiloes.com.brou pelo telefone 
0800-707-9272.
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Programa‘Justiça Federal, muito prazer’ recebe 
137 visitantes no primeiro semestre de 2015

O programa de visitas ‘Justiça Federal, muito prazer’ recebeu, no primeiro semestre de 2015, a visita de 137 alunos e profes-
sores de cursos de Direito. A grande novidade deste ano foi a visita de um grupo de 20 alunos e dois professores americanos, 
da West Virginia University, que receberam inclusive material de apoio – incluindo um exemplar da Constituição Federal – e 
apresentação em inglês, feita pelo juiz federal Alceu Mauricio Junior, titular da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal.

No dia 3 de junho, a JFES recebeu em sua sede um grupo de alunos do 5ºperíodo de Direito da Faculdade São Geraldo, 
acompanhados pelo professor Wellington de Oliveira.

Os alunos ouviram palestra, ministrada pelo juiz federal Ronald Krüger Rodor, titular da 3ª Vara Federal de Execução 
Fiscal. Na ocasião, eles puderam conhecer, de forma breve, as peculiaridades do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça. Em seguida, o juiz contou um pouco da história da Justiça Federal, sua criação, extinção e recriação, 
regulamentada pela Lei nº5.010/1966; a criação dos Tribunais Regionais Federais e do STJ, a partir da Constituição de 

Estudantes da West Virginia

Estudantes da UVV

Estudantes da Estácio de Sá - Vila Velha
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1988; as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº45/2004; a estrutura atual da Justiça Federal e sua divisão no 
Brasil em cinco regiões, e a Seção Judiciária do Espírito Santo, sua estrutura, jurisdição e competência, finalizando com 
as atribuições do Diretor do Foro.

Participaram ainda da visita como palestrantes os servidores Ronnie Francis Rangel Mariano, supervisor da Seção de 
Desenvolvimento de Pessoas e Estágio (Sedpe/NGP), que falou sobre o estágio na JFES; as servidoras Renata Simon 
Fernandes e Silvana Lúcia Braselina Rodrigues, supervisoras respectivamente da Seção de Distribuição Cível e Criminal 
(Sedic/NDI) e da Seção de Distribuição dos JEFs e Execução Fiscal (Sedijef/NDI), que demonstraram como são recebidas e 
distribuídas as petições iniciais eletrônicas; e Neidy Aparecida Emerick Torrezani, diretora de secretaria do 2º JEF, e Thia-
gus Coelho Freitas, servidor do 2º JEF, que explicaram algumas peculiaridades do processo eletrônico e sua tramitação 
naquele juizado. 

Serviço

O programa ‘Justiça Federal, muito prazer’ é coordenado pelo Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas da JFES. 
Sua visita poderá ser agendada pelo e-mail ncs@jfes.jus.br.
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Conciliação: seis novos mutirões programados

Audiências pré-processuais alcançam 85,07% de 
acordos em maio

Seis novos mutirões de audiências de conciliação já estão programados para os próximos meses na Justiça Federal, em 
Vitória. 

Realizados pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cescon), com o apoio das varas federais e áreas 
administrativas, em parceria com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da 2ª Região e 
órgãos envolvidos nos processos, os mutirões levarão para as mesas de negociação processos envolvendo os Correios, a 
Caixa, o Sistema Financeiro da Habitação e processos previdenciários. 

Os mutirões serão realizados no terceiro andar da sede da Justiça Federal (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, 
Monte Belo), em horários a definir.

Fique atento ao cronograma*

O Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cescon) da 
Seção Judiciária do Espírito Santo 
divulgou balanço das audiências de 
conciliação pré-processuais, realiza-
das em maio deste ano.

Das 67 audiências realizadas, 57 
resultaram em acordo, totalizando 
85,07%, sendo que o valor pago 
chegou a R$ 155.350,00. Foram 
atendidas 116 pessoas.

O projeto piloto “Audiências de Con-
ciliação Pré-Processual” foi implantado oficialmente em solenidade realizada no dia 14 de março de 2014, na sede da 

JUNHO (23/06)

JUNHO (29,30) JULHO (01)

JULHO (02)

AGOSTO (17/18)

AGOSTO (24 a 28)

VITÓRIA

VITÓRIA

VITÓRIA

DANOS MORAIS CORREIOS

SFH

PREVIDENCIÁRIO/ TURMA RECURSAL

JULHO: PREVISÃO DE INÍCIO DO PRÉ-PROCESSUAL RESPONSABILIDADE CIVIL /CORREIOS

VITÓRIA

VITÓRIA

CRÉDITOS/CORREIOS

DANOS MORAIS JEF – CAIXA

*Sujeito a alteração.
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Edital abre inscrição para vaga de juiz suplente 
na 2ª TR/ES

A Coordenadoria-Regional dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região 
informa a abertura de edital para preenchimento de uma vaga de juiz 
suplente na 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo.

A vaga é destinada a magistrados titulares ou substitutos, sem pre-
juízo de suas competências materiais, funções e/ou atribuições or-
dinárias e, para a escolha, será adotado o critério de antiguidade.

EDITAL Nº TRF2-EDT-2015/00006 

Justiça Federal em Vitória, no Espírito Santo, e está regulamentado na Portaria nº 24, de 14 de março de 2014, da Direção 
do Foro da Justiça Federal do Espírito Santo.

Saiba como funciona

Nesta nova modalidade de conciliação, tenta-se resolver o conflito antes que ele vire processo. 

A petição inicial é recebida pelo Núcleo de Distribuição (NDI) da Justiça Federal, em Vitória, que identifica se ela é refe-
rente a dano moral contra a Caixa Econômica Federal. Em caso positivo, o NDI encaminha esse pedido para o Cescon. 
Este, por sua vez, analisa o objeto do pedido e o envia no mesmo dia à Caixa Econômica Federal para verificar se aquela 
questão é passível de acordo. Em caso positivo, a parte é intimada para a audiência de conciliação, que ocorre em uma 

semana. 

A audiência é conduzida por um servidor conciliador. Resultando 
em acordo, o que ficou combinado ao final da negociação é do-
cumentado e assinado pelos presentes e enviado posteriormente 
à juíza federal coordenadora do Cescon, Aline Alves de Melo Mi-
randa Araújo, para homologação.

Homologado o acordo, o valor acertado entre as partes é deposi-
tado em conta à ordem do juízo, tendo como favorecido o cliente 
reclamante, que tem o prazo de no máximo quinze dias, para 
fazer o saque junto à Caixa Econômica Federal.

Serviço

As audiências pré-processuais são realizadas na sede da Justiça Federal, em Vitória. 

Qualquer pessoa que desejar uma audiência de conciliação (processual ou pré-processual) na Justiça Federal pode solici-
tá-la por meio do endereço eletrônico conciliar@jfes.jus.br ou pelo telefone (27) 3183 5015.
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TRF2 suspende prazos processuais da Caixa no 
Tribunal e na SJRJ

Novos títulos na biblioteca

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) suspendeu os prazos processuais dos feitos judiciais em que são partes a Caixa 
Econômica Federal (CEF) e a Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), entre os dias 8 e 11 de junho de 2015, no Tribunal e na Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro.

A suspensão dos prazos ocorre em decorrência da realização do mutirão de audiências de conciliação de processos relativos aos 
contratos de financiamento realizados pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

PORTARIA TRF2-PTP-2015/00301 de 1 de junho de 2015

Estão disponíveis para consulta e empréstimo (apenas para magistrados e servidores), na Biblioteca ‘Juiz Federal 
Oswaldo Horta Aguirre’, 28 novos títulos. Veja a lista completa abaixo:

ALTHUSSER, Louis; MATHERON, François. Política e história: de Maquiavel a Marx. Tradução de Ivone Castilho 
Benedetti. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 439 p. (Coleção tópicos). Inclui bibliografia.

ARENDT, Hannah; Kohn, Jerome (Org.). Compreender: formação, exílio e totalitarismo: ensaios (1930-54). Tradu-
ção de Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008. 490 p. Inclui biblio-
grafia.

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. 10. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 562 p. 
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Inclui bibliografia.

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. Tradução de Sérgio Bath. 7.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008. 884 p. (Coleção tópicos). Inclui bibliografia.

AUTOBIOGRAFIA de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira Dias, José Ignácio Coelho Mendes Neto. 4.ed. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 144 p. (Coleção Paulo Bonavides).

BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. Tradução de Antonio de Pádua Danesi; Revisão de Alain Mouzat, 
Mário Laranjeira. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 205 p. (Biblioteca do pensamento moderno).

BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? Tradução de Alexandre Werneck. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2016. 226 p. 

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama, Claudia Gama Martinelli; 
Revisão de Luis Carlos Fridman. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 272 p.

BAUMAN, Zygmunt. Quarenta e quatro cartas do mundo líquido moderno. Tradução de Vera Pereira. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2011. 226 p. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Tradução de Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 199 p. 

BERGSON, Henri. Memória e vida. Tradução de Claudia Berliner; Colaboração de Gilles Deleuze; Revisão de Bento 
Prado Neto. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 184 p. (Biblioteca do pensamento moderno).

BERLIN, Isaiah, Sir; Hardy, Henry (Org.). Ideias políticas na era romântica: ascensão e influência no pensamento 
moderno. Tradução de Rosaura Eichenberg; Apresentação de Joshua L. Cherniss. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. 379 p. Inclui bibliografia.

DICIONÁRIO dos filósofos. Direção de Denis Huisman. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 1053 p.

DURKHEIN, Émile. Lições de sociologia. Tradução de Mônica Stahel; Apresentação de Oliveiros S. Ferreira, Geor-
ges Davy. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013. 304 p. (Biblioteca do pensamento moderno).

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. Tradução de Rogério Fernandes. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2013. 191 p. (Biblioteca do pensamento moderno). Inclui bibliografia.

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. Prefácio de Gabriel Cohn. 5. 
ed. São Paulo: Globo, 2012. 929 p. Inclui bibliografia.

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Tradução de Fausto Castilho. Campinas: Editora Unicamp; Petrópolis: Vozes, 
2012. 1196 p.
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HOBSBAWM, E. J. (Eric J.). A era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. Tradução de Marcos Santarrita; 
Revisão de Maria Célia Paoli. 2. ed., 49. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 598 p. Inclui biblio-
grafia.

HOFFE, Otfried. Immanuel Kant. Tradução de Christian Hamm, Valerio Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
381 p. (Coleção tópicos). Inclui bibliografia.

JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Curso de filosofia moral: notas tomadas na Universidade de Bruxelas: 1962-1963. Tra-
dução de Eduardo Brandão; Prefácio de Françoise Schwab. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. 273 p. (Coleção 
tópicos). Inclui bibliografia.

LEBRUN, Gérard. Kant e o fim da metafísica. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. 782 p. (Coleção tópicos). Inclui bibliografia.

LUKÁCS, György. História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista. Tradução de Rodnei Nas-
cimento; Revisão de Karina Jannini. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. 598 p. (Biblioteca do pensamento 
moderno).

MAX Weber: uma introdução. Tradução de Vera Pereira. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 172 p. Inclui bibliografia.

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François. Campinas: Editora Uni-
camp, 2007. 533 p.

SEARLE, John R. Consciência e linguagem. Tradução de Plinio Smith; Revisão de Marcelo Brandão Cipolla, Vadim 
Nikitin, Eunice Ostrensky. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 449 p. (Biblioteca do pensamento moderno).

SENEDA, Marcos César. Max Weber e o problema da evidência e da validade nas ciências empíricas da 
ação. Campinas: Editora Unicamp, 2008. 357 p. Inclui bibliografia.

WEBER, Max. A ética protestante e o 
“espírito” do capitalismo. Tradução de 
José Marcos Mariani Macedo; Revisão de 
Antônio Flávio Pierucci. 12. reimpressão. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004. 335 p.

WEBER, Max. Economia e sociedade: 
fundamentos da sociologia compreensiva. 
Tradução de Astrogildo Miag, Karen Elsabe 
Barbosa; Revisão de Gabriel Cohn. 4. ed., 3. 
Reimpressão. Brasília: Ed. UnB, 2012. 2 v.

Com informações da Seção de Documentação 

e Divulgação (Sedod/NAJ).
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NOTÍCIAS DO TRF2

A Lei de Acesso à Informação acaba de completar três anos 
de vigência e nesse curto período o TRF2 já criou e aper-
feiçoou diversos serviços para ampliar o acesso do cidadão 
às informações sob sua guarda. A próxima novidade nessa 
área será o lançamento na segunda-feira, dia 1º de junho, 
do novo sítio eletrônico do Tribunal (www.trf2.jus.br), que 
trará para os usuários, dentre várias novas funcionalidades, 
uma que promete facilitar, e muito, a vida de quem precisa 
consultar informações da Justiça Federal da 2ª Região, que 
abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

O Portal Único de Pesquisa que integrará o novo sítio possibilitará ao usuário a pesquisa simultânea, em bases de dados 
diversas do Tribunal, a partir de um ponto único de acesso e numa mesma ação de consulta. Na prática, o serviço permitirá 
ao interessado que digitar um termo no campo de consulta - que aparecerá em destaque na página inicial - obter acesso 
a todos os conteúdos do sítio em que aquele termo apareça. Por exemplo, se o pesquisador escrever no campo a palavra 
“medicamento” ou a expressão “crime ambiental”, em segundos ele terá a sua disposição uma lista de resultados clas-
sificados por categorias, com todas as decisões judiciais publicadas, as notícias, os processos em andamento e qualquer 
outra fonte de informação em que figure a palavra ou a expressão digitada. 

Recurso inédito no Judiciário brasileiro, o Portal Único de Pesquisa é fruto de dois anos de trabalho conduzido pela Secre-
taria de Documentação, Informação e Memória (SED) do TRF2. 

A ideia de coordenar e fornecer as informações de forma integrada parte do conceito de dever de transparência dos entes 
públicos, que está na base da própria Lei de Acesso à Informação. E, por isso, o novo portal do Tribunal foi criado para ser 
um instrumento que garanta resultados completos, a partir de uma operação simples e rápida.

Acessibilidade 

Na verdade, simplicidade é a palavra de ordem que orienta o funcionamento de todos os recursos do novo sítio do Tri-
bunal. Com uma aparência “limpa” e uma estrutura organizada para garantir a navegação mais ágil, o novo ambiente 
virtual foi desenvolvido para atender a exigências de acessibilidade de pessoas com deficiência, como é o caso do serviço 
de consultas por comando de voz, disponível quando o acesso é feito através do navegador Google Chrome. 

Além disso, o novo sítio conta com o atributo de ser responsivo, ou seja, capaz de se adequar instantaneamente ao 
formato de tela do equipamento do usuário, seja um microcomputador, um celular com acesso à internet ou um tablet. 

Ainda, é importante destacar que todos os serviços e funcionalidades do antigo sítio continuarão à disposição dos usuá-
rios e alguns novos entrarão nesse rol já no dia 1º de junho. Entre essas novidades, estará a consulta aos enunciados das 
Turmas Recursais da 2ª Região e às súmulas da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. 

*ACOI/TRF2

TRF2 lança portal com serviço de pesquisa 
inédito no judiciário*



NOTÍCIAS DO CJF

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou aos 
tribunais regionais federais (TRFs) os limites fi-
nanceiros no valor de R$ 636.989.349,05 relati-
vos às requisições de pequeno valor (RPVs) autu-
adas em abril de 2015.

Do total geral, R$ 487.373.380,02 correspondem a processos previdenciários e assistenciais – revisões de aposentado-
rias, pensões e outros benefícios, que somam um total de 79.836 ações, beneficiando, em todo o país, 97.020 pessoas.

O Conselho esclarece ainda que cabe aos tribunais regionais federais, segundo cronogramas próprios, fazer o depósito, 
dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta 
informação deve ser buscada na consulta processual, na Internet, no endereço do portal do tribunal regional federal 
responsável.

RPVs em cada região da Justiça Federal:

TRF da 1ª Região(sede em Brasília-DF, abrangendo os estados de MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO, AP)

Geral: R$ 186.376.752,05

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 145.940.371,18 – 13.698 pessoas beneficiadas, em 12.347 ações

TRF da 2ª Região(sede no Rio de Janeiro-RJ, abrangendo também o ES)

Geral: R$ 47.707.023,39

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 28.701.444,83 – 1.948 pessoas beneficiadas, em 1.948 ações

TRF da 3ª Região(sede em São Paulo-SP, abrangendo também o MS)

Geral: R$ 125.682.496,36

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 105.167.328,76 – 8.308 pessoas beneficiadas, em 7.603 ações.

TRF da 4ª Região(sede em Porto Alegre-RS, abrangendo os estados do PR e SC)

Geral: R$ 164.794.093,04

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 135.729.875,38 – 20.719 pessoas beneficiadas, em 18.967 ações

TRF da 5ª Região(sede em Recife-PE, abrangendo os estados do CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 112.428.984,21

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 71.834.359,87 – 13.834 pessoas beneficiadas, em 11.031 ações. 

*Assessoria de Comunicação Social do CJF, em 29/05/2015, 9h50.

Conselho da Justiça Federal libera R$ 636 
milhões em RPVs*
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