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Aniversariantes
Ministro Luiz Fux
STJ

Joacil de Oliveira Porto
Malotes

Giselle Yasbek Muss Schmitz
Secretaria Judiciária

Tarcisio de Araújo Joffily
Gab. Des.  Paulo Gadelha

Francisco de Assis Soares da Silva
Presidência

Artur Pessoa de Melo Morais
Juizados Especiais Federais

Os 10 candidatos aprovados na inscrição
definitiva (3ª etapa) do X Concurso
Público para Juiz Federal Substituto
participam, hoje e amanhã, da prova oral.
De caráter eliminatório e classificatório, a
prova será realizada, das 8h às 16h50, em
sessão aberta ao público, na Sala das
Turmas Sul, 2º andar do edifício-sede.

Aprovados no Concurso
para Juiz Substituto
iniciam prova oral

O presidente do
Conselho da Justiça
Federal (CJF),
ministro Cesar Asfor
Rocha, liberou, aos
tribunais regionais
federais (TRFs),
limites financeiros de
R$ 460.115.596,18
para pagamento de requisições de
pequeno valor (RPVs) na Justiça
Federal. As RPVs se referem a dívidas
judiciais da União e de órgãos públicos
federais, autuadas em março de 2010.
Do total geral, R$ 334.413.014,12
correspondem a processos previden-
ciários (revisões de aposentadorias,
pensões e outros benefícios).

CJF libera R$ 460
milhões em RPVs

Os interessados em emagrecer com
saúde terão a oportunidade de aderir
ao Programa At Work, do Vigilantes do
Peso. Estão abertas inscrições para a
nova turma, com início previsto para a
segunda quinzena de maio. A iniciativa
é voltada para as pessoas que
dispõem de pouco tempo e querem
manter uma boa alimentação. A cada
encontro, as pessoas são pesadas e
recebem orientações de atividades
que estimulam a perda de peso de
maneira saudável e segura. As
reuniões acontecem às 11h, na Sala
das Turmas Sul, no 2º andar desta
Corte. informações: 9581.

Vigilantes do Peso

O segundo dia de
palestras do curso
Judiciário, Direito e
Desenvolvimento
Econômico na
Esmafe5 foi iniciado
com a participação
do juiz federal Hélio
Ourém. Ainda pela
manhã, a diretora da
faculdade de Direito do
Recife, Luciana Grassano,
explicou o viés da Tributa-
ção, da Economia e do
Desenvolvimento Social. A
tarde de palestras contou
com a participação do
professor Raymundo Juliano do Rego
Feitosa. Discutindo o federalismo fiscal e
o desenvolvimento econômico, o

palestrante mostrou as faces da
Constituição Brasileira de 1988.
“Na sua primeira parte, a Carta
Maior se torna uma cópia do
modelo dos Estados Unidos. Mas
já na segunda parte é reformula-
da para um modelo brasileiro
pautado no dia a dia”. Sua
abordagem trouxe a história do

federalismo brasileiro desde a época em
que o poder era centralizado no Estado,
até chegar ao controle da União, além de
abordar os aspectos de competição pelas
receitas entre Municípios, Estados e
União. Encerrando o primeiro dia do
encontro, o ministro do Superior Tribunal
de Justiça, José de Castro Meira, abordou
a jurisprudência do Supremo Tribunal de
Justiça (STJ) quanto às contribuições
sociais e as espécies tributárias.

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE)
publicou o Edital 004/2010 de descarte
de documentos administrativos com
temporalidade cumprida. A iniciativa tem
por objetivo cumprir as diretrizes
básicas do Programa de Gestão de
Documentos da Administração Judiciária

da Justiça Federal de 1º e 2º Graus,
conforme resolução do Conselho da
Justiça Federal (CJF), além de
racionalizar o espaço físico. A relação
com os autos indicados para descarte
encontra-se à disposição dos
interessados no site www.jfse.jus.br.

JFSE publica edital de descarte de documentos

Palestras remontam a história
do Direito e da Economia

Raymundo Juliano
e Kylce Anne

Castro
Meira


