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O
Tribunal institui Comitê Estratégico 
de Gestão de Pessoas

de Junho16
SEGUNDA

TRF5 tem o melhor desempenho da Justiça Federal 
no cumprimento de metas
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Com o cumprimento de 16 das 21 metas definidas 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o perí-
odo de 2009 a 2013, o TRF5 obteve o melhor desem-
penho entre os tribunais federais do país.  O resulta-
do está no balanço de metas nacionais divulgado no 
Relatório Final das Metas Nacionais do Poder Judici-
ário para o período de 2009 a 2013, disponibilizado 
no dia 12 de junho, no Portal do CNJ. Mais informa-
ções no site: www.cnj.jus.br.

As drogas já se tor-
naram um mal social 
em todo mundo. Em 
nosso País, estudos 
recentes comprovam 
que a proporção da 
população que conso-
me drogas ilícitas vem 
crescendo. No mês no 
qual se comemora o Dia Inter-
nacional de Combate às Drogas 
(26/06), o NAS lembra que a de-
pendência química é uma doença 
crônica e reincidente, que con-
siste no consumo compulsivo de 
drogas. Não se deve ter a ilusão 
de que ela pode ser combatida 
facilmente.  Para uma abordagem 
consistente da dependência é 
indispensável a presença de um 

profissional de saúde 
competente. O NAS 
reforça a importância 
de se consultar um 
especialista e solici-
tar a indicação de um 
serviço de referência. 
A rede pública do Re-
cife dispõe de diversas 

unidades de saúde voltadas para o 
tratamento da drogadição e tam-
bém de algumas clínicas particula-
res especializadas. Existe também 
farta literatura especializada, con-
feccionada com rigor científico, 
que pode ajudar a esclarecer jo-
vens e adultos sobre o tema, afi-
nal, na prevenção ao uso de dro-
gas, a informação segura continua 
sendo nossa maior aliada.

Segunda 
A Segunda Turma informa que o 
horário da sessão de julgamento 
de amanhã (17) foi antecipado para 
as 8h30. A alteração ocorre em 
virtude do horário especial adota-
do pelo TRF5 nos dias de jogos do 
Brasil na Copa do Mundo 2014.

Quarta 
A Divisão da Quarta Turma lembra 
que a sessão de julgamento desta 
terça-feira, dia 17, será realizada às 
8h30 e não às 14h, como ocorre 
normalmente. A sessão será realiza-
da na Sala das Turmas (2° pavimen-
to norte) do edifício-sede do TRF5.

presidente do Tri-
bunal Regio-

nal Federal da 
5ª Região -TRF5, 
desembargador 
federal Francisco 
Wildo, consideran-
do a recomenda-
ção do Tribunal de 
Contas da União 
(TCU) e os objetivos 
estratégicos esta-
belecidos no Mapa Estratégico da 
Justiça Federal, assinou, na sema-
na passada, o ato nº 00367/2014, 

que institui o Comi-
tê Estratégico de 
Gestão de Pessoas 
do TRF5 (CEGEP). 
Composto por 

12 membros, 
o Comitê 
terá como 
atribuições: 

propor políti-
cas e diretrizes 

de gestão de pes-
soas para apreciação da Presidên-
cia, observado o planejamento 
estratégico da Justiça Federal; 

acompanhar e avaliar periodica-
mente a aplicação das políticas e 
diretrizes de gestão de pessoas 
aprovadas pela Presidência; de-
terminar a divulgação das boas 
práticas; analisar sugestões en-
caminhadas ao Comitê; solicitar 
às unidades do Tribunal, informa-
ções necessárias ao acompanha-
mento das políticas e das diretri-
zes de gestão que tenham sido 
aprovadas pela Presidência da 
Corte; e deliberar sobre assuntos 
inerentes à governança de gestão 
de pessoas.


