
www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.brJornal Mural Diário Produzido pela

Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1539

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

8QUARTA
Setembro

Aniversariantes
Luiz Cavalcanti de Arruda Filho
Subsecretaria de Precatório

Dia Internacional
da Alfabetização

Cerca de 62% dos
processos de execução
fiscal que entraram na
pauta da 7ª Semana
de Conciliação Fiscal
da 10ª Vara Federal de
Campina Grande,
encerrada quinta-feira
(2), foram concluídos
com sucesso. A Vara
Privativa das
Execuções Fiscais e Processos de Natureza
Tributária comemorou o resultado do
projeto Conciliação Fiscal Nota Dez, que
envolveu 59 execuções fiscais naquele
Juízo Federal. Desse total, 37 foram
considerados exitosos, em razão de
parcelamento ou pagamento integral do
débito, o que corresponde a um índice de

Vara Federal de Campina Grande
atinge 62% de conciliação fiscal

O desembargador federal
Francisco Barros Dias
ministrará de 13 de
setembro a 06 de
dezembro deste ano,
todas as segundas-feiras,
das 19h às 21h30, Curso de Atualização
Modular em Tutela Cautelar e Tutela
Antecipatória. O curso destina-se a
advogados, juízes, promotores,
procuradores, assessores jurídicos,
defensores públicos, servidores públicos
lotados em assessorias jurídicas e demais
estudiosos do Direito. As aulas
acontecerão no Empresarial Cais, no
bairro do Recife, em frente à sede do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Inscrições através do site
www.latosensuescolajurídica.com.br.

Barros Dias dará
curso sobre
Tutela Cautelar

aproveitamento
equivalente a 62,71%.
As audiências foram
realizadas pelo juiz
federal titular da 10ª
Vara, Rudival Gama do
Nascimento,
envolvendo execuções
fiscais promovidas
pelos Conselhos
Regionais de

Enfermagem na Paraíba - Coren,
Engenharia e Arquitetura - CREA e
Medicina Veterinária - CRMV. O maior
índice de aproveitamento foi
proporcionado pelas execuções fiscais
promovidas pelo CREA, com êxito de
85,71%, seguido de 60% atribuído ao
CRMV e de 54,28% relativo ao Coren.

O ministro Ari Pargendler tomou posse
sexta-feira(3) como novo presidente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
Conselho da Justiça Federal (CJF).
Elogiou as grandes realizações de seu
antecessor, ministro Cesar Asfor Rocha,
responsável pela tramitação do
processo digital. Já o ministro Felix
Fischer assumiu a vice-presidência das
duas instituições. Para destacar a
importância do Judiciário e da atividade
do magistrado, Pargendler recorreu à
Bíblia, comparando os tribunais e o
trabalho dos juízes nos tempos de
Moisés com o modelo atual.

A Diretoria Geral (DG) do TRF5 informa
que esta Corte, antes da anunciada
Meta 6 do Conselho Nacional da
Justiça (CNJ), já desenvolvia ações
buscando melhorar o meio ambiente.
O Tribunal já pratica a redução, a
reutilização e a reciclagem de papel.
A DG lembra que, quando esse não
puder mais ser reutilizado, é

necessário o seu envio para a
Reprografia, onde esse material será
triturado. O destino final será a ONG
Moradia e Cidadania, que transformará
o papel em recursos para comunidades
carentes.

Dois desembargadores potiguares atuarão
na comissão responsável pelo novo
concurso de Juiz Federal do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região. A comissão
será presidida pelo desembargador
potiguar Marcelo Navarro Ribeiro Dantas,
vice-presidente do TRF5, e tem como
membro o desembargador também

potiguar Edílson Pereira Nobre
Júnior. O desembargador
Rogério Fialho também integra
a comissão. Além deles, a
Ordem dos Advogados do
Brasil e a Universidade Federal
de Pernambuco indicarão
membros para a comissão.

Comissão do concurso para juiz terá dois desembargadores do RN
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