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Reunião dos estagiários de nível médio

Francisco Roberto Machado toma 
posse no dia 10/12
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Jurisprudência: TRF5 comemora mais 
de 400 mil acórdãos cadastrados

Da esquerda para a direita:
Graça Barza, Joana Carolina,  

Pedro Henrique e Adriana Rocha

Núcleo de Jurisprudên-
cia do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5 
comemora a marca de mais 
de 400 mil acórdãos cadas-
trados em sua base, dispo-
nível no site do TRF5. De 
acordo com o supervisor do 
Núcleo de Jurisprudência 
do TRF5, Roberto Amâncio, 
a seleção é feita a partir da 
comparação entre todos os 
acórdãos publicados nos 
expedientes dos processos 
físicos e eletrônicos (PJe). As de-
cisões inéditas de cada relator, 
explica Amâncio, são comparadas 
com a base completa, a fim de 
descartar as ementas idênticas. 

“No momento do cadastro é feito 
um levantamento de toda legis-
lação citada na ementa, relatório 
e voto, e registrado em campo 
próprio, o que possibilita a pes-

quisa também pelas normas 
legislativas. Para facilitar, pro-
curamos padronizar a tela de 
consulta nos moldes da pá-
gina do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e Supremo Tribu-
nal Federal (STF)”, esclarece o 
supervisor. “Todo esse acer-
vo fica disponível no site do 
TRF5 e, quando o internauta 
encontra as informações con-
tidas em um acórdão desta 
Corte, durante a pesquisa no 
Google, por exemplo, ele não 

imagina que por trás está o traba-
lho da equipe do Núcleo de Juris-
prudência, que alimentou a base 
de dados”, lembra Telma Motta, 
diretora da Secretaria Judiciária.

Os estagiários de nível médio do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 participaram on-
tem 2/12, na Esmafe, da reunião 
socioeducativa, realizada mensal-
mente, por meio do Programa de 
Acompanhamento do Estágio de 

Nível Médio. Em pauta, a organi-
zação da festa de confraternização 
dos aprendizes, que acontecerá 
dia 16/12, na Esmafe; a apresen-
tação dos novatos e a despedida 
daqueles que estão deixando o 
programa. No final da reunião, foi 

exibido e debatido um do-
cumentário sobre gravidez 
na adolescência. Para Sonia 
Paes, supervisora dos estagi-
ários, além do aprendizado, 
este é um momento de inte-
ração entre os adolescentes.

O juiz federal Francisco Roberto Ma-
chado toma posse na próxima quarta-
-feira (10/12), no Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – TRF5, 
às 17h, como desembargador federal 
da 5ª Região. Nomeado para o car-
go pela presidente Dilma Rousseff, o 
magistrado ocupará a vaga do desem-
bargador federal emérito Francisco 
Cavalcanti, aposentado por tempo de 
contribuição, em agosto deste ano.

As telas produzidas para a edição 
especial do projeto Criança Talen-
to já podem ser vistas no hall do 
TRF5. A mostra, organizada pelo 
Núcleo de Cerimonial, expõe pin-
turas sobre telas criadas por oito 
crianças de 5 a 10 anos. Ao todo 
são 33 obras, expostas em um am-
biente criado pela arquiteta Tatiana 
Rabello. Amanhã (4), às 14h, haverá 
a recepção aos pintores-mirins e 
uma visita especial dos estudantes 
do Colégio Santa Maria. As telas 
ficarão expostas até o dia 12/12. 

Durante esta semana, os servi-
dores das seções de Editoração e 
Fotografia da Divisão de Comu-
nicação Social estão participando 
do Curso Online de Publicação 
Digital, ministrado pelo professor 
Fábio Oliveira, que aborda assun-
tos como adaptação de layouts, 
produção e inserção de elementos 
interativos e de multimídia em 
revista digital. A proposta é que os 
servidores se habilitem a conver-
ter periódicos impressos, como a 
revista Argumento, por exemplo, 
para o formato digital interativo, 
voltado para dispositivos móveis, 
como Ipad e tablets.


