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Aniversariantes
Hoje: Delmo Agnelo Loureiro Vascon-
celos (Itabuna) e Zineide Alves Tupi-
na (Juazeiro). Amanhã: Dra. Dayana 
de Azevedo Baião de Souza, Juíza 
Federal da Primeira Turma Recursal, 
Mônica Salgueiro de Melo Sarpa (21ª 
Vara), Teresa de Jesus Leitão (CE-
MAN) e Maurício dos Santos Pinho 
(NUCOI).

A Seção Judiciária da Bahia promo-
veu, nos dias 29 e 30 de outubro, o cur-
so de capacitação que teve como tema 
“A Nova Previdência do Servidor Público 
do Poder Judiciário da União e o Regime 
de Previdência Complementar”, destina-
do a todos os servidores do TRF-1, sendo 
transmitido por meio de videoconferência 
para toda a Primeira Região. 

O curso, dividido em dois módulos, 
foi ministrado pelos servidores do Con-
selho Nacional de Justiça, Estela Maria 
Barbosa da Cruz, Diretora da Secretaria 
de Recursos Humanos, e Márcio Rodri-
gues Cerqueira, Assessor da Secretaria 
de Recursos Humanos, e teve por fina-
lidade criar uma oportunidade de conhe-
cimento sobre a vigência do Regime de 
Previdência Complementar para os novos 
magistrados e servidores dos quadros de 
pessoal dos Órgãos do Poder Judiciário 
da União, abordando as novas regras do 
regime próprio de previdência do ma-
gistrado e servidor público, bem como 
a instituição do Regime de Previdência 
Complementar (Funpresp-Jud). 

No programa do módulo I que versou 
sobre o Regime Próprio (RPPS) foram 
apresentados os seguintes tópicos: os 
Regimes de Previdência no Brasil; As al-
terações para os novos segurados a partir 
de 14.10.2013; Os tipos de Aposenta-
dorias no RPPS; O Panorama das Regras 
Constitucionais para Concessão de Apo-
sentadorias; A Regra do Direito Adquiri-
do (art. 3º da EC 41/03); As Regras de 
Transição; A Regra Geral; O Cálculo dos 
proventos; O Benefício Especial – BE do 

Justiça Federal da Bahia promoveu 
curso sobre Nova Previdência

do Servidor Público

A Justiça Federal é o único ramo do 
Judiciário que conseguiu reduzir despe-
sas em oito anos de realização da pesqui-
sa Justiça em Números, promovida pelo 
Conselho Nacional de Justiça. O relatório 
de 2013, divulgado em 15 de outubro, 
conclui que a Justiça Federal apresentou, 
em 2012, redução de recursos financei-
ros e humanos associada ao aumento da 
produtividade e do desempenho. 

 Segundo o relatório, a Justiça Federal 
obteve melhoras em produtividade, au-
mento de processos baixados por magis-
trados, diminuição em número de novos 
processos e de taxas de congestionamen-
to, tanto de forma global quanto por tribu-
nal regional federal e por seção judiciária.

Para o conselheiro do CNJ, Guilher-
me Calmon, também desembargador 
federal do TRF da 2ª Região, a Justiça 
Federal tem muito a avançar, mas con-
seguiu muitas conquistas. “Conseguimos 
reduzir despesas em 2012, o que é uma 
tendência que a Justiça Federal acaba 
de apresentar. Isso decorre de gestões 
e de um bom planejamento estratégico 
que os TRFs têm feito e que as seções 

RPPS; O Panorama das Regras Consti-
tucionais para Pensão e o Abono de Per-
manência. 

No Módulo II que versou sobre O novo 
RPPS e Regime de Previdência Comple-
mentar, foram apresentados os tópicos Pre-
vidência Complementar para o servidor do 
Poder Judiciário da União e Funpresp-Jud.

Justiça Federal reduziu despesas
e taxas de congestionamento

judiciárias também vêm realizando. Isso 
tudo acaba otimizando toda a parte re-
ferente à despesa e à redução de acervo 
processual. O que é um reflexo desse 
planejamento. Isso tudo demonstra que 
a Justiça Federal vem atuando de forma 
muito mais intensa do que outros ramos 
do Poder Judiciário”, explicou.

O relatório indica também a capacida-
de da Justiça Federal retornar recursos fi-
nanceiros aos cofres públicos pela forma 
de arrecadação da dívida ativa da União. 
As receitas, que somaram R$ 9 bilhões 
em 2012, superam em 26% as despesas 
totais da Justiça (R$ 7 bilhões).

A redução nas despesas, de acordo 
com o relatório, é reflexo das despesas 
com recursos humanos que diminuem 
ano a ano em todos os TRFs.  A força de 
trabalho, de um modo geral, foi reduzida, 
registrando-se 759 funcionários a menos 
(2%), com aumento de 2.600 servidores 
efetivos e redução de 2.032 requisitados 
e de 1.329 terceirizados, o que indica 
que a Justiça Federal priorizou a manu-
tenção do quadro próprio de servidores. 

Associada à redução de custos e da 
força de trabalho, está a demanda pela 
Justiça, que registrou queda de 5% em 
2012. Apesar disso, os magistrados con-
seguiram produzir mais que nos anos 
anteriores, com índice de sentenças por 
magistrado em 1.751, o que gerou au-
mento no indicador em 5% com relação 
a 2009 e de 11% no total de sentenças 
proferidas e de processos baixados.

Com o aumento de sentenças e de 
processos baixados e a redução dos casos 
novos, é natural que o resultado seja uma 
queda na taxa de congestionamento, que 
atingiu 65% em 2012, em todas as ins-
tâncias. O índice de processos baixados 
por caso novo também apresentou de-
sempenho satisfatório, com crescimento 
de 16,5 pontos percentuais, atingindo o 
patamar de 125%. (Fonte: CNJ)

Correição Geral 
Ordinária inicia hoje
A solenidade de abertura dos tra-

balhos da Correição Geral Ordinária na 
Seção Judiciária da Bahia será realiza-
da hoje, às 16h, no Auditório Ministro 
Dias Trindade e será presidida pelo 
corregedor regional da Justiça Federal 
da 1ª Região, desembargador federal 
Carlos Olavo Pacheco de Medeiros. 


