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Presidência
Edital
EDITAL Nº 18, DE 07 DE AGOSTO DE 2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Assunto: Metas Prioritárias para o Poder Judiciário, Edição 2020.
Objetivo:
Discutir com magistrados, procuradores, advogados, servidores e com a sociedade aspectos relacionados ao aperfeiçoamento da
prestação da jurisdição, a partir das diretrizes a serem adotadas com o sistema de metas prioritárias do Poder Judiciário, para o
ano de 2020.
Justificativa:
O Judiciário brasileiro vem ampliando a participação dos diversos atores institucionais e sociais em seu processo de gestão.
Para tanto, abrimos uma Consulta Pública para colhermos a opinião dos interessados sobre as metas que deverão ser aplicadas à
Justiça Federal em 2020.
Agora, na Audiência Pública, iremos discutir os dados e informações coletadas na pesquisa, além de outros disponibilizados
pela Assessoria de Gestão Estratégica e Governança do TRF5.
O resultado do que nela se expuser poderá contribuir para a definição ou redefinição das metas para o Poder Judiciário, edição
2020, e políticas judiciárias para a prestação da jurisdição que derivam dessa pauta.
Esta ação está prevista no art. 5º da Resolução 221/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual tem como propósito
instituir princípios de gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, Presidente do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, no uso das atribuições institucionais e de acordo com a Resolução CNJ n. 221 de 10 de maio de 2016,
CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA
para ouvir a opinião de magistrados, promotores, advogados, servidores, especialistas e de representantes da sociedade civil
sobre as Metas anuais do Poder Judiciário para o ano de 2020.
Fica designada a Juíza Auxiliar da Presidência como Relatora da audiência pública, que a conduzirá e resolverá os
requerimentos de participação segundo a coerência e importância do tema para o desenvolvimento dos trabalhos do Poder
Judiciário e definindo a ordem de apresentação de cada expositor.
A audiência será realizada no dia 16 de agosto de 2019, das 10h às 12h, na Sala de Reuniões do Conselho de Administração do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tendo cada expositor o tempo de dez (10) minutos para sua apresentação, sendo
facultada aos participantes a juntada de relatórios e outros documentos que julguem pertinente. Os interessados poderão
requerer sua participação e indicar expositor até o dia 14 de agosto de 2019, exclusivamente pelo endereço eletrônico
gestaoestrategica@trf5.jus.br. No requerimento apresentado, deverão consignar as Metas que pretendem defender e indicar o
nome de seu representante. A relação dos inscritos habilitados a participar da audiência pública estará disponível no portal
eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região a partir de 15 de agosto de 2019. Participantes sediados nos estados da 5ª
Região e fora de Recife poderão participar por meio de videoconferência, sediadas nas Seções Judiciárias da 5ª Região.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Desembargador Vladimir Souza Carvalho
Presidente do TRF - 5ª Região
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