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Saúde

A 3ª Vara irá realizar, no dia 26 de janeiro, às 10h, no Auditório da Justiça Federal em Sergipe (JFSE), a audiência de conciliação

em Ação Civil Pública movida pelo MPF, em face da União, do Estado de Sergipe e da Fundação Hospitalar de Saúde. Durante a

audiência, será verificado se o que foi pactuado no dia 04/08/2017 está sendo cumprido e, se não, quais as dificuldades

encontradas para tanto.

Eliminação de processos físicos

A Direção do Foro da Justiça Federal em Sergipe assinou, no dia 19 de dezembro

de 2017, o Edital nº. 1004/2017, referente à eliminação de 7.291 autos judiciais

findos de processos físicos e seus acessórios do Juizado Especial Federal, com

prazo de temporalidade cumprido, devidamente analisados pela Comissão

Permanente de Avaliação e Gestão Documental (COPAGED) desta Seção

Judiciária. Nos termos do Edital nº. 1004/2017, os processos indicados para

eliminação são aqueles constantes em relatório eletrônico consolidado,

disponível na página eletrônica da JFSE. A efetiva eliminação dos processos

listados será realizada 45 dias após a publicação do Edital.

Dicas de segurança na internet

A) certifique-se de não estar sendo observado ao digitar as suas senhas;

B) não forneça as suas senhas para outra pessoa, em hipótese alguma;

C) certifique-se de fechar a sua sessão ao acessar sites que requeiram o uso de

senhas. Use a opção de sair (logout), pois isto evita que suas informações sejam

mantidas no navegador;

D) elabore boas senhas. Uma senha boa, bem elaborada, é aquela que é difícil de ser

descoberta (forte) e fácil de ser lembrada. Não convém criar uma senha forte se,

quando for usá-la, não conseguir recordá-la. Também não convém criar uma senha

fácil de ser lembrada se ela puder ser facilmente descoberta por um atacante.
Fonte: CERT.br

Estratégia

O Conselho da Justiça Federal (CJF) promoveu, no último

ano, o II Encontro Executando a Estratégia da Justiça

Federal. O evento, realizado no mês de novembro, em

Brasília, avaliou o andamento dos projetos estratégicos,

alternativas para limitações orçamentárias, desafios da

gestão, distribuição da força de trabalho, além de

critérios para o módulo de produtividade e o Sistema de

Mapeamento da Justiça Federal (Sismapa).

Inspeção

Durante toda esta semana - 8 a 12 de janeiro - a Subseção

Judiciária de Estância passou por inspeção dos livros, autos

e serviços a cargo da Secretaria da 7ª Vara Federal de

Sergipe. Durante esse período, foram suspensos os prazos

processuais e sua respectiva contagem. Os trabalhos se

realizaram das 8h às 18h, nas dependências da 7ª Vara,

localizada no Fórum Ministro José de Castro Meira, em

Estância (SE).

Balanço

Com o objetivo de tornar transparente o serviço público prestado, a 5ª Vara Federal de

Sergipe divulga o Relatório de Gestão referente ao ano de 2017. No documento,

constam os números relativos ao Juizado Especial Federal de janeiro a dezembro 2017,

através dos quais é possível notar um aumento superior a 10% na produtividade. No

ano passado, foram julgados 10.093 processos, contra os 9.130 no ano de 2016, o que

representa um aumento de 10,5% na produção. O número de acordos realizados em

audiência também foi ampliado, de 454 em 2016 para 554 em 2017, um crescimento

de 22%. Ao todo, foram 2.102 audiências realizadas.


