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O juiz federal titular da 6ª Vara 
Federal, Hélio Silvio Ourem Campos, 
participou da edição nº 146 do livro 
“O Direito”, através da publicação do  
artigo “O Direito Tributário na 
Sociedade de  Risco”.  Para  o  
magistrado, combater a impunidade 
é essencial. “O combate à impunidade 
dos crimes fiscais, de evasão de 
divisas, de corrupção ativa e passiva, 
de prevaricação, de organização 
criminosa, de lavagem de bens não 
pode ser relegado ou mal visto”, 
salientou. A obra é da editora 
Almedina.    

núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTI) da JFPE Oestá em fase de implanta- 

ção de melhorias na comunicação 
entre a sede e as Subseções, através 
da instalação de um 2º link de dados 
para cada subseção, estabelecendo 

assim a redundância na rede para todas 
as varas do interior. Até o momento, 
Palmares, Garanhuns e Caruaru já 
contam com a duplicação do link. 
Segundo o NTI, a previsão é de que até o 
final do ano, todas as demais Subseções 
e s t e j a m  c o m  o  2 º  l i n k  i n s t a -  

lado. O NTI contratou um link direto 
entre todas as subseções com o 
edifício-sede para tornar possível 
quaisquer atividades de computação 
nas Subseções. Antes, existia apenas 
um link para cada subseção, fazendo 
com que a Subseção ficasse tempora-

riamente sem conexão de rede, caso 
houvesse algum problema no link. 
Com a contratação do 2º link para cada 
subseção, com uma operadora 
diferente da 1ª e com uma velocidade 
de conexão maior, se houver alguma 
eventualidade com um dos links, o 
outro estará ativo para suprir 
qualquer necessidade. 

A Comissão Permanente de Avaliação 
Documental eliminou, em três meses de 
atividades, 3.183 processos. No Primeiro  
“Aviso de Eliminação”, publicado em 
junho deste ano, foram 1.199 processos e 
no Segundo  Aviso, publicado em agosto, 
1.984 processos foram incluídos no 
processo de eliminação, liberando 
espaço físico na Seção de Arquivo da 
JFPE. Hoje, a Comissão está concentrada 
na análise de Agravos de Instrumentos 
arquivados, aos quais se permite, 
conforme a Recomendação nº 46/2013 
do CNJ, a eliminação imediata logo após o 
traslado das peças originais para o 
processo principal. De acordo com a 
presidente da CPAD, Georgia Paixão, 
ainda dentro do conceito de responsa- 
bilidade social, os processos eliminados 
serão entregues à ONG Moradia e 
Cidadania, responsável pela reciclagem 
do material. 

A partir da quarta-feira (3), os 
interessados em se tornar jurados em 
Tribunal do Júri realizado pela 36ª 
Vara Federal podem se inscrever 
através do endereço eletrônico 

. Os seguintes 
dados devem constar no corpo do 
email: nome completo, data de nasci- 
mento, RG, CPF e profissão. A parti- 
cipação em Tribunal de Júri acarreta 
alguns benefícios aos jurados, de 
acordo com o Código de Processo 
Penal, como presunção de idoneidade 
moral (Art. 439) e critério de desem- 
pate em licitações e concursos públi- 
cos (Art.440). Além disso, nenhum 
desconto será feito nos vencimentos 
ou salário do jurado sorteado que 
comparecer à sessão (Art. 441). 

direcao36@jfpe.jus.br

Direito tributário

uscar soluções práticas para os 
rumos da justiça criminal Bfederal no Brasil e, em especial, 

debater propostas de uniformização 
dos procedimentos aplicáveis no 
julgamento de processos criminais de 
competência da Justiça Federal. Este é 
objetivo do III Fórum Nacional dos 
Juízes Federais Criminais (Fonacrim), 
que será realizado pela Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Ajufe) de 10 a 
12 de setembro, no Recife. O evento 
d e v e r á  r e u n i r  c e r c a  d e  1 0 0  
participantes, entre juízes federais, 
desembargadores e ministros do 
Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal, além de 
participantes de outras áreas do 
conhecimento.  Serão debatidos temas 
de interesse dos magistrados, como a 
i n t e r p r e t a ç ã o  d a s  g a r a n t i a s  
individuais, bem como temas de 
interesse da coletividade, como a 
sensação de impunidade no país. De 
acordo com a coordenadora do III 
Fonacrim, juíza federal Carolina Souza 
Malta, a finalidade do evento é 
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proporcionar a troca de experiências entre 
juízes criminais das mais diversas regiões 
do país, possibilitando a discussão de 
sugestões para a uniformização dos 
procedimentos aplicáveis no julgamento 
das causas. "Todos os temas escolhidos 
estão plenamente relacionados aos 
processos em julgamento na Justiça 
Federal" ,  sal ienta  a  magistrada .

SERVIÇO - Data: 10 a 12/09
Local: Auditório da Seção Judiciária de 
Pernambuco, na Avenida Recife, 6250, 
bairro do Jiquiá, Recife (Abertura, a 
partir das 19h do dia 10/09) e na 
Escola de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe 5), no Cais do Apolo, 
s/n - Edifício Ministro Djaci Falcão, 
bairro do Recife (Nos dias 11 e 12/09)
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