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Sábado, dia 24 de abril.
Nadja Maria Jorge de Castro
Divisão da 4ª Turma

Glércio José Brito de Paiva
Manut. Elevador

Domingo, dia 25 de abril.
Albérico da Silva Rego Neto
Secretaria Administrativa

Dia de São Jorge
Dia Mundial do Escoteiro
Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor
Dia Nacional da Educação de Surdos

O presidente do TRF5, Luiz Alberto Gurgel
de Faria, participa, na tarde hoje, da posse
dos ministros Cezar Peluso (presidente) e
Ayres Britto (vice-presidente) do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça. A solenidade de
posse dos novos dirigentes será realiza-
da, às 16h, no Plenário do STF, em Bra-
sília. Na tarde de ontem, o desembarga-
dor federal também prestigiou a posse da
nova Mesa Diretora doTRF1.

Presidente do TRF5
prestigia posses

A Justiça Federal na Paraíba
(JFPB) contabilizou resultado positi-
vo com a VI Semana de Conciliação
Fiscal, realizada, de 12 a 15 de abril,
pela 10ª Vara Federal Privativa das
Execuções Fiscais e Processos de
Natureza Tributária (Campina Grande).
As audiências, presididas pelo juiz
federal Rudival Gama do Nascimento,
envolveu 84 executivos fiscais, um
percentual de 78,6% de acordos judi-
ciais e pagamentos efetuados de modo
integral ou através de parcelamento do
débito. Dos 84 processos, 54 foram
extintos ou suspensos em razão de
pagamento integral do débito ou parce-
lamento da dívida na via administrativa
ou judicial. A iniciativa faz parte do Projeto
“Conciliação Fiscal Nota Dez”, lançado
pela Vara em março de 2009.

A Ginástica Laboral, que teve início no
TRF5 em 15 de março deste ano,
alcança bons resultados em pouco
mais de um mês. Atividades como
alongamento de membros superiores
e inferiores e nas várias articulações
do corpo tem melhorado a rotina dos
servidores em suas respectivas ativi-
dades. Dentro dos exercícios, 67%
das aulas foram de alongamentos,
22% de mobilização e 11% de relaxa-
mento; envolvendo em 17% membros
inferiores, outros 17% membros
superiores e 67% em todo o corpo.

78,6% de acordos
na Semana de
Conciliação da JFPB

Ginástica Laboral
contabiliza bons
resultados

Dica para o uso dos elevadores
A saída tem prioridade e quando

entrar no elevador observe as
soleiras da porta. Auxilie o
tráfego quando for para um

andar distante fique no fundo da
cabine, aproximando-se da

porta apenas quando estiver
chegando em seu andar.

A abertura do encontro
“Judiciário, Direito e
Desenvolvimento
Econômico”, teve início
ontem (22), com a palestra
do vice-presidente do TRF5
Marcelo Navarro. Citando o
livro A Luta Pelo Direito, de
Rudolf Von Ihering, o
desembargador federal
explicou que o objetivo do direito é a paz,
embora a luta seja o meio de alcançá-la.
Isso reflete a importância do estudante e
profissional do direito em atualizar seus
conhecimentos e aprender de maneira
que possa contribuir para a sociedade de
paz. Na segunda palestra da tarde foi
abordada as Relações entre o Direito e a
Economia, ministrada pelo professor da
UFPE Marcos Nóbrega. Encerrando o
primeiro dos quatro dias previstos de
curso, o professor emérito da PUC-SP,
José Souto Maior Borges fez seu debate
discutindo o tema “As isenções
tributárias a serviço do desenvolvimento
econômico”. No evento, estão sendo
debatidos temas que permeiam entre
direito e economia e entre tributação e
desenvolvimento econômico. O evento

Esmafe5 promove curso Judiciário,
Direito e Desenvolvimento econômico

Rudival
Gama em
audiência

vai até do dia 30 de abril, na Escola de
Magistratura da 5ª Região que promove
o encontro junto ao TRF5.

Marcelo Navarro e
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