
Precedentes do STJ, Ministro 
Paulo de Tarso Sanseverino, 
que apresentou dados sobre 
o número de recursos rece-
bidos pelo STJ desde 1990. 
A ministra Assusete Maga-
lhães falou sobre a influên-
cia do Código Processual 
Civil de 2015 no fortaleci-
mento da sistemática dos 
recursos de temas repeti-
tivos. Em seguida, foi a vez 
do Ministro Rogério Schietti 

Cruz, que abordou a resistência ao 
julgamento dos temas repetitivos 
no âmbito de matérias penais.  
Modelo brasileiro – Marcelo Mar-
chiori finalizou o evento falando 
sobre o modelo brasileiro de prece-
dentes e o impacto nos tribunais de 
justiça e nos TRFs.
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+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aniversariantes

Ministros do STJ destacam importância 
da gestão de precedentes 

manhã da última 
sexta-feira (6) 

foi de muita troca de 
conhecimentos na Sala 
Capibaribe do TRF5. 
Magistrados, servido-
res públicos e diversos 
integrantes do meio 
jurídico participaram 
do seminário “Gestão 
de Precedentes com 
a Integração do STJ e 
dos Tribunais de Se-
gunda Instância”. Palestraram sobre 
o tema os ministros do Superior 
Tribunal de Justiça Paulo de Tarso 
Sanseverino, Assusete Magalhães 
e Rogério Schietti Cruz, além do 
assessor chefe do Núcleo de Ge-
renciamento de Precedentes do 
STJ, Marcelo Ornellas Marchiori. O 

A

Esclarecer o que muda com a 
reforma da previdência e as nor-
mas em vigor a partir da Emenda 
Constitucional nº103/2019. Este é 
o objetivo do seminário “Conhe-
cendo a Nova Previdência Social; 
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Maria da Graça Reis Braga
Subsecretaria de Recursos

Gleisse Danielle Gonçalo Gueiros Barbosa
Subsecretaria de Controle Interno

José Alberto da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial

Waldecks Severino Belchior
NE SUSTENTÁVEL

Etelvina Leite
Protetora das pessoas e dos animais

um exame sobre a EC nº103/2019” 
que será realizado, hoje (9) e ama-
nhã (10), a partir das 8h, na Justiça 
Federal de Pernambuco (JFPE). O 
evento, que será transmitido por 
videoconferência, é uma parceria 

entre a JFPE e a Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região – Núcleo 
Pernambuco. Os debates aconte-
cem no Auditório do 10º andar do 
edifício-sede da JFPE e são aber-
tos a magistrados e servidores. As 

evento faz parte de uma série de 
seminários que o STJ está promo-
vendo em diversos tribunais do 
país. O vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Lázaro 
Guimarães, presidiu a mesa de 
debate. O primeiro a palestrar foi o 
presidente da Comissão Gestora de 

inscrições podem ser realizadas 
no local e no horário de início do 
seminário ou através do e-mail: 
esmafe@jfpe.jus.br, com nome 
completo e local de lotação. (Com 
informações da Ascom/JFPE)

Exame - O serviço médico realizou 
exame clínico dermatológico, na 
última sexta (6), em terceirizados 
do TRF5, especialmente naqueles 
que trabalham na área externa. A 
iniciativa, prevista no Programa de 
Promoção e Prevenção em saúde 
do NAS, está alinhada com a cam-
panha nacional Dezembro Laranja, 
que tem o objetivo de sensibilizar 
os servidores para o diagnóstico 
precoce do câncer de pele. Na 
ocasião, os terceirizados também 
receberam orientações sobre pro-
teção solar e outras dermatoses 
identificadas nos 35 atendimentos 
realizados.

Quem prestigiou o Show de Talen-
tos deste ano, realizado em come-
moração ao Dia do Servidor, deve 
lembrar que o servidor Silvio Fer-
reira homenageou todos os servi-
dores em nome de Etelvina Leite, 
enfermeira do TRF5, lotada no Nú-
cleo de Assistência à Saúde (NAS) 
desde 1993, quando ingressou na 
Corte. “É uma pessoa sempre ale-
gre, disponível, generosa, que rece-
be e cuida de todos com atenção 
e carinho”, declarou Silvio. Fora do 
trabalho, uma das grandes paixões 
da enfermeira são os animais. Além 
de resgatar e assistir animais, Etel-
vina participa ativamente na luta 
contra o abandono e maus tratos 
com ações junto ao Ministério 
Público, a exemplo da regulamen-
tação do uso de carroças, a implan-
tação de programas de assistência 
e controle de natalidade e o com-
bate à crueldade em práticas como 
a vaquejada. “Quando entro em 
uma comunidade carente e cons-
tato que não apenas o animal, mas 
também os seres humanos vivem 
em situação de risco e abandono, 
presto assistência a todos. Respeito 
indistintamente todas as formas 
de vida. O mundo só evoluirá com 
ética e compaixão”.


