
19/01: Willams Noia Ribeiro (Núcleo de Administração)
20/01: Denise de Sousa Montalvão Monteiro (1ª Vara)
23/01: Eliane Gonçalves Barreto Marques (6ª Vara)
24/01: Anselmo José Correa (1ª Vara)
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Turma Nacional

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) fechou 2017 com um total de 40.217 processos

analisados. Segundo balanço estatístico apresentado em dezembro pelo presidente da TNU, ministro Raul Araújo, ao longo do

ano, foram proferidas 29.265 decisões monocráticas pela Presidência da Turma; 8.926 decisões colegiadas; além de 2.026

decisões monocráticas dos relatores. Em 2017, foram 10 sessões ordinárias realizadas em Brasília e em Seções Judiciárias

Federais em todo o país.

Dicas de segurança na internet – Parte II

Alguns elementos não devem ser usados na elaboração de senhas:

1. Qualquer tipo de dado pessoal: devem ser evitados nomes, sobrenomes, contas de usuário,

números de documentos, placas de carros, números de telefones e datas (estes dados podem

ser facilmente obtidos e usados por pessoas que queiram tentar se autenticar

fraudulentamente);

2. Sequências de teclado: evite senhas associadas à proximidade entre os caracteres no

teclado, como "1qaz2wsx" e "QwerTAsdfG", pois são bastante conhecidas e podem ser

facilmente observadas ao serem digitadas;

3. Palavras que façam parte de listas: evite palavras presentes em listas publicamente

conhecidas, como nomes de músicas, times de futebol, personagens de filmes, dicionários de

diferentes idiomas etc. Existem programas que tentam descobrir senhas combinando e

testando estas palavras que, portanto, não devem ser usadas.
Fonte: CERT.br

Inovação

Um trabalho conjunto entre a Secretaria Judiciária e a

Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI) do

Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) resultou na

criação do Sistema Nacional de Controle de Transferência

de Presos (SNCTP). Desenvolvido para informatizar os

dados referentes às mudanças de presidiários para as

penitenciárias federais, o sistema vai gerar um

procedimento eletrônico padrão, uma vez que algumas

transferências se processavam por meio de

documentação física.

BR-101

A juíza da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, Telma Maria Santos

Machado, proferiu sentença nos autos da Ação Popular nº 0801432-

60.2017.4.05.8500, que trata das obras de duplicação da BR-101, no trecho

entre Pedra Branca e Maruim. Em sua decisão, a magistrada reconheceu que a

não conclusão da referida obra, que se encontra paralisada há vários anos,

lesiona o patrimônio público e a moralidade administrativa e determinou sua

conclusão no prazo de 120 dias.

Consumidor

Estudo elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

aponta que, quando se trata de direito do consumidor,

grande parte das ações judiciais envolve um número

restrito de instituições. Dessa forma, dez empresas

concentravam em 2015 metade dos processos movidos

por consumidores insatisfeitos. De acordo com o

levantamento, as 30 empresas que mais sofrem processos

envolvendo direitos do consumidor respondiam, naquele

ano, por 4,7 milhões ações judiciais nos TJs pesquisados.

Use canecas ao

invés de copos

descartáveis.

Imprima com

moderação.

Poupe energia

elétrica.

Desligue o

monitor ao sair

da sala.

Consumo consciente


