
09/02: Renato Feigl Câmara (SMP)
13/02: José Ricardo da Silva Rodrigues (1ª Vara)
14/02: José Erisvaldo Gomes (3ª Vara)
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RPV
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 libera, a partir do dia 8/02, o pagamento das
Requisições de Pequeno Valor (RPVs) autuadas no mês de dezembro de 2017. Serão pagos R$
94.285.338,99, para 17.721 beneficiários dos seis estados que compõem a 5ª Região. O estado
com o maior valor total de depósitos é o Ceará: são R$ 26.911.582,72, que irão beneficiar 5.050
jurisdicionados. Os valores dos requisitórios de intervalo entre 1.804.143 e 1.811.465 serão
pagos pela Caixa Econômica Federal. Já os de número 1.811.466 até 1.818.295 serão pagos pelo
Banco do Brasil. Para receber, os beneficiários precisam apresentar os originais com cópias dos
documentos de identidade e CPF, além de um comprovante de residência.

Confira agora as últimas dicas da nossa série sobre segurança na internet:
A) altere as suas senhas sempre que julgar necessário;
B) não use a mesma senha para todos os serviços que acessa (dicas de gerenciamento de senhas são fornecidas na Seção 8.4);
C) ao usar perguntas de segurança para facilitar a recuperação de senhas, evite escolher questões cujas respostas possam ser

facilmente adivinhadas;
D) certifique-se de utilizar serviços criptografados quando o acesso a um site envolver o fornecimento de senha;
E) procure manter sua privacidade, reduzindo a quantidade de informações que possam ser coletadas sobre você, pois elas

podem ser usadas para adivinhar a sua senha, caso você não tenha sido cuidadoso ao elaborá-la;
F) mantenha a segurança do seu computador;
G) seja cuidadoso ao usar a sua senha em computadores potencialmente infectados ou comprometidos. Procure, sempre que

possível, utilizar opções de navegação anônima.
Fonte: CERT.br

Pesquisa
A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) divulgou, nesta semana, o resultado
da pesquisa realizada com as associadas da entidade sobre o perfil das magistradas
federais. Conforme o levantamento feito com 185 juízas e desembargadoras associadas
à Ajufe, 86% das entrevistadas consideram que a representatividade feminina é baixa. A
pesquisa revelou que as causas que impedem uma maior presença de mulheres na
Justiça Federal são a dupla jornada da mulher (94%), a falta de apoio dos companheiros
em caso de mudança de cidade (84%) e a vida pessoal da mulher (81%). De acordo com
o CNJ, em todo o Poder Judiciário, 78,3% do total de magistrados são homens e apenas
26,2% do quadro são mulheres.

Transporte
O Juiz da 3ª Vara Federal em Sergipe, Edmilson da Silva Pimenta, proferiu decisão de
antecipação de tutela em Ação Civil Pública promovida pelo MPF contra a ANTT, Rota
Transportes Rodoviários Ltda., Viação Águia Branca S/A e Auto Viação Progresso. Na
ação, o MPF alega que, com o intuito de burlar o chamado ‘direito ao passe livre’ de
idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda, as empresas rés reduziram
suas linhas interestaduais de ônibus convencional, não observando as normas
constitucionais e legais que tutelam essas categorias. Segundo o autor da Ação Civil
Pública, a ANTT não vem desempenhando, a contento, seu papel de agência
reguladora do setor, na medida em que vem negligenciando o direito dos usuários dos
transportes terrestres interestaduais e internacionais.

“É preciso que eu suporte duas ou três 
lagartas, se eu quiser conhecer as 
borboletas.”

Antoine de Saint-Exupéry


