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SOF divulga prazos para envio de notas fiscais para pagamento em 2019

de Dezembro

QUINTA Aniversariantes

TRF5 aumenta produtividade em 87%, 
aponta Relatório de Inspeção do CJF

Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 

Região – TRF5 aumen-
tou o percentual de 
produtividade de 84% 
para 87,05%, segundo 
o Relatório de Inspeção 
Ordinária divulgado, na 
última segunda-feira (9), 
pelo Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), através da Cor-
regedoria Geral da Justiça Federal. 
Durante o período compreendido 
entre setembro de 2018 e agosto 
de 2019, tomado como referencial 
para aferição de indicadores, esta 
Corte julgou globalmente 32.118 
entre as 36.894 ações judiciais 
recebidas. Além dos gabinetes dos 
desembargadores federais, foram 
examinadas cerca de 20 unidades.  
Entre as boas práticas destacadas 
pelo relatório, está o plano de eco-
nomia de energia, pioneiro entre os 
TRFs, e o incentivo à conciliação no 
âmbito da 5ª Região, por meio da 
Coordenação dos Centros de Con-
ciliação nas Seções e do Gabinete 
Permanente de Conciliação para 
os processos do 2º Grau.  Entre as 

O

Gestores e diretores das áreas 
administrativas do TRF5 devem 
ficar atentos aos prazos de en-
caminhamento, à Subsecretaria 
de Orçamento, Finanças e Con-
tabilidade (SOF), das notas fiscais 
que serão pagas ainda em 2019. 
A diretoria da SOF divulgou os 
prazos a serem cumpridos. O dia 
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recomendações sugeridas pelo CJF, 
está promover a integração dos 
sistemas judiciais com os sistemas 
dos demais órgãos que interagem 
com a 5ª Região. Outras recomen-
dações são específicas para cada 
área e unidade do TRF5.

Teatro - As servidoras do TRF5 
Maria Gabriela Alves, Patrícia 
Queiroz, Vanessa Ramos e Lucia-
na Porto estão participando do 
espetáculo “Tarzan – O Musical”, 
uma apresentação do Grupo Vida, 
sob a direção de Rodrigo Damo, 

Trabalhos - Os trabalhos 
de inspeção ordinária no 
TRF5 foram realizados 
entre os dias 21 e 25 de 
outubro, por uma equipe 
de cinco magistrados inte-
grantes das 2ª, 3ª e 4ª re-
giões e 14 servidores, sem 
alterar o funcionamento 
normal do TRF5. O objeti-

vo do relatório produzido pelo CJF 
é corrigir eventuais deficiências nas 
unidades, bem como disseminar as 
boas práticas administrativas e judi-
ciárias realizadas na Corte, visando 
à transparência, eficiência e celeri-
dade na prestação jurisdicional.

20 de dezembro ficou estabele-
cido como a data final para envio 
do processo de pagamento dos 
estagiários. Já o dia 26 de dezem-
bro é o prazo final para envio das 
notas fiscais para os gestores de 
contratos. A SOF orienta também 
que as empresas com as quais 
se mantenha contratos emitam 

a nota fiscal, relativa ao serviço 
do mês de dezembro de 2019, 
com faturamento parcial até o dia 
20/12, possibilitando que o pa-
gamento seja realizado até o dia 
31/12. A nota fiscal referente ao 
restante do faturamento, ou seja, 
os dez dias remanescentes, deve 
ser emitida no mês de janeiro de 
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2020. As demais contratações e 
aquisições em andamento devem 
ter as notas fiscais encaminhadas 
até 27/12. Em caso de alguma 
excepcionalidade, a SOF orien-
ta o gestor responsável a entrar 
em contato com a unidade com 
a maior brevidade possível, nos 
ramais 9338 ou 9325.

que será encenado no Teatro Luiz 
Mendonça (Parque Dona Lindu), 
no sábado (14), às 17h e 20h, e no 
domingo (15), às 16h. Para adqui-
rir ingressos antecipadamente, ao 
custo de R$ 50, basta entrar em 
contato com as servidoras.

Abertura da inspeção 
do CJF no TRF5


