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O Empório Judicial, projeto
pioneiro da Justiça Federal na
Paraíba e que permite a exposição
de bens - objeto de penhora em
execuções fiscais, para venda
direta online através do site
www.jfpb.jus.br, abrigará, até o
final do ano, bens relativos a feitos
que tramitam nas 16ª e 24ª Varas
Federais de Pernambuco, sediadas na
cidade de Caruaru. A 10ª Vara Federal em
Campina Grande(PB), responsável pelo
lançamento do projeto em abril de 2009,
resolveu abrigar provisoriamente, no
espaço virtual a ela destinado, os bens

Empório Judicial faz parceria com
Varas Federais Pernambucanas

oriundos de processos em
tramitação naquelas duas Varas
Federais. A decisão é do juiz da
10ª Vara, Rudival Gama do
Nascimento, que adotou todas as
medidas necessárias à
concretização da parceira. O
Empório Judicial, que também
abriga bens relativos a processos

em tramitação na 5ª Vara Federal da
Paraíba, privativa de execuções fiscais e
sediada na cidade de João Pessoa, vem se
consolidando como medida de alta
relevância na alienação de bens. Mais
informações no site www.jfpb.jus.br.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
deve concluir, até o próximo mês, licitação
para compra de equipamentos de infor-
mática que serão doados aos tribunais,
principalmente à Justiça estadual. Serão
adquiridos microcomputadores,
servidores, storage, aceleradores wan e

A 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte lançará, em breve,
o projeto Usina de Ideias, uma ação
idealizada pelo juiz federal Marco Bruno
de Miranda, que pretende melhorar o
atendimento e a qualidade do trabalho
desempenhado pela Vara. O projeto
consiste em reuniões feitas periodica-
mente com representantes dos diferen-
tes setores da Vara. A intenção, como o
próprio nome já diz, é incentivar a

elaboração de ideias
e medidas para apri-
morar o trabalho no
local. “O que estamos
desenvolvendo é um
aprimoramento de
rotina e também
serão criados índices
mínimos de produti-
vidade”, destacou o magistrado. A 3ª Vara
já julgou todos os processos de 2009.

outros itens. De acordo com Declieux Dias
Dantas, diretor do Departamento de
Tecnologia da Informação do CNJ, parte
dos equipamentos deve ser entregue até
fevereiro. A necessidade, apontada em
levantamento com os 91 tribunais do país,
é de 30 mil microcomputadores.

CNJ doa equipamentos para tribunais

A Subsecretaria do Plenário informa que a inclusão dos processos na pauta de julga-
mentos, para a sessão do dia 10 de novembro, deverá ser feita até hoje(27), por conta
do feriado da sexta-feira(29/10). O Tribunal voltará a funcionar no dia 03 de novembro.

Aviso da Subsecretaria do Plenário

3ª Vara(RN) lança projeto para estimular ideias

A programação da Semana do
Servidor segue hoje, pela manhã,
com o curso de scrapbook para
servidoras aposentadas. No
restaurante Buonafina, funcionários do TRF5
terão, hoje, desconto de 20% no almoço.
Para participar da promoção, é necessária a
identificação com crachá ou carteira
funcional. A refeição promocional virá
acompanhada de música ao vivo,
interpretada por integrantes musicistas
desta Corte. Outra oportunidade é a promoção do Spettus Derby para servidores que
apresentem a identidade funcional. No almoço, a refeição sairá por R$ 45, com direito
a dois refrigerantes e uma sobremesa. E no jantar, custará R$ 22,90 sem acompanha-
mento. A oferta vale para hoje(27), amanhã(28) e sábado(30).
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