
do STJ, Marcelo Ornellas 
Marchiori, palestrarão so-
bre o tema que dá nome 
ao evento: gestão de 
precedentes e integração 
entre o STJ e os tribunais 
de Segunda Instância.
Precedentes qualificados 
- O sistema de formação 
de precedentes, previsto 
no novo Código de Pro-
cesso de Civil (CPC/2015), 

requer um trabalho coordenado 
entre todas as instâncias do Poder 
Judiciário, utilizando como premis-
sa necessária a adoção de unifor-
midade de tratamentos e a efetiva 
e clara comunicação entre os ór-
gãos envolvidos.
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Ministros do STJ farão seminário no 
TRF5 sobre Gestão de Precedentes

o próximo dia 6, o 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região - 
TRF5 sediará o seminário 
“Gestão de Precedentes 
com a Integração do 
STJ e dos Tribunais de 
Segunda Instância”, que 
vem sendo realizado 
pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) em di-
versos tribunais do Bra-
sil, com o objetivo de analisar o 
sistema de formação de preceden-
tes e os procedimentos a ele rela-
tivos. O seminário, que ocorrerá na 
Sala Capibaribe, das 8h30 às 13h, 
será aberto pelo vice-presidente 
do TRF5, desembargador federal 

N

A Presidência do TRF5 publicou, 
na última quinta-feira (28), o Ato 
nº 454, que cria o Programa de 
Autogestão em Saúde (TRFMED), 
com base na Resolução Pleno nº 
11/2019, que aprovou a criação 
do Programa e previu a aprova-

Juíza Federal Gisele Maria 
da Silva Araújo Leite

SJRN

Conhecendo
    TRF5o Arquivo

ção de regulamento, também pelo 
Pleno, para disciplinar cobertura, 
beneficiários, inscrição, atendi-
mento, custeio e administração. O 
Ato teve como objetivo viabilizar 
a abertura de CNPJ próprio, pe-
rante a Receita Federal, e de conta 

bancária. O comi-
tê executivo do 
Programa informa 
que agendará no-
vas reuniões com 
magistrados e servidores para 
esclarecimentos sobre o tema. 

Lázaro Guimarães. Os ministros 
Paulo de Tarso Sanseverino, Assu-
sete Magalhães e Rogerio Schietti 
Cruz (todos integrantes da Comis-
são Gestora de Precedentes do 
STJ) e o assessor-chefe do Núcleo 
de Gerenciamento de Precedentes 

A Seção de Arquivo e Documen-
tação, ligada ao Núcleo de Gestão 
Documental, fica localizada no 
prédio do Anexo II do TRF5. Suas 
atribuições são organizar, registrar, 
guardar e preservar a documen-
tação resultante das atividades 
judiciária e administrativa das 50 
unidades da Corte.  A documen-
tação analógica preservada nessa 
Seção soma 2.167,23 metros line-
ares, acondicionados em caixas de 
arquivo sobre estantes de aço, que 
ocupam 330,95 m2 de área. A Se-
ção lida, diariamente, com arquiva-
mento e desarquivamento de pro-
cessos e documentos solicitados 
pelas Unidades para diversos fins, 
como dar vistas, servir de provas e 
dar testemunho documental para 
a Memória Institucional do TRF5. 
A Equipe atual conta com quatro 
servidores, um estagiário de nível 
médio e um funcionário terceiriza-
do, sob a supervisão da servidora 
Mônica Correia de Araújo. Dentre 
algumas preciosidades históricas 
abrigadas no acervo, destacam-se 
os 230 volumes do processo do 
“Escândalo da Mandioca”, uma das 
maiores fraudes financeiras do Bra-
sil, envolvendo créditos agrícolas 
do Banco do Brasil, em Floresta/PE. 

Encontro com as Bases - O dire-
tor-geral do TRF5, Edson Santana, 
e o diretor da Subsecretaria de 
Orçamento e Finanças, Sebastião 
Campelo, participaram do Encontro 
com as Bases, evento promovido, 
na última quinta (28), pelo Conse-
lho da Justiça Federal, em Brasília. 
Na reunião, foram discutidos temas 
relacionados à gestão orçamentária 
do Judiciário Federal para 2020. 

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) e a Seção de Acompanha-
mento de Estágio de Nível Médio 
realizaram, na sexta-feira passada 
(29), uma oficina de Prevenção de 
Infecções Sexualmente Transmis-
síveis, destinada aos estagiários 
de nível médio do Tribunal, na 
Esmafe. A palestra foi ministrada 
pela assistente social do Centro de 
Testagem e Aconselhamento da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura 
de Caruaru, Giselda Melo.


