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Síntese da prática  

Título: Medidas de enfrentamento da crise  

Categoria: I  - Boas práticas dos Magistrados na Justiça Federal Descrição 

até 4.000 caracteres:  
    

Não é segredo que nosso país vive um de seus piores momentos econômicos  

de sua história. Como conseqüência da crise, houve significativa redução (mais de 30%) no 

orçamento de custeio da Justiça Federal/RN, o que poderia importar em grandes dificuldades 

para manter o pleno funcionamento da instituição, correndo-se o risco de até mesmo ter que 

suspender suas atividades.  

Com o intento de enfrentar esse grande desafio imposto, a Justiça Federal do  

Rio Grande do Norte, através da Portaria nº 10/2016 – JFRN/DF instituiu a “Comissão de 

Gestão de Crise”, formada por 01 Magistrado (coordenador), 01 Diretor de Secretaria e 01 

integrante de cada núcleo da Secretaria Administrativa e que tem como finalidade propor 

ações visando a redução dos custos operacionais e monitoramento das ações já aprovadas.  

Mensalmente, a Comissão apresenta relatório à Direção do Foro, contendo as  

metas, os resultados alcançados e os responsáveis pela implementação e execução das ações.  

Através das ações da Comissão de Gestão de Crise, foi possível:  

• Redução média do 36% no consumo de energia da Seção Judiciária;  

• Redução de 26,43% dos custos com bolsa-estágio, através de racionalização na distribuição 

das vagas;  

• Redução dos gastos, através de repactuações e reduções legalmente previstas, com 

contratos diversos relativo ao custeio da instituição, na ordem de, aproximadamente, 20%;  
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• Redução de 46% dos gastos com diárias (comparando abril de 2016 com abril de 2015).  

O trabalho da Comissão é contínuo, ocorrendo em concomitâncias com as  

atribuições ordinárias dos seus membros, que se reúnem semanalmente para debater as ações 

a serem tomadas e as demandas que surgem ao curso da semana.  

 Servindo como base para novos parâmetros e diretrizes relativas à gestão da 

Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, o trabalho da Comissão de Gestão de Crise está 

contribuindo para o permanente aperfeiçoamento da administração da Justiça Federal do Rio 

Grande do Norte.  
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