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Presidente do TRF5 anuncia medidas 
para redução de despesas

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, anunciou, 
na última sexta-feira (4), algumas 
medidas para reduzir as despesas 
de custeio, cuja verba para 2016 
foi cerca de 40% menor que o ano 
passado. Uma medida concreta 
que será adotada a partir de hoje 
(7): o ar-condicionado será ligado 
às 8h30 e desligado, às 19h, nas 
segundas, terças e quartas. Já nas 
quintas e sextas, o ar-condiciona-
do estará disponível das 8h30 às 
17h30. Nas quintas, considerando 
as sessões de julgamento da 1ª e 
da 3ª Turmas, o ar será ligado no 
2º andar às 7h30. O funcionamen-
to dos prédios anexos (I, II e III), 
por não envolverem atendimento 
ao público externo, encerrará às 
17h. “Essa sistemática redunda-
rá em significativa economia e 
respeitará a dinâmica natural de 
funcionamento do Tribunal. Even-
tuais ajustes poderão ser feitos 
oportunamente”, explica Fialho, 
alertando que, no intervalo entre 
17h30 e 20h30, é cobrada a cha-

Visita – O presidente do 
TRF5, desembargador fe-
deral Rogério Fialho Morei-
ra, recebeu visita do presi-
dente, de diretores e parte 
da equipe da Resource, 
empresa que presta servi-
ço ao TRF5 para o sistema 
PJe. Estiveram presentes 
também as diretoras da 
Secretaria Judiciária e da 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) do TRF5, respecti-
vamente, Telma Motta e Fernanda 

Montenegro, além do diretor da 
Divisão de Desenvolvimento de Sis-
temas da STI, Laureano Montarroyos.

mada ‘tarifa de hora de ponta’, 
em torno de 350% mais cara que 
a normal. O presidente do TRF5 
também anunciou que, a partir da 
próxima semana, a equipe técnica 
da Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) ini-
ciará testes para ajustar o funcio-
namento dos elevadores ao fluxo 
de usuários.
Recursos Humanos – Rogério 
Fialho antecipou que a Presidên-
cia está promovendo uma revisão 
em vários contratos, mediante a 
renegociação dos preços com os 
fornecedores dos bens e servi-
ços, bem como a supressão do 
que não é indispensável para o 
funcionamento de nossas unida-
des. Dessa forma, neste primeiro 
momento, 16 postos de serviços 
terceirizados serão diminuídos. 
“Os cortes na proposta orçamen-
tária foram profundos e exigem 
medidas duras. Algum desconfor-
to será inevitável. Por isso, peço a 
compreensão e o apoio de todos, 
para que se engajem nas iniciati-
vas propostas, contribuindo para a 
economia de recursos e tentando 

adaptar-se à nova 
realidade”. Em re-
lação aos estagiá-
rios, a orientação 
inicial é a de não 
repor as vagas 
que surgirem. “Te-
nho acompanha-
do pessoalmente 
cada uma dessas 
deliberações, que, como disse, são 
sempre muito difíceis. O monito-
ramento dessas providências será 
permanente, a fim de avaliarmos 

A agência da Caixa Econômica 
Federal (CEF) da Av. Cais do Apo-
lo, inaugurada nos anos de 1980, 
fechou suas portas na última sexta 
(4). O edifício foi comprado pelo 
Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião - TRF5 em 2010, mas já pos-
suía boa parte dos seus 8 mil m2 
ocupados pelas atividades admi-
nistrativas da Corte. Com a deso-

cupação da CEF, serão instalados 
mais serviços administrativos e car-
toriais, contudo, ainda não há prazo 
para o início das reformas necessá-
rias à requalificação do espaço, em 
decorrência de contingenciamento 
orçamentário. A agência da CEF, 
por sua vez, foi transferida para o 
Shopping Paço Alfândega e come-
ça a funcionar hoje.

se elas produzem os resultados 
esperados, se são suficientes ou se 
precisam ser reforçadas”, assegu-
rou o presidente do TRF5.

O desembargador federal Edilson 
Nobre participará, hoje, no Conse-
lho da Justiça Federal, em Brasília, 
da reunião da Comissão Especial 
de Concurso da Justiça Federal. Na 
pauta, a uniformização dos pro-
gramas dos certames para a ma-
gistratura federal.


