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Política Nacional de Atenção Prio-
ritária e Orçamentária do Primeiro 
Grau de Jurisdição (CG-PRIM) reu-
niu-se na última sexta-feira (17/6), 
na Sala do Conselho de Adminis-
tração do Tribunal. O encontro teve 
como ponto central a elaboração 
do plano de ação, referente às nove 
linhas da Política, conforme estabe-
lecido na Resolução n. 194/2014 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Uma das medidas propostas foi a 
criação de comissões de prevenção 
de litígios, a exemplo de iniciativa 
da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte (SJRN), com o papel de 
identificar em seu nascedouro de-
mandas potencialmente de massa, 
evitando o ajuizamento de ações 
repetitivas. 
Rede - Dentre as deliberações, fi-
cou acertado que o CG-PRIM, com 
o apoio da Associação dos Juízes 
Federais da 5ª Região (Rejufe) 
desenvolverá uma metodologia de 
gestão participativa para fortalecer 
o envolvimento dos magistrados 
e servidores nos trabalhos do co-

mitê e na formulação e execução 
de políticas judiciárias. “Pretende-
-se ainda formar uma rede com os 
comitês dos cinco TRFs, visando à 

troca de experiências e à difusão 
de boas práticas”, ressaltou o juiz 
federal Leonardo Resende, coorde-
nador do CG-PRIM. 

O público que foi assistir à exibição 
do documentário Lixo Extraordiná-
rio, na sexta-feira (17), pela manhã, 
na Sala das Turmas Sul do TRF5, 
ficou encantado e surpreendido 
com a produção, que expõe a vida 
dos catadores do lixão de Grama-
cho, que fica na periferia do Rio de 

Janeiro. O filme mostra a trajetória 
do lixo até se tornar arte, com a 
ajuda do talento do artista plásti-
co Vik Muniz. A produção também 
foi gravada em Londres e em Nova 
York, onde fica o estúdio do artista. 
Para a supervisora da Comissão So-
cioambiental do TRF5, Carol Portela, 

o documentário nos faz repensar as 
nossas atitudes. “Estou impressio-
nada com o que a arte pode fazer”, 
ressaltou a servidora do Controle In-
terno, Mônica Virgínia. Fiquei emo-
cionada e impactada com a trans-
formação na vida daquelas pessoas 
do lixão”, destacou Cláudia Chagas.

O dinheiro nunca sobra? Todo 
mês é o mesmo aperto finan-
ceiro? O Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH) do TRF5 promove, hoje, 
a partir das 16h, palestra sobre 
planejamento financeiro fami-
liar. Com o tema “Viva em paz 
com o seu dinheiro”, o encontro 
será realizado na Sala das Tur-
mas Sul, localizada no 2º andar. 
Os palestrantes serão Gustavo 
Maia e Eduardo Armbrust Ri-
beiro, ambos com experiência 
na área de planejamento finan-
ceiro familiar. 

A Divisão da Quarta Turma lembra 
que, a partir de amanhã (21), as 
sessões de julgamentos começarão 
às 13h30. Já a Primeira e Terceira 
Turmas avisam que, na próxima 
quinta-feira (23/06), não haverá 
sessão de julgamentos, conforme 
deliberação dos respectivos cole-
giados, em virtude da alteração do 
expediente nesse dia, por meio do 
Ato 227/2016, expedido pela Presi-
dência do TRF5.

A Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público 
Federal do Poder Judiciário – Fun-
presp-Jud vai realizar processo 
seletivo nacional para vagas de 
empregos em comissão. Um dos 
requisitos básicos para a investidu-
ra é ser servidor do quadro efetivo, 
não estar cumprindo estágio pro-
batório no órgão de lotação, entre 
outros. São quatro vagas, entre elas 
a de coordenador de contabilida-
de. As inscrições estão abertas até 
o dia 24/06, no site: www.funpres-
pjud.com.br/processoseletivo.


