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QUINTA

No próximo sábado, os
juízes federais
Francisco Alves dos
Santos Júnior (2ª Vara
de Pernambuco) e Hélio
Silvio Ourem (6ªVara de
Pernambuco) serão
palestrantes do curso
“As garantias
constitucionais e as ações de natureza
tributária”, promovido pela Escola
Superior de Magistratura de Pernambuco
(Esmape). Das 13h30 às 15h45,
Francisco Alves dos Santos Júnior
conduz a palestra “Título executivo da

Magistrados da 5ª Região
ministram palestras na Esmape

O expediente na próxima quarta-
feira, Dia do Servidor Público, se-
rá normal no Tribunal e nas Se-
ções Judiciárias de Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe. O feriado foi transferido para a
sexta-feira, dia 30, em virtude da data,
este ano, cair numa quarta-feira, dia
regimentalmente destinado às sessões
plenárias. Por causa da transferência, a
sessão plenária será mantida no dia 28 e
os prazos processuais que iniciam ou
encerram no dia 30 ficam automatica-
mente prorrogados para o primeiro dia útil
subseqüente.

Expediente será
normal na próxima
quarta-feira

Fazenda Pública.
Formação.
Substituição em juízo.
Redirecionamento na
fase executiva.
Garantias e direitos da
Fazenda Pública e dos
contribuintes”. Em
seguida, Hélio Ourem

aprofunda o debate sobre “Medidas de
urgência contra a Fazenda Pública”. O
curso, parte integrante do programa de
aperfeiçoamento dos magistrados de
Pernambuco, será realizado no Fórum
Paula Batista, na rua do Imperador.

A Comissão de Gestão Documental da
Justiça Federal na Paraíba (JFPB) está
eliminando processos já tramitados, que
se encontram com prazos de temporalida-
de cumpridos. No total, 4.225 processos
serão eliminados. Após análise da Gestão
Documental, baseado em resolução do
Conselho da Justiça Federal (CJF), os
processos serão descartados, sem causar
prejuízo às partes ou ao projeto de
preservação da memória da JFPB.

JFPB elimina
processos tramitados

Francisco
Alves

Hélio
Ourem

As camisas da
2ª Olimpíada
JFPE/TRF5,
que acontece
neste final de
semana no
Círculo Militar
do Recife,
começaram a
ser entregues
na Diretoria
Geral. A
coordenação
da Olimpíada
lembra que só receberá camisa o
“atleta” que estiver inscrito na competi-
ção. A lista dos participantes e a tabela
dos jogos podem ser acessadas na
Intranet, no mesmo espaço onde foram
realizadas as inscrições.

DG entrega camisas aos
inscritos na Olimpíada

O livro “A Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal”, do professor Antonio Carlos
Palhares Moreira Reis, foi lançado, ontem, no
foyer do TRF5. O evento foi prestigiado por
magistrados, servidores, operadores e
estudantes de Direito que compareceram ao
Salão do Pleno do TRF5. O livro reúne as
súmulas criadas desde 2004 e servem para
nortear as decisões do STF. A publicação traz
ainda a evolução e o papel da jurisprudência no
Direito brasileiro.

Livro aborda súmula vinculante do STF

A servidora Maria Valéria da
Fonseca (2ª Turma) solicita

doação de sangue ao Hemope,
em nome de sua mãe, Maria de

Fátima Vila Nova da Fonseca, que
se encontra internada no Hospital

Santa Joana. Informações: 9546
(Rossana) ou 9542 (Heitor).

Doação de sangue


