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Dia do Patrimônio Histórico

A Justiça Fede-
ral na Paraíba
tem dois tra-
balhos inscritos
na VI edição do
Prêmio
Innovare, que
este ano
ressalta o tema “Justiça rápida e eficaz”.
Os projetos Leilão Eficaz e Empório
Judicial foram implementados pela 10ª
Vara Federal, situada na Subseção
Judiciária de Campina Grande (PB), que
tem como juízes Rudival Gama do
Nascimento e Tércius Gondim Maia. O
Leilão Eficaz é uma iniciativa inovadora
que propicia maior transparência e
eficiência aos leilões judiciais, através da
transmissão por videoconferência,
proporcionando uma maior participação
dos arremates. Já o Empório Judicial
possibilita a venda de bens pela Internet,
onde os interessados podem ter acesso
à fotografia dos objetos. Para adquiri-los,
basta preencher um cadastro, que deve
ser aceito, posteriormente, pela Justiça
Federal. A concretização da compra
ocorre após o pagamento do boleto
bancário junto à Caixa Econômica
Federal.

JFPB inscreve dois
projetos no Prêmio
Innovare

A mostra “Panela de Formiga”, que
contém peças de barro produzidas por
artistas de Tracunhaém (PE), será
aberta hoje, no hall do edifício-sede do
TRF5, e ficará exposta até o dia 28 de
agosto. A exposição faz parte do projeto

TRF5 recebe exposição “Panela de Formiga”

Recomenda-se que a mudança
das senhas seja feita a cada dois
meses. Mesmo que ela seja forte,
se alguém estiver determinado a
quebrá-la, será apenas uma
questão de tempo. Portanto, a
troca periódica do segredo
aumenta a proteção da fechadura
e dificultará o trabalho do hacker.

Segurança
na Rede

Não informe senhas

Segredos atualizados

Evite compartilhar com outras
pessoas o usuário e a senha
de acesso para suas
informações. Não envie os
dados por e-mail, mesmo
criptografados, nem informe
por telefone.Se isso for de
extrema necessidade,
providencie, logo que
possível, a troca da senha.

Para debater o cumprimento
da Meta 2 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
que visa o julgamento de
todos os processos
distribuídos até dezembro
de 2005, o ministro Gilmar
Mendes (presidente do
Supremo Tribunal Federal e
do CNJ) reúne juízes
federais da Seção Judiciária
de Pernambuco (SJPE) e
juízes do trabalho, nesta
segunda-feira, às 18h, na
sede da Justiça Federal, no
Jiquiá.Também estarão presentes os
desembargadores federais Luiz Alberto
Gurgel de Faria (presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região),

Margarida Cantarelli
(gestora das Metas de
Nivelamento) e Rogério
Fialho Moreira (coordenador
regional dos Juizados
Especiais Federais e do
Movimento pela Conciliação
na 5ª Região). A Meta 2 do
planejamento estratégico do
Judiciário faz parte de um
conjunto de 10 metas
traçadas para este ano, que
buscam proporcionar mais
agilidade e eficiência à

tramitação de processos, melhorar a
prestação do serviço jurisdicional e
ampliar o acesso à Justiça. A idéia é
utilizar a conciliação como forma de
resolver o acúmulo de processos.

Ministro Gilmar Mendes reúne
magistrados de Pernambuco

“Expressões Nordestinas”, que visa
resgatar e fortalecer a cultura popular
do Estado. A iniciativa está sendo
coordenada pela DIAP e parte da renda
arrecadada será revertida à
comunidade do Pilar.

Gilmar
Mendes


