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A Sessão de Julgamento da Turma Regional de Uniformiza-
ção dos Juizados Especiais Federais acontece, hoje, no 15º 
andar do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na sala de 
reunião do Conselho de Administração. Será a primeira ses-
são da TRU realizada por videoconferência. Estarão presen-
tes o desembargador fe deral Rogério Fialho (presidente da 
TRU); Luís Praxedes (presidente da 1ª TR/CE); Alcides Saldanha 
(presidente da 2ª TR/CE); Helena Delgado (presidente da TR/
PB); Amanda Torres (presidente da 1ª TR/PE). Participarão por 
videoconferên cia as Seções do Rio Grande do Norte (Janilson 
Bezerra); Sergipe (Telma Maria) e Alagoas (Paulo Machado).

Turmas de Uniformização fazem 
sessão no Tribunal da 5ª Região

Com a finalidade de discutir e unifor-
mizar a jurisprudência entre as Turmas 
Recursais do Ceará sobre matérias polê-
micas, os juízes federais André Dias Fer-
nandes e Gisele Sampaio Chaves Alcân-
tara, produziram o primeiro informativo 
das Turmas Recursais daquele Estado, 
com base nas deliberações registradas 
nas atas das reuniões realizadas. Dentre 
as decisões que foram uniformizadas, 
está a de Mandado de Segurança contra 
sentença, tido como medida excepcional, 
não podendo ser usada como recursal, e 
a da Incidência de Imposto de Renda so-

bre o terço de férias, considerando-o como 
não indenizatório e, portanto, prevalecendo 
a cobrança do Imposto. Outras matérias 
também uniformizadas dizem respeito à 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 
que exclui da renda familiar os vencimentos 
do idoso, mesmo quando o benefício for 
requerido por deficiente, e ainda, matéria 
sobre concubinato e pensão por morte, em 
relação à qual os juízes ratificaram que é 
descabido o compartilhamento da pensão 
entre a viúva e a concubina, uma vez que a 
pensão é devida quando configurada a rela-
ção matrimonial ou união estável.

Juízes cearenses uniformizam jurisprudência

O Conselho da Justiça Federal (CJF) apro-
vou na sessão da segunda-feira (14), a 
proposta de resolução que disciplina a 
averbação de tempo de serviço no âmbi-
to do Conselho e da Justiça Federal de 1º 
e 2º graus. Aprovada por unanimidade, 
a nova regra foi relatada pelo ministro 
Felix Fischer, vice-presidente do CJF e do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). As nor-
mas anteriores – Resoluções 260/2004 e 
360/2004 – foram revogadas.

CJF define regras 
sobre averbação do 
tempo de serviço

O desembargador federal Manoel 
Erhardt, corregedor do TRF5, participou 
da reunião de mobilização para solu-
ção dos problemas judiciais referentes 
a financiamentos habitacionais, firma-
dos pela Caixa Econômica Federal em 
décadas passadas. Com esse propósito, o 
corregedor-geral da Justiça Federal, ministro 
Francisco Falcão, e a corregedora nacional de 
Justiça, ministra Eliana Calmon, receberam 
quarta-feira (16), no Plenário do Conselho 
Nacional de Justiça, os corregedores dos tri-
bunais regionais federais, os coordenadores 
de conciliação e juízes federais para discutir a 
adoção de medidas que agilizem a conclusão 
de cerca de 200 mil processos relacionados 
a contratos do Sistema Financeiro de Habita-
ção (SFH) firmados há mais de 16 anos.

Corregedores dos 
TRFs discutem 
processsos do SFH

Os dois espelhos d’água do edifício-sede do TRF5 estão em 
manutenção desde a semana passada. O trabalho, que é 
realizado uma vez por ano, está sendo efetuado diariamente 
por três profissionais da empresa Aquahome Piscinas, das 8h 
às 18h.  A previsão é de que o serviço seja concluído em 15 
dias. O objetivo da manutenção é realizar a substituição das 
areias dos filtros, lixamento e pintura das paredes e motores, 
substituição de visores e manômetros (aparelho que mede a 
pressão da água), entre outros serviços. 

Espelhos d’agua em manutenção
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