
Aviso da Terceira Turma

Ministério da Saúde disponibiliza aplicativo 
sobre o coronavírus

Segunda Turma mantém anulação de multa de 
trânsito para ambulância de UTI Móvel

Conjunto Muribeca: JFPE medeia acordo 
entre os moradores do residencial e a Caixa

COVID-19: NAS divulga como 
cumprir as normas do TRF5

TRF5 anuncia novas 
medidas de combate ao 
COVID-19

A Terceira Turma de Julgamento do TRF5 informa que a sessão de amanhã (19) não será realizada. 

Compartilhar informações úteis sobre o coronavírus 
e combater mensagens falsas sobre a pandemia é 
fundamental para o enfrentamento da doença. Por isso, 
o TRF5 recomenda o aplicativo que foi disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde com dicas, informações e 
notícias sobre o vírus. A ferramenta está disponível 
para usuários dos sistemas operacionais iOS (apple.
co/2QjMPuU) e Android (bit.ly/2WinghC).

Em decisão unânime, o órgão colegiado negou provimento 
à apelação do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), contra sentença da 25ª Vara Federal do 
Ceará, que anulou a multa por excesso de velocidade atribuída 
ao veículo, que atendia um caso de urgência, transportando 
um paciente para um hospital de Fortaleza.

A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) realizou 
audiência, na quarta-feira (11), com mutuários do 
Conjunto Residencial Muribeca, em Jaboatão dos 
Guararapes, e a Caixa Econômica Federal. As partes 
concordaram com a proposta de acordo apresentada 
pela Caixa, encerrando, assim, uma disputa de 14 
anos, visto que os moradores precisaram deixar suas 
moradias após problemas estruturais nas edificações. 
A Caixa deverá pagar aproximadamente R$ 300 
milhões em indenizações. (Com informações da JFPE)  

O Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) divulgou uma série de 
orientações técnicas para facilitar o cumprimento das normas publicadas 
pelo TRF5 para combater o coronavírus e reduzir a propagação da 
doença. As instruções abordam assuntos como solicitação de licença 
para tratamento de saúde e para atuar no regime de teletrabalho.

O TRF5 decidiu adotar novas medidas de combate à 
propagação do COVID-19. Entre as principais ações 
de prevenção estão a proibição de acesso do público 
externo às dependências do Tribunal, inclusive ao 
restaurante O Porto, sendo assegurado acesso 
aos advogados, procuradores e defensores públicos que tenham interesse direto em processos sob 
julgamento; a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos até 29/3 e a recomendação que 
funcionários terceirizados maiores de 60 anos e/ou portadores de doenças crônicas evitem comparecer 
ao trabalho. Já as sessões de julgamento estão mantidas, sendo recomendada a suspensão de 
audiências e perícias e, em casos de impossibilidade de remarcação, a adoção de videoconferência.
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