
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

O procurador da República Fernando Amorim Lavieri e 15 servidores do Ministério Público 

Federal (MPF-ES) participaram hoje, 12/6, no auditório da SJES, em Vitória, de um curso de 

capacitação no sistema processual e-Proc transmitido por videoconferência pela Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ). 

Na tarde de ontem, fizeram o curso a 2ª Vara Federal Criminal de Vitória e a Polícia Federal do 

Espírito Santo.  

Implantação 

Desenvolvido no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, o e-

Proc foi escolhido pelo TRF2 para substituir o sistema Apolo na Justiça Federal da 2ª Região (RJ 

e ES) pela facilidade que oferece aos usuários. 

O pontapé inicial para implantação do novo sistema na 2ª Região foi dado no Espírito Santo, 

em 23 de fevereiro deste ano, com sua instalação nos juizados especiais federais de Vitória e 

nas Turmas Recursais capixabas.  

De lá para cá, o sistema foi implantado nos juizados de Serra, Linhares, São Mateus, Colatina e 

Cachoeiro de Itapemirim, nas varas cíveis de Vitória (nas competências previdenciária e de 

propriedade industrial), nas varas federais de Serra, Linhares, São Mateus, Colatina e 

Cachoeiro de Itapemirim (também nas competências previdenciária e de propriedade 

industrial), e nas varas federais de execução fiscal.  

No próximo dia 25/6, o e-Proc deverá ser expandido nas varas cíveis da capital e nas subseções 

judiciárias de Serra, Linhares, São Mateus, Cachoeiro e Colatina para as demais matérias não-

criminais.  

Publicado primeiro edital de eliminação de documentos da 

Justiça Federal do Espírito Santo 
FOTO: ANA PAOLA DESSAUNE 

NO PRÓXIMO DIA 25/6, 

O E-PROC DEVERÁ SER 

EXPANDIDO NAS VFs 

CÍVEIS DA CAPITAL E 

NAS SUBSEÇÕES DE 

CACHOEIRO E COLATINA 

PARA AS DEMAIS 

MATÉRIAS NÃO-

CRIMINAIS  

NCS – ncs@jfes.jus.br – 12/06/2018  

MPF-ES se capacita para uso do sistema e-Proc na Justiça Federal  

mailto:ncs@jfes.jus.br


 

 

A previsão é de que, a partir de 29/6, o sistema entre em funcionamento na competência 

criminal em todos os órgãos julgadores da 2ª Região. 
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