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Conciliação
A 7ª Vara informa que as Ações Civis Públicas referentes à Praia do Saco passarão por
audiências de conciliação nos dias 2, 3, 8, 9, 10 e 15 de setembro e entre os dias 4 e 8 de
outubro. As partes interessadas terão a oportunidade de negociar com o MPF uma
solução amigável para o processo, de acordo com a realidade de cada caso. As audiências
serão realizadas pelo Centro de Conciliação da JFSE, via Google Meet. O agendamento de
datas e horários será informado nos respectivos autos. Para tornar os trabalhos mais
produtivos, sugere-se que as partes desde logo iniciem as conversações com o MPF,
conforme contatos e outras instruções disponibilizadas em cada processo.

Correição
Durante o mês de agosto, a JFSE passa por correição realizada pela Corregedoria
Regional da Justiça Federal da 5ª Região. A Seção Judiciária será a primeira
correicionada no biênio 2021-2023. Os processos eletrônicos serão inspecionados no
período de 9 a 13 de agosto; já os eventuais processos físicos devem ser
correicionados entre os dias 23 e 27 do mesmo mês. As correições têm o objetivo de
verificar a regularidade do funcionamento e distribuição da Justiça, inclusive no que
diz respeito às atividades administrativas, sendo adotadas, quando necessário, as
medidas adequadas à eliminação de erros, omissões ou abusos.

Um pouco de história
Você sabia?
O terceiro juiz federal titular da Secção de Sergipe, Arthur de Souza Marinho, natural de Parahyba
(depois rebatizada como João Pessoa/PB), foi nomeado em 16 de setembro de 1935, tomando
posse em 4 de novembro daquele mesmo ano. Com a extinção do primeiro grau da Justiça Federal,
pela Constituição de 10 de novembro de 1937, foi posto em disponibilidade. Em 23 de dezembro de
1954, foi nomeado ministro do Tribunal Federal de Recursos, tomando posse em 28 de
dezembro de 1954. Foi presidente do Tribunal Federal de Recursos, falecendo no exercício desse
cargo, em 16 de fevereiro de 1959.

Como agendar uma reunião no Teams
- Selecione "Agendar uma reunião" em um chat (abaixo da
caixa onde você digita uma nova mensagem) para agendar
uma reunião com as pessoas no chat.
- Ou vá para Calendário - Botão Reuniões (lado esquerdo
do aplicativo) e selecione "Nova reunião" no canto superior
direito. Selecione um intervalo de tempo no calendário.
Um formulário de agendamento será aberto, nele é
possível atribuir um título à sua reunião, convidar pessoas e
adicionar detalhes da reunião.
Use o Assistente de Agendamento para encontrar um
horário que funcione para todos. Quando terminar de
preencher os detalhes, selecione "Salvar". O formulário de
agendamento será fechado e o aplicativo enviará para
todos um e-mail com o convite para a reunião.
Serviço de impressão na JFSE
Para garantir ainda mais segurança à informação na JFSE, o Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC) está
realizando a atualização do servidor de impressão em todas as máquinas da instituição. Em decorrência disso, enquanto durar tal
processo, o serviço de impressão estará indisponível em todas as máquinas da JFSE. A liberação será pontual, a partir da
conclusão dos trabalhos em todas as máquinas de cada unidade, com previsão de conclusão até o dia 31 de agosto.
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