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DPG RECEBE PREFEITO DE INGÁ
E FIRMA PARCERIAS

O prefeito da cidade de Ingá, Robério Burity, foi recebido na
quarta-feira (17) pelo DPG Ricardo Barros para discutir parcerias
em benefício da assistência jurídica gratuita na cidade. O gestor
garantiu apoio na realização do projeto Defensoria Itinerante, que
estará na cidade de 8 a 10 de março, e também se comprometeu
com a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica que dará
celeridade ao andamento dos processos que tramitam nas varas da
comarca de Ingá.

CNJ comunica instabilidade no SEEU
e informa suspensão de prazos
Prezados(as) senhores(as),
O SEEU está passando por instabilidades decorrentes
da adaptação do sistema às mudanças em sua tecnologia
e infraestrutura, particularmente com a evolução para a
sistemática de funcionamento em ambiente de nuvem.
Estamos trabalhando para prover os ajustes e superar as
inconsistências o mais breve para que o sistema volte à
estabilidade imediata.
Enquanto isso, o CNJ está cadastrando a suspensão dos
prazos processuais em âmbito nacional, procedimento que
ocorre automaticamente a cada momento em que o sistema
não se apresenta em condições de utilização e disponível
para prestação jurisdicional, alcançando todos os mais de
1,3 milhão de processos de execução que já tramitam na sua
plataforma(algo que pode ser aferido na aba Prazos de cada
processo).
O CNJ conta com uma equipe multidisciplinar que
trabalha incansavelmente para lidar com a questão nos seus
aspectos operacional e negocial, contando, inclusive, com
voluntários de diversos tribunais do país para essa tarefa.
Essa equipe tem trabalhado de maneira ininterrupta para a
melhoria e o aperfeiçoamento do sistema e solicita, desde já,
a compreensão de cada usuário durante esta fase crítica de
transição de tecnologia, que haverá de ser superada o mais
brevemente.

LEIA MAIS EM >>> http://bit.ly/2ZumSNs

GILVAN FREIRE VISITA SEDE DA DEFENSORIA
PÚBLICA E ENALTECE CATEGORIA
O advogado e comentarista político Gilvan Freire fez uma
visita de cortesia à Defensoria Pública na quinta-feira (18),
acompanhado do juiz aposentado Edvaldo Lima. O ex-deputado
federal foi recebido pelo DPG, Ricardo Barros, e pela subdefensora
Madalena Abrantes.

Atenciosamente,
DMF e DTI
Conselho Nacional de Justiça

PRÓXIMOS ANIVERSARIANTES
Dia 20/02
ZELIA MARIA MACEDO SOARES
ROSANGELA GOMES DA SILVA

Dia 26/02
MARIVALDO DA CUNHA MELO
EDUARDO SOUZA VIRGINIO DA SILVA

Dia 21/02
JEZIEL MAGNO SOARES
Dia 22/02
CAROLYNE ALVES DE OLIVEIRA
Dia 25/02
CARLOS ANTONIO ALBINO DE MORAIS
MARIA DO SOCORRO ALVES TIBURCIO
CARLA CRISTINE DE SOUZA PIRES

EXPEDIENTE

LEIA MAIS EM >>> http://bit.ly/2ZvjBNJ
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