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TNU realiza primeira sessão de 2014 
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Macrodesafios da JF são discutidos em videoconferência

Empregabilidade e 
Responsabilidade Social

Inspeção na JFCE

Turma Nacional de 
Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 
(TNU) realizou, na última 
sexta-feira (14/02), a primei-
ra sessão ordinária de julga-
mento de 2014, na sede da 
Seção Judiciária do Ceará 
(SJCE), em Fortaleza. Presi-
dida pelo ministro Arnaldo 
Esteves Lima, corregedor-
-geral da Justiça Federal e 
presidente da TNU, o Cole-
giado julgou 216 processos, sobre 
matérias como aposentadorias 
rurais e urbanas, pensão por morte, 
liberação de FGTS, auxílios doença 
e reclusão, salário-maternidade, 
benefícios assistenciais, reintegra-
ção ao serviço público, Imposto de 

Renda Pessoa Física (IRPF), entre 
outros. “A Turma Nacional de Uni-
formização vem cumprindo com 
muita competência a missão de 
entrega da tutela jurisdicional. Os 
Juizados Especiais Federais (JEFs) 
têm realizado um excelente traba-

lho, embora necessite de 
mais apoio, pois tem se 
desdobrado no desempe-
nho de suas funções origi-
nárias, com acúmulo das 
atribuições da competência 
da TNU”, afirmou o minis-
tro Arnaldo Esteves. 
Julgamentos – Pela pri-
meira vez na história da 
TNU, houve uma susten-
tação oral por videoconfe-
rência, realizada a partir da 

Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte (SJRN), pelo advogado João 
Paulo dos Santos Melo, que de-
fendeu o adicional de horas extras 
e benefícios de um servidor públi-
co da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN).

O diretor-geral do TRF5, João 
Botelho, e o diretor da Divisão de 
Desenvolvimento Institucional, 
Luiz Targino, participaram, na últi-
ma sexta-feira, de uma videocon-
ferência com os integrantes do 
Comitê de Gestão da Estratégia 
da Justiça Federal. Na pauta, dis-
cussão e validação das sugestões 

do Comitê Técnico em relação aos 
macrodesafios estabelecidos nas 
últimas reuniões do grupo, reali-
zadas nos dias 27 e 28 de janeiro. 
Durante as atividades, o Comitê 
deliberou pela aprovação dos itens 
constantes da pauta, entre eles, os 
macrodesafios da melhoria da Ges-
tão de Pessoas; aperfeiçoamento 

na Gestão de Custos; instituição 
da Governança Judiciária e melho-
ria da Infraestrutura e Governança 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. Cabe ao Comitê de 
Gestão da Estratégia da Justiça 
Federal consolidar as informações 
e encaminhá-las, ainda hoje, para 
o Conselho Nacional de Justiça.

Ter uma boa saúde e estilo de 
vida saudável não é apenas 
uma opção individual, pode 
ajudar um candidato a con-
seguir um emprego. Cada vez 
mais exigentes, as empresas 
buscam selecionar apenas fun-
cionários saudáveis. Aqui no 
Tribunal, o NAS vem cuidando 
da saúde dos estagiários de 
nível médio. Desse modo, busca 
contribuir para aumentar o nível 
de empregabilidade dos mes-
mos. Todos os adolescentes que 
ingressam no TRF5 passam por 
um exame médico admissional 
e, ao final do estágio, são nova-
mente examinados. Durante sua 
permanência, o acesso à assis-
tência médica e odontológica é 
facilitado. Além disso, recebem 
orientações do setor de enfer-
magem sobre imunização e cui-
dados com a saúde. O setor de 
psicologia atua na orientação 
profissional, com foco na cons-
trução de um projeto de vida 
e na busca do emprego. Essas 
ações compõem o programa 
Busca Saudável do NAS, desen-
volvido na perspectiva de que a 
responsabilidade social também 
pode ser exercitada cotidiana-
mente e em relação aos mais 
próximos.

Tem início hoje, a inspeção de 
todos os serviços realizados nas 
Varas Federais e Turmas Recursais 
da Justiça Federal no Ceará (JFCE). 
A inspeção, que ocorre até sexta-
-feira (21/02), não será realizada 
na 31ª Vara, inaugurada em no-
vembro do ano passado, no muni-
cípio de Sobral. Durante o período 
de inspeção, ficam suspensos o 
expediente normal, prazos proces-
suais e expedientes destinados às 
partes, exceto para a apresentação 
de recursos, reclamações ou nas 
hipóteses de pedidos, ações, pro-
cedimentos e medidas destinadas 
a evitar perecimento de direitos ou 
assegurar a liberdade.


