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Aniversariantes

TRF5 implanta Comitê Gestor Regional

Comitê abre inscrições para candidatura de servidores 
A partir de sexta (9), estarão 
abertas as inscrições para pre-
enchimento de vaga de servidor 
como membro titular e suplen-
te do Comitê Gestor Regional 
para Implementação e Gestão 
da Política Nacional de Atenção 
Prioritária e Orçamentária do 1º 

Grau de Jurisdição (CG-PRIM), no 
âmbito do TRF5. As candidaturas 
devem ser feitas, até o dia 15/10, 
por meio do preenchimento de 
formulário disponível na página 
do TRF5. Servidores aposentados, 
cedidos ou em exercício em outro 
órgão; que estejam respondendo 

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
recebe, na próxima sexta (9), a 
1ª edição da série “Diálogos de 
Direito Administrativo”, promo-
vida pelo Instituto Cearense de 
Direito Administrativo e pelo Ins-
tituto Brasileiro de Direito Admi-
nistrativo, com o apoio da JFCE. 
Nesta edição, o tema debatido 
será “Transparência, probidade 
administrativa e o combate à 
corrupção no Brasil e na Europa”. 

As sedes da Justiça Federal na Para-
íba (JFPB), no Rio Grande do Norte 
(JFRN), no Ceará (JFCE) e em Alago-
as (JFAL) aderiram ao movimento 
mundial contra o câncer de mama: 
o Outubro Rosa. Para demonstrar 
o apoio à campanha, as fachadas 
das sedes das referidas seções 
judiciárias estão iluminadas com a 
cor rosa – e assim permanecerão 
durante todo mês. O Outubro Rosa 
pretende dar maior visibilidade ao 
tema e estimular a participação da 
população e do poder público na 

Justiça Federal na 5ª Re-
gião contará com um canal 

de interlocução entre a Admi-
nistração, magistrados e servi-
dores. A Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, 
por meio do Ato nº 475/2015, 
instituiu o Comitê Gestor Regio-
nal para Implementação e Ges-
tão da Política Nacional de Aten-
ção Prioritária e Orçamentária do 
Primeiro Grau de Jurisdição (CG-
-PRIM).  O objetivo do Comitê é 
propiciar uma discussão democrá-
tica sobre o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados pela Justiça Fe-
deral. A atuação do CG-PRIM será 
norteada por uma série de diretri-
zes, dentre as quais se destacam o 
alinhamento ao Plano Estratégico, 

a governança corporativa, o diálo-
go social e institucional, a preven-
ção e racionalização de litígios e a 
formação continuada dos juízes e 
servidores. O CG-PRIM deverá ain-
da buscar soluções que assegurem 
a adequação orçamentária para a 
consecução dessas ações, prezan-
do pela distribuição equitativa dos 
recursos.
Boas práticas - O CG-PRIM 

abrangerá as atribuições es-
tabelecidas pela Resolução nº 
194/2014 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que dispõe 
sobre a Política Nacional de 
Atenção Prioritária ao Primeiro 
Grau de Jurisdição, e pela Re-
solução nº 195/2014 do CNJ, 
que trata da distribuição do 

orçamento entre os órgãos do 
Poder Judiciário. Um dos primeiros 
desafios do Comitê será construir 
um plano de ação com vistas ao 
alcance dos objetivos, além de ins-
tituir formas de reconhecimento, 
valorização ou premiação de boas 
práticas, projetos inovadores e 
participação destacada de magis-
trados e servidores no desenvolvi-
mento dessa Política.

As atividades 
acontecem 
das 13h30 
às 18h30, na 
sala de ses-
sões das Tur-
mas Recur-
sais, na sede 
da JFCE. As 
inscrições são gratuitas e devem 
ser realizadas no local. 

a processo administrativo discipli-
nar; ou, ainda, que tenham sofrido 
sanção disciplinar nos últimos dois 
anos, não poderão participar. A 
lista de servidores inscritos será di-
vulgada no dia 19/10, na Intranet. 
Já a votação ocorrerá entre os dias 
23 e 27/10, por meio de link no 

luta contra a doença. (Com infor-
mações das assessorias das respec-
tivas Seções Judiciárias)

site do TRF5 (https://www.trf5.
jus.br/votacao-cg-prim/login.
html). O edital completo está 
disponível no Diário Eletrônico 
Administrativo do TRF5 do dia 
5 de outubro. Eventuais dúvidas 
devem ser encaminhadas para o 
e-mail: cg-prim@trf5.jus.br.
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