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Aniversariantes

TERÇA

Sua Saúde

O

Revista de Jurisprudência comemora 
100 edições

Treinamento dos novos juízes segue 
com temas tributários

Leilão unificado 
na JFCE 

Desembargadores do TRF5 palestram sobre Direito Tributário

Maria Clara da Costa Pinto Moreira
Núcleo de Cerimonial

Dia dos Símbolos Nacionais

Gabinete da Revista, dirigido 
pelo desembargador federal 

Francisco Wildo Lacerda Dantas, 
convida os magistrados federais a 
enviarem artigos para a edição nº 
100 da Revista de Jurisprudência, 
que, em comemoração ao marco 
das 100 edições, será especialmen-
te publicada na versão impressa em 
dezembro deste ano – um pedido 
do desembargador Francisco Wildo 

atendido pelo 
presidente do 
TRF5, Paulo Ro-
berto de Oliveira 
Lima. A Revista, 
que tem caráter técnico e o obje-
tivo de difundir artigos jurídicos, 
além de divulgar a jurisprudência 
mais relevante do Tribunal, foi pu-
blicada a primeira vez em julho de 
1989. Os magistrados federais inte-

ressados em participar 
da edição comemorativa 
poderão encaminhar 
artigos para o e-mail 
revista.dir@trf5.jus.br, 

até o dia 28/09. Mais informações 
sobre temas e formatos dos artigos 
podem ser obtidas com o Gabine-
te da Revista, através dos e-mails 
priori@trf5.jus.br e vasco@trf5.jus.br 
ou dos ramais 9812 e 9813.

Os desembargado-
res federais Fran-
cisco Cavalcanti e 
Edilson Nobre serão 
palestrantes do XII 
Congresso Interna-
cional de Direito Tri-
butário de Pernam-
buco, que reunirá, 
nos dias 26, 27 e 
28 de setembro, na 
cidade do Recife, os 
maiores especialistas em Direito 
Tributário do Brasil e professores 

de universidades 
europeias. Consi-
derado o principal 
evento tributário do 
País, o Congresso 
terá como tema cen-
tral “Jurisprudência 
Tributaria e segu-
rança jurídica do 
estado da legalidade 
tributária ao estado 
dos precedentes”. O 

evento é uma realização do Ins-
tituto Pernambucano de Estudos 

Tributários - IPET 
e do Centro de 
Estudos Avan-
çados de Direito 
Tributário e Finan-
ças Públicas do 
Brasil - CEAT-Bra-
sil. Informações 
sobre inscrições 
e a programação 
completa podem 
ser conferidas 

no site: www.congressotributario.
com.br.

A Escola da Magistratura da 
Justiça Federal (ESMAFE) deu 
prosseguimento, ontem (17/09), 
à programação de treinamento 
dos novos juízes federais subs-
titutos da 5ª Região. O dia foi 
dedicado aos temas tributários. 
O primeiro módulo foi 
ministrado pelo jurista e 
desembargador federal 
emérito desta Corte, Hugo 
de Brito Machado, e teve 
início por volta das 9h. O 
segundo módulo, apre-
sentado pelo juiz federal 
George Marmesltein Lima, 
tratou de competência da 

Justiça Federal no campo tribu-
tário, conexão e execução fiscal, 
penhora fiscal e sistema Bacen-
Jud 2.0 (convênio que disciplina 
o bloqueio eletrônico de contas 
correntes dos contribuintes), 
dentre outros.

A Justiça Federal do Ceará reali-
zará, no dia 27, o leilão unifica-
do presencial e virtual. O evento 
acontecerá a partir das 13h30, 
no auditório da Justiça Federal – 
edifício-sede, no modo presencial; 
por videoconferência, na Subseção 
de Sobral; e no site da leiloeira 
oficial, no modo virtual. Os itens 
serão bens móveis, imóveis, ve-
ículos, equipamentos, máquinas 
etc., para o pagamento de débitos 
de execução fiscal de dívida ati-
va da União. A listagem com os 
bens e os valores correspondentes 
já estão no site da Justiça Fede-
ral (www.jfce.jus.br) e da leiloeira 
(www.gracamedeirosleiloes.com.br). 
Haverá uma segunda edição deste 
leilão no dia 9/10.

O diretor do Núcleo de Assistência 
à Saúde – NAS do TRF5, o médico 
Cláudio José de Sá Pereira, faz um 

alerta sobre o uso de alguns me-
dicamentos: “pacientes que fazem 

uso de drogas vasodilatadoras 
para angina de peito (dor do 

infarto), à base de nitratos orais, 
como Sustrate, Monocordil, Isordil, 
Nitradisc, Nitroderm TTS, Isocord, 

Isossorbida, Tridil, dentre outros, 
estão proibidos formalmente de 

usar o Sildenafil (Viagra), em 
qualquer dosagem, por haver sé-

rio risco de vida.


