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Aniversariantes

Aniversário do Recife e Olinda
Dia do Bibliotecário

Debate sobre Justiça Tributária reúne especialistas

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB)
deverá exportar o Projeto Empório
Judicial, lançado em 2009 pela 10ª Vara,
para a Seção Judiciária de São Paulo. A
iniciativa, pioneira da Vara Privativa das
Execuções Fiscais de Campina Grande,
vem sendo objeto de estudos da
Comissão Permanente de Hastas
Públicas Unificadas da Justiça Federal

Projeto paraibano é referência
para a Justiça Federal paulista

O Setor de
Apoio ao
Bem-estar e
Qualidade
de Vida
(SaBemQ)
da DIAP
inicia, na

próxima segunda-feira, o programa
Ginástica Laboral. As sessões de ginás-
tica serão realizadas a partir das 13h,
nas segundas, terças e quartas-feiras,
em todos os setores do TRF5 e prédios
anexos. Com duração de 10 minutos, os
exercícios serão instruídos por duas
fisioterapeutas. As atividades visam
proporcionar momentos de descontra-
ção, diminuição do estresse, aumento
no poder de concentração dos servido-
res, além de prevenir lesões. Mais
informações com Raquel Leão, pelo
ramal 9462.

Tribunal implanta
Ginástica Laboral

No período de 17 de março a 9 de abril, o
NDRH promoverá o curso “Revisão de
Direito Processual Civil – Módulo de Re-
cursos”, destinado a servidores da área
jurídica do TRF5. As aulas serão minis-
tradas pelo professor José Expedito Bra-
ga (gabinete do desembargador federal
Paulo Roberto), nas quartas e sextas-
feiras, pela manhã, na sede da Esmafe5
(Anexo I). Inscrições: ndrh@trf5.jus.br.

Curso sobre Direito
Processual Civil

O ministro Aliomar
Baleeiro, uma das
maiores autoridades
brasileiras em Direito
Tributário, que
presidiu o Supremo
Tribunal Federal no
período de 1971 a
1973, está sendo
lembrado no seminá-
rio que leva o seu nome e acontece
no auditório do Pleno. Promovido
pelo Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal
(CEJ/CJF), em parceria com o
Tribunal e a Esmafe5, o seminário é o
primeiro de uma série de eventos plane-
jados pelo CEJ a serem executados em
todo o País. Na abertura do encontro,

ontem à tarde, o ministro
Francisco Falcão (corregedor-
geral da Justiça Federal e
diretor do CEJ) destacou a
biografia de Aliomar Baleeiro,
que “praticamente escreveu
sozinho os itens relativos a
finanças e tributos na elabora-

ção da Carta
Constitucional de
1946”. O
professor Hugo
de Brito Machado
(desembargador
federal aposen-

tado do TRF5) iniciou a conferência sobre
“Lei Complementar Tributária” destacando
que a ideia de Direito implica, necessaria-
mente, em limitação de poder, sendo

preciso fazer valer a decisão.
Abordou questões sobre
segurança jurídica e validade, do
ponto de vista formal e/ou material.
E concluiu, lembrando que “o
Direito deve ser considerado um sistema
de limites. A autoridade é temporária e
para poucos, enquanto somos cidadãos
em toda a vida”, finalizou. O seminário
prossegue hoje, pela manhã e à tarde,
com conferências dos ministros do STJ
Eliana Calmon e Luiz Fux, do professor
Ricardo Lorenzetti (presidente da Corte
Suprema de Justiça da Argentina) e do
ministro Francisco Rezek (aposentado do
STF). A mesa de encerramento será
presidida pelo desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria (presidente
do TRF5 e professor da UFRN e UFPE).

no Estado de São Paulo. O Projeto
Empório Judicial possibilita a venda
direta de bens pela Internet, resultantes
de penhoras em processos de execução
fiscal. Mais informações www.jfpb.jus.br.
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