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Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas faz sua primeira reunião

Posse no STJ

A prática da
atividade física
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Aniversariantes

Presidentes dos TRFs encaminham 
ofício ao presidente do STF

presidente do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembarga-
dor federal Francisco 
Wildo, e os demais 
presidentes dos ou-
tros tribunais regio-
nais federais (TRFs) 
assinaram e encami-
nharam, na última 
terça-feira (26/08), 
ofício ao presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Ri-
cardo Lewandowski, manifestando 
apoio ao reajuste salarial dos servi-
dores do Poder Judiciário Federal, 

em trâmite no Congresso Nacio-
nal, por meio do Projeto de Lei nº 
6.613/2009. 
Valorização - No documento, os 
presidentes ressaltam que o rea-

Reajuste salarial dos servidores

Foi realizada, na sexta-feira 
(29/08), a primeira reunião do 
Comitê Estratégico de Gestão de 
Pessoas (CEGEP) do TRF5. Coor-
denado pela Diretoria Geral (DG) 
do TRF5, o Comitê  foi instituído 
pelo Ato Nº 00367/2014. Além 
da DG, fazem parte do CEGEP o 

chefe de gabinete da Presidência, 
diretores da Secretaria Judiciá-
ria (SJ), Administrativa (SA), das 
Subsecretarias de Pessoal (SP), 
Orçamento e Finanças (SOF), 
Tecnologia da Informação (STI), 
Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), Material e Patrimô-

nio (SMP), da Coordenadoria da 
Escola da Magistratura Federal 
(Esmafe), da Divisão de Desenvol-
vimento Institucional e do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH). Entre as atri-
buições do Comitê está a de pro-
por, acompanhar e avaliar políticas 

e diretrizes de 
gestão de pesso-
as para aprecia-
ção da Presidên-
cia, observado 
o planejamento 
estratégico da 
Justiça Federal.

juste salarial é meio de valorização 
da carreira e motivação dos ser-
vidores, razão pela qual solicita-
ram especial esforço do ministro 
Lewandowski para solicitar junto ao 
Poder Legislativo federal a agiliza-
ção e aprovação do referido Proje-
to de Lei. “Oportuno observar que, 
além de estar perdendo força de 
trabalho, dedicada e de reconhe-
cida capacidade técnica, a Justiça 
Federal não está conseguindo re-
por o quadro funcional em virtude 
da defasagem salarial, situação que 
prejudica sobremaneira a prestação 
jurisdicional célere e eficaz”, ressal-
taram os presidentes dos TRFs.

As facilidades advindas da 
tecnologia e algumas imposi-
ções socioculturais geraram, ao 
longo dos anos, um comporta-
mento sedentário que, incons-
cientemente baniu de alguns 
indivíduos a única oportunida-
de de gastar calorias e exerci-
tar o corpo. Praticar atividade 
física não consiste apenas em 
frequentar uma academia. Para 
se exercitar e gastar calorias 
pode-se simplesmente partici-
par de algumas atividades do-
mésticas ou mudar hábitos no 
seu ambiente de trabalho: use 
mais as escadas, carregue suas 
próprias sacolas de compras, 
estacione mais longe, desde 
que seja seguro, e, sempre que 
possível, lave o próprio carro 
ou cuide do jardim. No dia em 
homenagem ao profissional 
de educação física, 01/09, o 
NAS quer despertar em você a 
necessidade de combater o se-
dentarismo de forma simples. 
Pense nisso!

Os desembargadores federais Fran-
cisco Wildo (presidente), Francisco 
Barros Dias (corregedor), José Ma-
ria Lucena, Luiz Alberto Gurgel de 
Faria, Manoel Erhardt, Marcelo Na-
varro, Rogério Fialho, e o desem-
bargador convocado Élio Wander-
ley de Siqueira Filho representam o 
TRF5, na tarde de hoje, na cerimô-
nia de posse dos ministros Francis-
co Falcão e Laurita Vaz, nos cargos 
de presidente e vice-presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
respectivamente. A solenidade de 
posse dos novos dirigentes será 
realizada, às 17h, no Pleno do STJ, 
em Brasília. A cerimônia contará 
com a presença de autoridades dos 
três poderes da República, líderes 
políticos, representantes da comu-
nidade jurídica e da sociedade civil.


