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Corregedoria-Geral da JF inicia inspeções nos TRFs 

TRF5 estuda medidas para redução de custos 

Funpresp-Jud 

Revista Justiça 
& Cidadania

Aniversariantes

de Fevereiro

SEGUNDA Juiz instrutor 
do STJ

Rodrigo Filipe de Vasconcelos Pessanha
Divisão da 2ª Turma

Cortes orçamentários:

crise econômica é uma 
realidade no Brasil. Para 

reduzir custos da máquina 
pública, o Congresso Nacio-
nal publicou a Lei Orçamen-
tária Anual para o exercício 
de 2016 (Lei nº 13.255/2016), 
em 15 de janeiro, definin-
do cortes orçamentários em 
todos os poderes, incluindo 
o Judiciário. Com vistas a se 
adequar à realidade, o Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, que sofreu um corte 
geral de 18,9 milhões em relação a 
2015, está realizando diversos es-
tudos e avaliações de medidas que 
podem diminuir gastos.  Segundo 

o presidente do TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fialho Mo-
reira, o momento é de análise de 
todas as propostas, mas ainda não 
há qualquer deliberação de quais 
serão adotadas. “A nossa orien-

tação é no sentido de evitar, ao 
máximo, cortes ou desligamentos 
que afetem pessoas, como tercei-
rizados e estagiários. Temos cons-
ciência do impacto que essas me-
didas podem ter na vida de nossos 
colaboradores e isso exige muita 
responsabilidade e atenção. Mas, 
caso não nos adaptemos a esse 
novo cenário, o Tribunal não terá 
recursos para as despesas básicas 
a partir do segundo semestre”. O 
presidente lembra, ainda, que as 
obras que estão sendo executadas 
e as compras que foram entregues 
foram empenhadas e adquiridas, 
respectivamente, com recursos do 
orçamento do ano passado, que 

não poderiam ser revertidos para 
pagamento de despesas de 2016.
Horário de funcionamento - De 
acordo com a Presidência, uma 
das possibilidades discutidas é 
a de alterar o funcionamento do 
TRF5, que passaria a ser das 9h 
às 17h. Isso reduziria o consu-
mo ativo de energia elétrica no 
denominado “horário de ponta” 
(das 17h30 às 20h30), gerando 
uma economia significativa no 
valor da conta de luz, pois a tarifa 
nesse período é 357% mais alta. 
Contudo, a adoção dessa medida 
depende de autorização do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

A Corregedoria-Geral da Justi-
ça Federal iniciou as inspeções 
nos tribunais regionais federais 
(TRFs). A equipe de correição 
esteve no Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF4), com sede 
em Porto Alegre, de 22 a 26 de 
fevereiro. O desembargador fede-
ral Edilson Pereira Nobre Júnior, 
o juiz federal auxiliar da Corre-

gedoria do TRF5, Bruno Teixeira 
de Paiva, e o juiz auxiliar da Cor-
regedoria Geral da Justiça Federal, 
Cesar Arthur Carvalho, participa-
ram do processo de inspeção no 
TRF4, convocados pelo Conselho 
da Justiça Federal (CJF). A previsão 
é de que sejam inspecionados, 
em seguida, o TRF da 2ª Região, o 
TRF3, e por fim, o TRF5.

A Revista Justiça & Cidadania con-
vida os magistrados do TRF5 para 
usar o espaço da publicação para 
divulgar seus estudos e pontos de 
vista sobre os mais diversos assun-
tos. A revista é editada há 16 anos, 
com a finalidade de servir como 
intercâmbio das práticas de gestão 
e dos posicionamentos doutriná-
rios e jurisprudenciais adotados 
nos tribunais de todo o país. Para 
colaborar, basta enviar o material 
por email aos cuidados da editora 
Erika Branco (erika@editorajc.com.
br), acompanhado de foto em alta 
resolução do articulista.

A Fundação da Previdência Com-
plementar do Servidor Público 
Federal do Poder Judiciário (Fun-
presp-Jud) lançou, no último dia 
24/02, a nova versão do Portal do 
Participante. Nele, será possível 
acessar o extrato das contribui-
ções e a declaração de contribui-
ções para o Plano, a ser utilizada 
no ajuste anual do Imposto de 
Renda. O servidor que aderiu ao 
Funpresp-Jud pode confirmar e 
atualizar os seus dados cadastrais 
(telefone, endereço e e-mail), bem 
como as informações de percentu-
al de contribuição e dados dos de-
pendentes. Além disso, o servidor 
terá acesso a documentos e infor-
mações importantes para o acom-
panhamento da sua previdência 
complementar, tais como: Certifi-
cado do Participante, Regulamento 
do Plano de Benefícios, Estatuto 
da Funpresp-Jud, Relatório Anual e 
Cartilha do Participante.

O juiz federal Marcos Mairton 
da Silva, da 12ª Vara Federal 
do Ceará, foi indicado pelo 
ministro Raul Araújo Filho para 
atuar na condição de juiz ins-
trutor no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

O Cemitério Morada da Paz Pernam-
buco oferece parceria ao TRF5, com 
descontos de até 25% na compra 
preventiva de jazigos, cremação, ossá-
rios e serviços funerais. O pagamento 
no carnê é de 1+49x sem juros.

Morada da Paz


