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Horas trabalhadas no recesso serão 
computadas em dobro

TRF5 prepara novo concurso público para servidores

Pavimento térreo do novo prédio do 
TRF5 recebe divisórias de vidro

Subsecretaria de Pessoal 
informa que as horas tra-
balhadas durante o recesso 

forense serão computadas em 
dobro e revertidas em um banco 
de horas, devendo ser utilizadas 
em até 60 dias como dias de folga. 
Exemplo: o servidor que trabalhou 
durante cinco dias no recesso, ou 
seja, 25 horas, vai usufruir 50 horas 
de folga, o equivalente a cerca de 
sete dias de trabalho normal no 
TRF5. Contudo, os servidores de-
vem observar os períodos de fé-
rias previamente agendados, para 
que não ocorram afastamentos 

superiores a 30 dias. A 
Subsecretaria de Pes-
soal lembra que, du-
rante a compensação, 
a unidade de traba-
lho deverá funcionar 
com, no mínimo, dois 
terços dos servido-
res. De acordo com 
o diretor de Pessoal, 
Onaldo Mangueira, o benefício é 
estendido aos ocupantes de car-
gos comissionados. A compensa-
ção de horas extras no âmbito da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus foi 
regulamentada pelo Conselho da 

A implantação de divisórias de 
vidro nos ambientes de trabalho, 
no pavimento térreo do imóvel 
adquiri-
do pelo 
TRF5 à 
Caixa 
Econô-
mica 
Federal, 
foi ini-
ciada no 
final de 
sema-
na passado. A previsão é de que 
o trabalho seja concluído até o 
dia 30 de janeiro. Após a coloca-
ção das divisórias e das persianas, 
o próximo passo será a monta-
gem das 201 estações de traba-
lho e dos 2,5 mil metros lineares 
de arquivos deslizantes, que vão 
proporcionar uma melhor aco-
modação dos processos. Quando 
estiver concluída, a área irá abrigar 
a Subsecretaria de Recursos Extra-
ordinários, Especiais e Ordinários; 
a Subsecretaria de Material e Patri-
mônio; o Núcleo de Gestão Docu-
mental; o Núcleo de Assistência à 
Saúde, entre outros. 

Reaproveitamento de água – Um 
destaque do novo prédio é o sis-
tema de captação e armazenagem 

de águas pluviais, 
que já foi testado, 
durante as chuvas 
que caíram recen-
temente, e apro-
vado. O funciona-
mento dos filtros 
de retenção de 
impurezas também 
foi considerado 
bom. O reservató-

rio tem capacidade para armaze-
nar 80 mil litros de água, que será 
utilizada para molhar os jardins e 
na lavagem de pisos e calçadas.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 está em fase 
de organização de normas e 
procedimentos, além de con-
tatos com instituições organi-
zadoras de concursos públicos, 
para a realização do concurso 
público para provimento de 
cargos e formação de cadastro 
de reserva para o quadro de 

pessoal do tribunal e das seções 
judiciárias. O presidente do TRF5, 
desembargador Paulo Rober-
to de Oliveira Lima assinou, em 
outubro passado, a Portaria nº 
961/2011, constituindo a Comis-
são Responsável, presidida pelo 
desembargador federal Edilson 
Pereira Nobre e composta pe-
las servidoras Sônia Maurício de 

Oliveira e Soraya Maria Portugal 
de Oliveira, ambas do NDRH. 
A Comissão esclarece que, por 
conta da prorrogação do prazo, 
o concurso realizado em 2008 
ainda está em vigor, devendo 
ser extinto em julho e agosto 
de 2012. Contudo, nada impede 
que durante esse período seja 
realizado outro certame.

Justiça Federal (CJF), por meio da 
Resolução nº 173, de 15.12.2011. 
Além do inteiro teor da Resolução, 
de fácil acesso na internet, a Sub-
secretaria de Pessoal pode prestar 
maiores esclarecimentos.


