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Objetivos do sistema

• Auxiliar o NUGEP do TRF3 no controle sobre temas/ precedentes

• Cumprir as demandas da Res. 235/16-CNJ

• Envio diário de informações ao CNJ por Web Service

• Integração das informações dos sistemas processuais (Caché, Siapro, JEF e PJe)

• Visibilidade dos precedentes ao público em geral

• Gestão de GRs, IRDRs e IACs



Tipos de Precedentes

Precedente Gestor Criação Julgamento Atualização da 

Situação
Vinculação 
a outro precedente

RG STF

RR STJ

IRDR STJ e TRF3 
(órgãos julgadores)

IAC STJ e TRF3 
(órgãos julgadores)

GR TRF3 (NUGEP)

CT STF e STJ
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Etapas do projeto

• Tarefas automatizadas

• Rotinas diárias de 
importação

• Envio e recebimento

1ª etapa

• Consulta pública

• Informações de 
precedentes e 
processos paradigmas

2ª etapa • Controle administrativo

• Gestão de precedentes 
do TRF3

• Comunicado aos 
Órgãos Julgadores

3ª etapa



Processamento diário

• Recebimento dos precedentes e processos paradigmas do 
BNPR (CNJ)

• Importação das informações dos processos sobrestados 
dos sistemas processuais

• Envio dos novos precedentes do TRF3 e suas atualizações 
ao BNPR (CNJ)

• Envio dos processos paradigmas

• Envio dos processos sobrestados



Relatório de 
processamento
Recebimento de precedentes

Importação de processos

Envios de precedentes

Envios de processos sobrestados



Consulta pública

• Em cumprimento ao Art. 8º da Res. 235/16 do CNJ

• Página de pesquisa de precedentes

• Página de detalhamento de informações dos precedentes

• Página de detalhamento dos processos paradigmas de um 
precedente

• Consulta de informações processuais

• se processo do TRF3



Consulta pública 
de precedentes
Pesquisa por tipo ou número de 
precedente

Filtro por situação ou palavras-
chave



Informações do 
precedente
Detalhamento específico para cada 
tipo de tema



Informações dos 
processos 
paradigmas
Detalhamento dos processos 
paradigmas de um precedente

Consulta de informações 
processuais da 3ª Região



Controle administrativo

• Criação e atualização de IRDRs, GRs, e IACs

• Alteração de situação de IRDRs, GRs, e IACs

• Vinculação de GRs a outros precedentes

• Associação de processos paradigmas ao precedente

• Envio de comunicados aos Órgãos Julgadores



Gestão de 
precedentes
Criação de precedentes no âmbito 
da 3ª Região

Alteração da situação dos 
precedentes para envio ao BNPR



Comunicado aos 
Órgãos Julgadores
Informativo de mudança de situação do 
precedente



Obrigado

Marcelo Carnaval

mcarnava@trf3.jus.br


