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Lançada a 141ª edição da Revista de Jurisprudência

de Novembro

SEGUNDA

Aniversariantes

Terceirizadas apostam nas plantas para 
harmonizar ambiente de trabalho

legre, agradável e rela-
xante. Se você já foi até o 

12° andar do edifício-sede do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, deve ter notado 
um charme particular no am-
biente, além de uma sensação 
de bem-estar proporcionado 
pelas dezenas de plantas que 
decoram e harmonizam todo 
o corredor. A responsável pela 
ambientação é a terceirizada 
Vera Lúcia Vasconcelos, que há 
20 anos trabalha no Tribunal. 
Ela já trouxe diversas espécies 
de plantas, inclusive a jiboia, 
considerada atração principal do 
andar, por possuir mais de dois me-
tros de altura e comprimento, sen-
do alvo de atenção, fotos e elogios 
de servidores e advogados. Apai-
xonada por plantas, Dona Vera diz 
que “um lugar sem plantas é um 
lugar sem vida” e, por essa razão, 
ela cuida diariamente de todas do 
andar. “Acho muito importante tra-
zer a natureza para dentro do Tri-
bunal, porque o local se torna pra-
zeroso não só para as pessoas que 
trabalham no setor como, também, 
para os visitantes”.

A

Lançada, na última quarta-feira 
(30), a 141ª edição da Revista de 
Jurisprudência (versão digital). O 
periódico, publicado bimestral-
mente pelo Gabinete da Revista, 
conta com quase 350 páginas, 
que trazem os principais julgados 
do TRF5. O destaque desta edi-
ção é o julgamento do primeiro 
Incidente de Assunção de Com-
petência (IAC) do TRF5, de rela-
toria do desembargador federal 
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Conhecendo
    TRF5o SREEO

Amante das plantas – O verde 
das plantas também dá um toque 
diferente ao banheiro feminino do 
4º andar. Lá, a também terceiriza-
da Marilde Vieira da Silva cuida de 
tudo: traz mudas de casa, provi-
dencia potes para cultivá-las, coloca 
água e conversa com o jardineiro 
do TRF5, para saber como cuidar 
das plantinhas. “Elas são meus amo-
res. Quando chego ao trabalho, dou 
bom dia para elas e até converso 
sobre minha vida”, revelou Marilde, 
que já tem projetos para o futuro. 
“Eu quero trazer rosas amarelas e 
deixar o ambiente mais colorido!”.

Manoel Erhardt, cuja discussão 
principal é a validade ou não de 
atos normativos da Agência Na-
cional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), que im-
pedem a venda de etanol direta-
mente do produtor para revende-
dor varejista de combustível, sem 
intermediação de distribuidores. 
Já no capítulo reservado à decisão 
histórica, que marcou a trajetória 
da Corte, o periódico traz um pro-

cesso julgado em 
2012, que decidiu 
pela constitucio-
nalidade do siste-
ma de cotas para 
negros, adiantan-
do-se ao entendimento da Supre-
ma Corte. Na época, o relator do 
caso foi o desembargador federal 
emérito José Maria Lucena. A 
revista está disponível no site do 
TRF5 (www.trf5.jus.br).

Os processos, quando chegam ao 
TRF5, tramitam nas Turmas e no 
Pleno e, quando 
uma das partes 
recorre para os 
tribunais supe-
riores, chegam à 
Subsecretaria de 
Recursos Extra-
ordinários, Espe-
ciais e Ordinários 
(SREEO). Vincu-
lada à Secretaria 
Judiciária, atualmente, a SREEO 
é responsável pelo processa-
mento de 1/3 de todo o acervo 
dos processos em tramitação na 
Corte, em sua fase final. O setor é 
integrado por 30 servidores que 
desempenham suas atividades 
nos seguintes departamentos: 
Núcleos Civil, Penal e Permanente 
de Assessoramento; Digitalização; 
Atendimento e Baixa Eletrônica 
dos Tribunais Superiores. Segun-
do Sandra Bouwman, diretora da 
SREEO, mesmo com um número 
reduzido de servidores e grande 
volume de processos, aproxima-
damente 26 mil, as atividades 

sempre estão em dia. Entre os 
projetos da Subsecretaria, estão 
os de adotar o uso da inteligên-
cia artificial em atividades do 
setor; melhorar a comunicação 
entre sistemas, principalmente 
com o STJ; e dar vazão aos 12 
mil processos referentes ao Tema 
810/STF.

Marilde e Vera


