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Aniversariantes
Hoje: Katy Carolina Castro Xavier (Juazeiro) e Felipe Caires da Costa Pinto (10ª 
Vara). Amanhã: Patricia Farias de Oliveira (18ª Vara).

Parabéns!
Amanhã: Hoje: Katy Carolina Castro Xavier (Juazeiro) e Felipe Caires da Costa Pinto 
(10ª Vara). Amanhã: Patricia Farias de Oliveira (18ª Vara). Parabéns!!!

Além destes painéis, o CNJ também disponibiliza outros painéis ligados à Vio-
lência Doméstica, Gestão Socioambiental, Demandas Repetitivas e um Módulo de 
Produtividade Mensal.

Justiça em Números

Principal fonte das estatísticas oficiais do Poder Judiciário, anualmente, desde 
2004, o Relatório Justiça em Números divulga a realidade dos tribunais brasileiros, 
com muitos detalhamentos da estrutura e litigiosidade, além dos indicadores e das 
análises essenciais para subsidiar a Gestão Judiciária brasileira. São informações 
sobre despesas e força de trabalho, gestão judiciária, indicadores e IPC-Jus (Índice 
de Produtividade Comparada da Justiça). Nas telas a seguir, foi aplicado o filtro 
para mostrar informações do TRF 1ª Região.

CJF libera R$1,6 bilhão em RPVs
O Conselho da Justiça Federal (CJF) 

liberou para os Tribunais Regionais Fede-
rais (TRFs) os limites financeiros no valor 
de R$ 1.631.185.849,42, relativos ao 
pagamento das Requisições de Peque-
no Valor (RPVs), autuadas em maio de 
2021, para um total de 135.191 proces-
sos, com 161.015 beneficiários. 

Do total geral, R$ 1.330.488.815,35 
correspondem a matérias previdenciárias 
e assistenciais, a exemplo de revisões de 
aposentadorias, auxílio-doença, pensões 
e outros benefícios, que somam 71.661 
processos, com 89.410 beneficiários. 

Para o TRF da 1ª Região, do total 
geral de R$ 570.055.662,77, o valor 
correspondente a ações previdenciárias/
assistenciais foi de R$ 483.094.796,96 
(24.279 processos, com 27.853 bene-
ficiários)

O Conselho esclarece que caberá aos 
TRFs, segundo cronogramas próprios, o 
depósito dos recursos financeiros libe-
rados. Com relação ao dia em que as 
contas serão efetivamente liberadas para 
saque, esta informação deve ser buscada 
na consulta de RPVs, disponível no Por-
tal do Tribunal responsável.

VIII Seminário de Planejamento 
Estratégico Sustentável do Poder 
Judiciário acontece de 28 a 30/6

Nos dias 28, 29 e 30 de junho de 
2021, acontece o VIII Seminário Estraté-
gico de Planejamento  Sustentável do Poder 
Judiciário (SPES) – Agenda 2030, pro-
movido pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). A abertura, no dia 28, das 11h30 
às 12h30h, será conduzida pelo presiden-
te do STJ e do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), ministro Humberto Martins, tendo 
como palestrante inicial o ganhador do prê-
mio Nobel da Paz de 2006, Muhammad 
Yunus.

O evento será transmitido pelo canal do 
STJ no YouTube  e terá como tema central a 
gestão pública socioambiental, para o de-
senvolvimento sustentável e para o princí-
pio constitucional da eficiência administra-

tiva. Os painéis ocorrerão das 14h às 17h. 
O encerramento, dia 30, será conduzido 
pelo ministro do STJ Benedito Gonçalves, 
às 16:30h.

Na programação destacam-se os te-
mas: Panorama da Agenda 2030 no Po-
der Público; Plano de Logística Sustentável 
e Governança de Contratações Públicas 
(ODS 12); Inclusão de cotas em contratos 
de terceirização para mulheres que sofrem 
violência doméstica e familiar (ODS 5); 
Impactos socioambientais da perda e des-
perdício de alimentos (ODS 2); Política de 
Sustentabilidade e Balanço Socioambiental 
do Poder Judiciário(ODS 16); e a Nova Lei 
de Licitações e o Desenvolvimento Nacio-
nal Sustentável (ODS 12 e 16).

O evento é destinado a autoridades e 
servidores de tribunais superiores, da Justi-
ça Federal, estadual, do Trabalho, Eleitoral 
e Militar; do Ministério Público, dos Tribu-
nais de Contas da União e dos estados, dos 
Poderes Executivo e Legislativo federais, 
além do público em geral.
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