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Ato do presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, determina a implantação
do novo sistema informatizado digital
Fluxus em substituição ao Sistema Siga. A

Sistema digital Siga será
substituído pelo Fluxus

O Projeto Leilão Eficaz, da Justiça

Federal na Paraíba (JFPB), terá o

reforço do também já consagrado

Projeto Arrematar, do Tribunal Regional

do Trabalho (TRT) da 13ª Região. O

evento conjunto será no dia 20 de

agosto, no auditório da Subseção

Judiciária de Campina Grande, durante

a 2ª data do Leilão Judicial da JFPB. A

1ª data está marcada para o dia 10 de

agosto. A ideia de reunir as duas

instituições na promoção dos seus

leilões de bens partiu do juiz federal

Rudival Gama do Nascimento, titular da

10 ª Vara Federal, em Campina Grande,

privativa das execuções fiscais e

processos de natureza tributária. Ele

levou em consideração que o TRT da

Paraíba desenvolve um trabalho já

reconhecido nessa área, através do

Projeto Arrematar. O próximo leilão da

JFPB trará outra novidade: além de

presencial e telepresencial

(videoconferência), que acontece nos

dias 10 e 20 de agosto.

Leilão Eficaz e
Projeto Arrematar
juntos na Paraíba

Servidores e pessoas que circulam no
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
e que desejem fumar devem utilizar a
área localizada nas proximidades da
entrada do prédio. Trata-se de um
espaço voltado aos fumantes criado
para evitar a utilização das escadas.
Vale salientar que no Brasil, a
legislação proíbe que se fume nos
restaurantes, ônibus, metrô, táxis,
postos de gasolina, hospitais, e outras
instituições. A escolha do local deve-se
ao respeito que o Tribunal tem em
relação aos servidores. A Organização
Mundial da Saúde coloca o tabagismo
passivo como a terceira maior causa
de morte evitável, só atrás do próprio
tabagismo e do alcoolismo.

Área destinada aos
fumantes no TRF5

mudança deverá ocorrer até o dia
30 de julho. Com a chegada do
Fluxus, é necessário que todos os
setores do TRF5 atualizem a base
de dados. Considerando que há
muitos documentos e processos
administrativos inativos que ainda
constam no referido sistema. O ato
determina que o Fluxus será

implantado no dia 16 de agosto. O
relatório com os documentos por setor
estará disponível no próprio sistema, para
facilitar o trabalho de atualização efetuado
pelos técnicos do Tribunal.

O Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) realiza o 1º Prêmio CARF
de Monografias em Direito Tributário
2010. A premiação abrange os três
primeiros colocados com certificado e
publicação da monografia. Em cada tema
os prêmios são de R$ 20 mil para o 1º
colocado, R$ 10 mil para o 2º e R$ 5 mil
para o 3º. As monografias devem ser
entregues até o dia 23 de agosto.
Dúvidas podem ser enviadas ao e-mail
premio-carf.df.esaf@fazenda.gov.br.

Prêmio Direito Tributário
O 15º Prêmio Tesouro Nacional 2010 -
homenagem a Joaquim Nabuco abre
inscrições para Concurso de
Monografias em finanças públicas. Os
vencedores receberão certificado e terão
a monografia publicada. A premiação em
cada tema é de R$ 20 mil para o 1º
lugar, R$ 10 mil para o 2º e R$ 5 mil
para o 3º. O prazo termina dia 4 de
outubro e o regulamento pode ser
consultado no site
www.esaf.fazenda.gov.br.

Dica para o uso dos elevadores
Para subir ou descer apenas um

andar, lembre-se como é saudável
o uso das escadas. No TRF5 elas

ficam no lado oeste.

Finanças públicas


