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Aniversariantes

QUARTA

N

Juiz Federal João Luís 
Nogueira Matia

SJCE

Renata Barreto Carvalho de Arruda
Gab. Des. Federal Paulo Gadelha

Joni Ramos de Santana
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira

Edileusa Barbosa Ferreira
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira

Dicas de Segurança STI
Dicas para quem usa banda larga:

   - Use antivírus e firewall pessoal;

   - Desligue o compartilhamento de recursos;

   - Mantenha todos os programas que você usa sempre atualizados;

   - Instale todas as correções de segurança.

Dia Nacional de 
prevenção de 
acidentes no trabalho
Dia do Despachante 
Dia do Motociclista

o período de 
21 a 23 de 
setembro, 

no Mar Hotel, em 
Boa Viagem, será 
realizado o “XI 
Congresso Inter-
nacional de Direito 
Tributário de Per-
nambuco”, que em 
2011 terá como 
tema “Sistema 
Tributário e Mer-
cado: Repensando o Estado Fiscal 
Brasileiro”. Participarão do even-
to profissionais que trabalham 
e estudam as causas tributárias 
no Brasil e nos países da Europa 
e América Latina, representantes 
dos fiscos, dos contribuintes e dos 
tribunais, entre eles o Presidente 
do TRF5, Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, e os desembargadores fede-
rais Edilson Pereira Nobre, Francis-
co Cavalcanti, Lázaro Guimarães e 
Marcelo Navarro. 

Desembargadores federais 
do TRF5 participam de 
congresso internacional

Congresso - Organizado 
pelo Instituto Pernambu-
cano de Estudos Tribu-
tários (IPET), em parceria 
com o Centro de Estudos 
Avançados de Direito 
Tributário e Finanças Pú-
blicas do Brasil (CEAT), o 
evento tem por objetivo 
debater, de forma prática, 
os grandes temas tributá-
rios e seus reflexos sobre 
as pessoas, empresas, 

mercado, Fazenda Pública e toda a 
economia. Também serão aborda-
das a Reforma Tributária, a Guerra 
Fiscal, a tributação do ICMS, do 
petróleo e de combustíveis, entre 
outros temas atuais. O homenage-
ado desta edição será o professor 
de Direito Tributário da USP e vice-
-presidente da International Fiscal 
Association (IFA), Heleno Taveira 
Torres. As inscrições podem ser 
feitas através do site www.congres-
sodireitotributario.com.br. 

A Escola Judiciária Eleitoral de Pernambu-
co (Eje), por meio da Escola de Magistra-
tura de Pernambuco (Esmape), promove 
o 1º Curso de Pós-Graduação lato sensu 
em Direito Eleitoral. Para se inscrever, os 
candidatos precisam retirar o formulário 
nos sites www.esmape.com.br ou no www.
tre-pe.gov.br e comparecer à Escola Judi-
ciária Eleitoral de Pernambuco ou ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE) até sexta-feira (29), das 13h às 19h. O corpo 
docente será composto por 20 bacharéis em direito, incluindo espe-
cialistas, mestres, doutores e pós-doutores, entre eles, o desembar-
gador federal Francisco Cavalcanti. As vagas são limitadas e o curso 
está previsto para iniciar em agosto. Mais informações através dos 
telefones (81) 3231-3309/3302-6256.

Escola Judiciária Eleitoral 
de PE promove pós em 
Direito Eleitoral

Começa nesta sexta-feira (29) o 
prazo para envio de propostas de 
enunciados contendo entendi-
mentos consensuais a respeito do 
Código Civil, a serem debatidos 
durante a V Jornada de Direito Civil 
– 10 anos do CC/2002, que será 
realizada entre os dias 8, 9 e 10 de 
novembro, na sede do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília. O 
evento é promovido pelo Centro 
de Estudos Judiciários (CEJ), órgão 
do CJF, em comemoração ao dé-
cimo aniversário do Código Civil. 
Elaborados por comissões de tra-
balho compostas por renomados 
especialistas (professores univer-
sitários e operadores do Direito), 
os 396 enunciados aprovados nas 
outras edições da Jornada servem 
como referencial para decisões, 
peças processuais, estudos e publi-
cações relativas ao Direito Civil. O 
CEJ/CJF receberá, no máximo, três 
propostas de cada autor, que de-
verão ser incluídas em formulário a 
ser disponibilizado no site do CJF: 
www.cjf.jus.br.

Código Civil 
em debate

Paulo Raoberto 
de Oliveira Lima

Francisco 
Cavalcanti


