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A servidora Livana Fon Vieira da 
Silva, Técnica Judiciária do Tribunal 
Regional do Trabalho de São Pau-
lo, deseja permutar com servidores 
do TRF5 ou das seções e subseções 

judiciárias da 5ª Região. Os inte-
ressados devem entrar em contato 
pelos telefones (11) 95344-3735 / 
3150-2013 ou pelo e-mail livana.

fon@trtsp.jus.br. O também servidor 
Marcelo Augusto Alves de Siqueira, 
Técnico Judiciário lotado na Subse-

ção de Guarabira-PB, deseja permu-
tar com servidores do TRF5. Conta-

tos: (81) 8729-9050, (83) 8640-5404 
ou marcelo.siqueira@jfpb.jus.br.

O

Recesso Forense 

Marcelo Navarro 
profere palestra 
no Ceará 

TRF5 paga saldo do passivo de 
reenquadramento a 67 servidores

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 vai pa-

gar uma folha suplementar com 
o saldo do passivo referente ao 
reenquadramento proporcionado 
pela Lei 12.774, de 28/12/2012, 
que dispõe sobre as carreiras dos 
servidores do Poder Judiciário 
da União. A previsão é de que o 
pagamento seja realizado entre 
o dias 22 e 30/12. Serão contem-
plados 67 servidores que tinham a 
receber até o valor de R$ 5 mil. A 
liberação do saldo foi possível gra-
ças à alteração do artigo 13 da Re-
solução nº 224/2012, do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), que nor-
matiza o pagamento de passivos 

administrativos para servidores e 
magistrados da primeira e segun-
da instâncias da Justiça Federal, 

além do próprio CJF.
Elevação - De acordo com a di-
retora em exercício da Folha de 
Pagamento, Cecília Souto Maior, 
com a nova redação dada pela 
Resolução nº 275 do CJF, de 18 de 
dezembro de 2013, foi autorizada 
a elevação do limite de pagamen-
to do saldo de R$ 2 mil para R$ 5 
mil. “Em abril deste ano, o TRF5 
pagou o passivo de quem tinha o 
saldo até o limite de R$ 2 mil. Já 
a Folha normal de dezembro será 
paga sexta-feira, dia 19”, informou 
Cecília. O espelho do contrache-
que da folha suplementar já pode 
ser conferido na área “Recursos 
Humanos” da intranet.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 inicia, no dia 
20/12, o recesso forense, que 
se estenderá até o dia 6/01 de 
2015. De acordo com a Portaria 
nº 01028, de 19/11/2014, assi-
nada pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 

Wildo, nesse período, o expedien-
te será das 13h às 18h, em regime 
de plantão, como prevê a Lei nº 
5.010/66, exceto nos dias 24, 25 
e 31 de dezembro e 1º de janei-
ro de 2015, quando não haverá 
expediente. Durante o recesso, 
o atendimento na área judiciária 

(plantão) será para apreciar ape-
nas feitos que demandem medi-
das liminares em habeas corpus 
ou para evitar perecimento de 
direito e/ou dano irreparável ou 
de difícil reparação, em qualquer 
caso, distribuídos durante o refe-
rido período.

Convidado pelo Núcleo Sec-
cional Ceará da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe-CE), o desembargador 
federal Marcelo Navarro profe-
riu palestra, na tarde de ontem, 
no auditório do edifício-sede da 
Justiça Federal no Ceará (JFCE), 
em Fortaleza, sobre “A formação 
do magistrado na contempora-
neidade”. O evento teve como 
objetivo comemorar os 10 anos 
de atividades daquele Núcleo na 
formação continuada e aperfei-
çoamento dos magistrados, com 
o intuito de elevar o desempe-
nho dos órgãos do Poder Judi-
ciário e garantir uma prestação 
jurisdicional de qualidade.


