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Dia Nacional
dos Bancários

Workshop exibe projetos para
Varas Fiscais.

Para comemorar os 180 anos de criação
dos cursos jurídicos no Brasil, o TRF5
está realizando, no auditório do Pleno, o
seminário TERCEIRA ONDA
REFORMISTA DO PROCESSO CIVIL.
Diante de uma platéia de magistrados,
servidores, estudantes e profissionais do
Direito, o desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho (Presidente do
TRF5) abriu a solenidade, ontem,
ressaltando a importância da data para a
independência política do País e da
discussão acerca de tema tão relevante
quanto às necessárias e sucessivas

Processo Civil em debate no TRF5
reformas no Direito Processual. A mesa
de abertura ainda foi composta pelos
desembargadores federais Margarida
Cantarelli (diretora da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região e
coordenadora científica do evento),
Lázaro Guimarães (vice-diretor da
Esmafe5) e juiz federal Alexandre Luna
Freire (diretor do Núcleo da Esmafe na
Paraíba) e da diretora da Faculdade de
Direito do Recife (UFPE), professora
Luciana Grassano. As principais
alterações do cumprimento de sentença
foram destacadas pelo especialista em

Na tarde desta
segunda-feira, a
discussão
prosseguiu, com os
assessores do
TRF5 e professores
José Expedito
Braga e Marcos Netto, que
abordaram o tema “Considerações
sobre a Lei nº 11.382/2006”. Hoje,
a partir das 9h, a juíza federal Helena
Delgado Fialho (Seção Judiciária da

Expedito Braga e Marcos Netto abordam
“Considerações sobre a Lei nº 11.382/2006”

Estão abertas, até o próximo dia 2, as
inscrições para o congresso Gestão de
Custos na Administração Pública, de 26
a 28 de setembro, no auditório do
Superior Tribunal de Justiça. O evento é
direcionado aos gerentes dos diversos
níveis dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, com o objetivo
de conscientizar os gestores quanto à
importância da otimização no uso dos
recursos escassos. Inscrições pelo site
www.justicafederal.gov.br.

Paraíba) vai tratar sobre “Inovações
Recursais (Penhora on line)” e, às 10h,
o desembargador federal Marcelo

Navarro falará sobre o
mesmo tema, antes do
debate entre os dois
magistrados. Com carga
horária de 10h/aula, serão
conferidos certificados aos
participantes do seminário,

aberto ao público, que tem patrocínio da
Caixa Econômica Federal.

STJ promove congresso
sobre Gestão de Custos

A “Expo TV”, uma
mostra que reúne
aparelhos de televi-
são, pode ser vista até
amanhã, no Shopping
Guararapes. A exposição
apresenta desde relíquias
originais, como o primeiro
televisor destinado a dormitó-
rios, até os modernos
equipamentos de hoje. Já a
“Mostra TV
Brasil” pode
ser apreciada
até o dia 2 de
setembro, no
Shopping
Tacaruna.

Processo e professor
Lázaro Guimarães, que
ministrou a palestra
“Aspectos Relevantes
para Cumprimento de
Sentença”.

Expedito
Braga

Marcos
Netto


