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O juiz federal Hélio Ourem
(6ªVara de Pernambuco)
participou do encontro
franco-brasileiro, realizado
na quinta-feira, dia 19, na
Universidade Montesquieu –
Bordoux IV, na França.
Durante o encontro, foram
abordados assuntos
relacionados à política e às
instituições administrativas da França, do
Brasil e de alguns países africanos,
sobretudo o Senegal e o Benim. Hélio
Ourem proferiu exposição sobre “Os

Juiz Hélio Ourem faz palestra
em encontro franco-brasileiro

regimes fiscais no Brasil”,
apresentando os princípios
básicos do Direito Tributário
Brasileiro: legalidade
tributária, isonomia,
irretroatividade e
anterioridade. O magistrado
explicou que o encontro teve
o objetivo de promover a
troca de informações sobre

as instituições jurídicas, o intercâmbio de
idéias entre os países envolvidos e
aproximar a teoria existente, no Brasil e
na Europa, da prática brasileira.

O presidente do Conselho da
Justiça Federal (CJF), ministro
Humberto Gomes de Barros, liberou aos
tribunais regionais federais (TRFs) R$
306.094.586,33 para pagamento de re-
quisições de pequeno valor (RPVs) na
Justiça Federal. O TRF 5ª Região pagará
um total de R$ 42.478.491,01, sendo
destes R$ 33.532.975,00 corresponden-
tes a processos previdenciários que
beneficiam cerca de 9.600 pessoas. As
requisições se referem a dívidas judiciais
da União e de órgãos públicos federais,
autuadas em maio de 2008.

Conselho da Justiça
Federal libera R$
306 milhões em RPVs

Os estagiários de Direito que quiserem
participar da primeira edição do
“Estudos estagiários de matérias de
interesse da Justiça Federal”,
realizado pelo gabinete do
desembargador federal Francisco
Cavalcanti, devem apresentar seus
trabalhos até o dia 5 de setembro.
Para participar, o candidato deve
elaborar um estudo, dentro dos
padrões da Associação Brasileira de
Normas Técnica (ABNT), sobre o tema
abordado. Nesta edição, o tema geral
será “Recursos. O evento será
realizado nos dias 6 e 7 de outubro e
consistirá na apresentação pública dos
trabalhos. Informações: Lídia ou
Luciana pelos ramais 9608 e 9610.

Gabinete prorroga prazo
de entrega de trabalhos

Gabinetes lideram campanha do São João Solidário
Dados prelimina-
res da apuração
da gincana do II
São João
Solidário apon-
tam os Gabinetes
como líderes da
disputa. Na
segunda
colocação, aparece a Diretoria Geral. A
campanha, que teve início no dia 16,

estava prevista
para terminar na
última sexta-feira,
dia 27, mas foi
prorrogada por
mais uma
semana. A meta
da campanha é
arrecadar

alimentos não perecíveis, cobertores e
colchões que serão doados a famílias

carentes da comunidade do Pilar. A
organização da gincana avisa que, de
hoje até sexta-feira, lençóis também
contarão pontos. O resultado final da
campanha está previsto para o dia 11
de julho. Na campanha do ano passado,
foram arrecadados mais de 10 mil
donativos, entre peças de vestuário e
produtos de higiene. Este ano, a
organização do evento espera superar a
meta alcançada na edição anterior.


