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Juizados Itinerantes democratizam acesso à
Justiça e à Previdência Social no interior do país

Foto: Portal do TRF1
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Conheça o caráter inclusivo dos Itinerantes
- Não é preciso pagar para entrar com uma
ação nos Jefis. As despesas processuais, o atendimento, as perícias e as audiências são gratuitos. Somente se houver recurso e o autor tiver
condições financeiras para tal é que haverá despesas processuais.
- Não é preciso ter advogado para entrar com
o pedido. Se necessário, a equipe do Juizado itinerante, orientada por um Juiz Coordenador, ou
a defensoria pública prestará, de graça, assistência judiciária.
- O cidadão apresenta seu pedido conversando com o servidor do INSS (pedido oral) ou por

escrito, fornecendo as informações necessárias
para a ação de maneira simples e clara.
- Terminado o atendimento, o cidadão será
informado do dia e da hora da audiência com o
juiz, devendo comparecer acompanhado de suas
testemunhas. A presença do advogado não é necessária. Em geral, as soluções judiciais são realizadas logo após as audiências.*
*Fonte portal TRF1

Que matérias
podem ser apreciadas
nos Jefis?
Causas previdenciárias de até 60 salários-mínimos, como, por exemplo:
• Pedido de concessão de aposentadoria ou pensão
• Aposentadoria por idade para
trabalhadores rurais
• Concessão e/ou restabelecimento de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez
• Reconhecimento de condição

de companheiro ou de dependente apto para recebimento de
pensão por morte;
• Revisão de valores de benefícios
• Averbação de tempo de serviço
rural e urbano
• Conversão de tempo de serviço

especial em comum
• Concessão de benefício assistencial equivalente a um saláriomínimo à pessoa com deficiência
ou idosa sem meios de se manter
sozinha ou com ajuda da família,
com base na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)
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