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Não deixe de participar da pesquisa do CJF que avalia 
o clima organizacional da Justiça Federal

Termina nesta quinta-feira, dia 30, o prazo de inscrições 
para o seminário ‘Subtração Internacional de Menores’, 
promovido pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ). O evento, 
que acontece no Conselho da Justiça Federal (CJF), no dia 4 
de dezembro, terá a participação de ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de 
desembargadores e juízes federais, de membros do Ministério 
Público, da Advocacia-Geral da União (AGU), do Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), da Conferência da Haia e de 
especialistas na área.

O seminário pretende fomentar o debate sobre a 
interpretação e a aplicação efetiva das convenções 
internacionais elaboradas no âmbito da Conferência da Haia 
no que se refere à subtração internacional de menores. A 
conferência tem a coordenação geral do ministro Raul Araújo, 
corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do CEJ. Já a 
coordenação científica, está a cargo do ministro Ricardo Villas 
Bôas Cueva, do STJ, e da desembargadora Mônica Sifuentes, 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. [Leia mais]

Ainda dá tempo de participar da pesquisa eletrônica 
promovida pelo Conselho da Justiça Federal que está sendo 
realizada até esta quinta-feira, dia 30, com magistrados e 
servidores sobre o clima organizacional da Justiça Federal em 
todo o País. O objetivo do levantamento é avaliar, adequar 
e intensificar ações de melhoria relacionadas à gestão de 
pessoas e dos processos de trabalho. As opiniões coletadas 
serão confidenciais, sem identificação dos participantes. O 
CJF compilará os dados em resultados globais e consolidados 
em cada região. [Leia mais]

Aberta a Semana da Conciliação na SJDF

A Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) realizou, 
na manhã da última segunda-feira, dia 27, no Centro 
Judiciário de Conciliação da seccional (Cejuc/DF), a 
solenidade de abertura da Semana de Conciliação da 
Justiça Federal do DF. Para o esforço concentrado, que 
acontece até a próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro, 
foram pautados 280 processos do INSS, além de os 104 
processos de danos morais da Caixa Econômica Federal 
que já passaram pelas audiências de conciliação no 
período de 20 a 23 de novembro.

A cerimônia contou com a presença da mais nova 
desembargadora do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1), Daniele Maranhão Costa; do vice-
coordenador do Cejuc/DF no exercício da titularidade 
de coordenação, juiz federal Antonio Cláudio Macedo da 
Silva; do coordenador-geral jurídico da Primeira Região, 
procurador federal Vítor Fernando Gonçalves Córdula; 
além da procuradora federal do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) Dirluce Alves Sarges e do procurador 
federal Melquisedek Santos Soares da Silva. (foto) 

Durante o evento, a desembargadora federal Daniele 
Maranhão fez uma retrospectiva das dificuldades 
de implementação da Conciliação no Judiciário e de 
como o trabalho colaborativo de pessoas e instituições 
envolvidas ao longo dos anos tem feito com que a 
conciliação a cada dia ocupe mais espaço no Judiciário.  
[Leia mais]

Inscrições para o seminário Subtração Internacional 
de Menores terminam hoje

Prorrogado o regime de auxílio suplementar para 
relatorias das Turmas Recursais da SJMG

O presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1), desembargador federal Hilton Queiroz, prorrogou 
pelo período de seis meses, a partir de 8 de novembro, o 
funcionamento do regime de auxílio suplementar para todas 
as relatorias das Turma Recursais da Seção Judiciária de Minas 
Gerais (SJMG). O ato foi formalizado por meio da Resolução 
Presi 52.

Via Legal exibe reportagem sobre trabalhador com 
câncer que conseguiu isenção do Imposto de Renda
O programa Via Legal desta semana traz reportagem, da 

equipe de Jornalismo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1), sobre isenção do Imposto de Renda para pessoas com 
doenças grave como Parkinson, Aids e câncer. A regra vale, 
normalmente, para quem já está aposentado, recebe pensão 
ou reformado (no caso de militares). Mas, no Distrito Federal, 
um trabalhador diagnosticado com câncer entrou com ação 
contra a Fazenda Nacional para deixar de pagar o IR. O TRF1 
entendeu que as pessoas que estão na ativa também precisam 
de recursos financeiros para custear o tratamento e, dessa 
forma, isentou o homem do pagamento do Imposto de Renda. 
[Leia mais]
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