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Valor do reembolso do  
auxílio-saúde será elevado

CJF terá novo presidente 

XIII Semana de Conciliação Fiscal da JFPB

III Curso de Formação de Instrutores em 
Conciliação e Mediação 

Propostas de enunciados 

Ministro  
Sidnei Agostinho Beneti
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Juíza Federal 
Emanuela Mendonça 
Santos Brito
SJCE 

Amanda Rodrigues Ventura
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
Germana Rezende Bezerra
Divisão da 1ª Turma
Luiz Felipe de Almeida Oliveira
NDRH – Acomp. Estagio Universitário
Janilton José de Oliveira
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro
Jasiel Maranhão de Barros
Secretaria Judiciária
José Luiz Farias da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
Renilson da Silva Albuquerque
Subsecretaria de Apoio Especial

Dia Nacional de Combate ao Fumo

presidente do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), minis-
tro Ari Pargendler, registrou 

que, após a aprovação da propos-
ta orçamentária de 2013 pelo CJF, 
foi recebido um complemento 
de limites destinado à Assistência 
Médica e Odontológica a magis-
trados e servidores, que permite 
a elevação do valor per capita do 
benefício, que atualmente é de 
R$ 90,00, para R$105,00, conside-
rando-se dois dependentes por 
magistrado ou servidor. O ministro 
determinou ainda que a Secreta-
ria Geral do CJF, no prazo de 60 
dias, verifique a possibilidade de 
inclusão dos genitores, padrastos, 
madrastas e adotantes no rol dos 

dependentes dos magistrados e 
servidores.
Ressarcimento - Também foram 
aprovadas alterações na Resolução 
002, de 20 de fevereiro de 2008, 
que regulamenta os benefícios do 
Plano de Seguridade Social. Den-
tre as alterações aceitas, estão a 
de ressarcimento parcial de despe-
sas com planos privados de saúde, 
de livre escolha e responsabilidade 
do beneficiário, e pagamento do 
auxílio-saúde quando o depen-
dente financeiro do servidor ou 
magistrado for titular do plano, 
mediante comprovação das des-
pesas. O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região está estudando como 
adotará a medida do CJF.

Na próxima sexta-feira (31/8), o 
ministro Félix Fischer toma pos-
se como presidente do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF), em 
substituição ao ministro Ari Par-
gendler. O vice-presidente do 
TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho representa esta 

Termina hoje a XIII Semana de 
Conciliação Fiscal da 10ª Vara 
da Justiça Federal em Campi-
na Grande. As audiências foram 
concentradas em dois dias e 
contou com 15 processos que 
envolvem entidades de cate-

gorias profissionais. A 10ª Vara 
Federal é autora do Projeto Con-
ciliação Fiscal Nota Dez, finalista, 
em 2010, do I Prêmio Conciliar é 
Legal, do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ, e vem realizando 
o evento sistematicamente, com 

Corte na 
soleni-
dade de 
posse 
dos no-
vos di-
rigentes 
do CJF.

O Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF) recebe até amanhã as 
propostas de enunciados para a 
I Jornada de Direito Comercial. O 
evento será realizado pelo CEJ/
CJF, entre os dias 22 e 24/10, e 
tem o objetivo de analisar tópi-

cos relevantes do Direito Comer-
cial para adaptá-los às inovações 
legislativas, doutrinárias e juris-
prudenciais. Todas as instruções e 
informações sobre inscrição estão 
disponíveis no site do CJF (www.
jf.jus.br), no item Serviços/Cursos 
e Eventos.

Seminário Saúde Mental do CNJ
O Conselho Nacional de Justiça 
promove o seminário “Saúde Men-
tal e Lei: os desafios da implan-
tação da Lei 10.216/01 no Brasil”. 
Marcado para acontecer dia 4 de 
setembro, o evento vai colocar em 
discussão os desafios no cumpri-
mento da Política Nacional An-
timanicomial, instituída pela Lei 

10.216.  Medidas de Segurança e 
Hospitais de Custódia e Tratamen-
to serão alguns dos temas discuti-
dos. As inscrições podem ser feitas 
até o próximo dia 30/8, no site do 
CNJ (www.cnj.jus.br). O evento será 
realizado no auditório da Correge-
doria do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro. 

cronograma anual previamente 
definido para três períodos dis-
tintos a cada ano. Maiores infor-
mações podem ser obtidas junto 
à Direção de Secretaria da 10ª 
Vara da Paraíba, através do tele-
fone (83) 2101-9102. 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) abriu inscrições para III Cur-
so de Formação de Instrutores em 
Conciliação e Mediação. O curso 
acontecerá no auditório do Tribu-
nal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT), em Brasília e 
terá duas turmas. O primeiro gru-
po será entre os dias 10 e 14 de 
setembro e o segundo entre 15 a 

19 de outubro. Poderão participar 
servidores dos tribunais de Justiça 
ou voluntários que já tenham ao 
menos 32 horas de aulas em curso 
de formação em conciliação ou já 
possuam experiência de mais de 
50 horas em mediação de conflito. 
Os interessados têm até sexta-
-feira (31) para enviar seu currículo 
abreviado para conciliar@cnj.jus.br.


