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TRF5 admite seu primeiro Incidente de Assunção de Competência

Exames periódicos

de Agosto

SEGUNDA Aniversariantes

TRF5 convoca audiência pública sobre 
Metas do Poder Judiciário para 2020

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 está convo-

cando uma audiência pública para 
ouvir a sociedade sobre as metas 
que deverão ser prioritárias para a 
Justiça Federal em 2020. A audiên-
cia será realizada no próximo dia 
16 de agosto, das 10h às 12h, na 
sala de reuniões do Conselho de 
Administração do TRF5 (15º andar 
do edifício-sede), sob a coordena-
ção da juíza federal auxiliar da Pre-
sidência, Joana Carolina Lins Pe-
reira. O objetivo é ouvir a opinião 
de magistrados, promotores, ad-
vogados, servidores, especialistas 
e representantes da sociedade civil 
sobre as Metas anuais do Poder 
Judiciário para 2020. Interessados 
em participar devem se inscrever 
exclusivamente através do e-mail 

O

O Pleno do TRF5 admitiu seu 
primeiro Incidente de Assunção 
de Competência (IAC). Previsto 
no Art. 947 do Novo Código de 
Processo Civil, o IAC é admissível 
quando o julgamento de recursos, 

presente no processo nº 0808280-
47.2018.4.05.8300, sobre a valida-
de ou não de atos normativos da 
Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), 
que impedem a venda direta de ál-
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de remessa necessária ou processo 
de competência originária envolver 
relevante questão de direito, com 
grande repercussão social, sem 
repetição em múltiplos processos. 
O colegiado vai analisar a questão 
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Oficina
gestaoestrategica@trf5.jus.br, até 
o dia 14 de agosto. Interessados 
residentes em outros estados da 
5ª Região e fora da cidade do 
Recife poderão participar por meio 
de videoconferência, a partir das 
Seções Judiciárias vinculadas.  A 
íntegra do Edital está disponível 

no site do TRF5 (www.trf5.jus.br), 
no Diário Oficial Eletrônico do dia 
8 de agosto. Durante a audiência, 
também serão debatidos os dados 
coletados na Consulta Pública re-
alizada pelo TRF5, sobre o mesmo 
assunto, entre os últimos dias 1 e 
7. De acordo com o Edital, o resul-
tado da audiência pública poderá 
contribuir para a definição ou re-
definição das Metas para o Poder 
Judiciário em 2020 e das políticas 
judiciárias delas derivadas. 
Gestão participativa - A iniciati-
va está prevista na Resolução nº 
221/2016 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que tem como 
objetivo instituir princípios de ges-
tão participativa e democrática na 
elaboração das Metas Nacionais 
do Poder Judiciário. 

cool dos produtores de etanol para 
os postos de combustíveis, sem 
intermediação de distribuidores. 
No dia 31 de julho, o Pleno deci-
diu, por maioria, que o caso será 
julgado pelos 15 desembargadores 

Servidora do 
TRF5 há 26 
anos, Solange 
Gomes esban-
ja alegria e 
dedicação ao 
trabalho. Ela 
é responsável 
pelo setor de 
planos de saúde da Corte e Seções 
Judiciárias vinculadas e tem uma 
rotina corrida no Tribunal. Quem 
já precisou resolver alguma de-
manda na Subsecretaria de Pes-
soal certamente já ouviu falar em 
“Solange da Sul America”. Para dar 
mais vida ao local de trabalho ela 
aposta no colorido dos diversos 
lápis que enfeitam sua mesa: são 
em formato de guarda-chuvas, bo-
linhos, corações e até animais. O 
detalhe chama atenção de quem 
passa pelo local e já é marca re-
gistrada da servidora. Além disso, 
é ela a responsável por animar o 
setor, organizando eventos em da-
tas especiais. Formada em peda-
gogia, não chegou a atuar na área, 
pois logo ingressou no Tribunal, 
e, agora, investe na graduação em 
Gestão da Informação.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que, durante o perío-
do de 12 a 30 de agosto, os servido-
res que quiserem aderir aos exames 
periódicos devem entrar em contato 
diretamente com o Núcleo, atra-
vés do ramal 9296, para que sejam 
elaboradas as requisições. A medida 
vale apenas para o período citado, já 
que o NAS estará temporariamente 
impossibilitado de atender os for-
mulários virtuais, via e-mail.

federais que compõem a Corte. O 
relator é o desembargador federal 
Manoel Erhardt. O inteiro teor da 
decisão foi publicado no sistema 
Processo Judicial Eletrônico – PJe, 
no último dia 2.

Estão abertas as inscrições para a 
Oficina Passo a Passo para Mestre 
de Cerimônias, que será realizada 
na Esmafe nos dias 26 e 27/8. Os 
interessados devem acessar o link 
https://bit.ly/2ZEv6AN e os primeiros 
quatro servidores da Justiça Federal 
da 5ª Região que realizarem as ins-
crições serão isentos do pagamento.


