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Aniversariantes
Hoje: Bruno Leonardo Rugani Ferreira 
(NUCJU), Allan Costa Nonato (Euná-
polis), Pedro Macedo Lessa (Alagoi-
nhas) e Camila Brito Santana (Turma 
Recursal). Amanhã: Catia Maria Alves 
Borges (15ª Vara) e Marcos Augusto 
Pessoa Ribeiro (NUASG).

Parabéns!!!

Cuidados com 
privacidade protegem 
crianças na Internet

(Parte 2) 

3. Ensine a criança a desconfiar 
dos links – Navegar pela web é garan-
tia de se deparar com uma infinidade 
de links, muitos deles maliciosos. Não 
clique e ensine seu filho a fazer o mes-
mo em links de sites que você não con-
fia e não abra e-mails de destinatários 
desconhecidos ou de propaganda não 
solicitada. Peça para que a criança, ao 
receber conteúdo suspeito, confirme 
com o amigo, através de outro meio 
de comunicação, se foi ele mesmo ou 
serviço quem mandou a mensagem.

4. Tenha um bom software de se-
gurança – Todas as dicas desta coluna 
só irão funcionar se, simultaneamen-
te, seu computador estiver protegido 
com um bom software de segurança. 
Muitos programas contam, inclusive, 
com ferramentas de controle dos pais, 
que facilitam estabelecer o limites de 
tempo online e bloqueiam sites com 
conteúdo impróprio, violento e sexual 
para menores.

   Fonte: G1

infovia

Doação de sangue
A servidora Márcia da Silva Sam-

paio, da 11ª Vara, solicita doação de 
sangue (plaqueta e medula) para Ricar-
do Pozzoli Sampaio Santos Neto. 

O endereço para a coleta de plaque-
tas é: STS Laboratório e Banco de San-
gue – Rua do Limoeiro, 179, Nazaré. 
O telefone é 2103-8200. Para a rea-
lização do teste de compatibilidade de 
medula, os doadores deverão dirigir-se 
ao HEMOBA, na Av. Vasco da Gama, s/
nº, Rio Vermelho, telefone 3116-5600 
e 3116-5661.

O servidor Mácio Profeta Oliveira, 
do NUCJU, solicita voluntários doado-
res de sangue para seu familiar Josias 
Silva Araújo, qualquer tipo sanguíneo 
fator RH +. Coleta na Rua do Limoeiro 
nº 179 (STS), Nazaré, para o Hospital 
Sagrada Família, até quinta-feira.

Despedida na 2ª Vara
Os servidores da 2ª Vara Federal se 

reuniram na última quarta-feira, 13/11 
para homenagear o juiz federal João Pau-
lo Pirôpo de Abreu que recentemente foi 
promovido e passará a exercer a função 
de titular da Subseção Judiciária de Paulo 
Afonso. Na ocasião, os colegas também 
se despediram do servidor Emerson de 
Aguiar Souza que exercerá a função de 
diretor da Secretaria daquela Subseção.

O diretor de Secretaria da 2ª Vara, Du-
cival Miranda Cordeiro, declarou que aque-
la confraternização era um momento mis-
to de alegria e saudade antecipada, pois, 
após dois anos, os servidores da 2ª Vara 
não mais compartilharão dos ensinamen-
tos do magistrado. Em nome dos colegas, 
o diretor agradeceu pela contribuição que o 
Dr. João Paulo deu à Unidade dizendo que 
todos os servidores dão o melhor de si para 
atender às demandas dos jurisdicionados e 
felicitou o juiz pois ele será titular de uma 
Subseção bem estruturada. 

O diretor de Secretaria da 2ª Vara 
desejou sorte ao colega Emerson Souza 
uma vez que, como diretor de Secreta-
ria de uma Subseção, terá a grande res-
ponsabilidade de coordenar os trabalhos 
judiciais e administrativos em uma vara 
mista e com um leque variado de ações, 
mas disse que tem certeza de que ele sa-
berá mostrar que é uma pessoa capaz, 
lembrando que sempre foi um colega de 
fácil convívio com todos.

Emerson Souza, por sua vez, disse 
da sua satisfação em acompanhar o Dr. 
João Paulo Pirôpo, conhecedor que é do 
fato de que, por onde o magistrado pas-
sa, instala-se um ambiente de descon-
tração. Concluiu afirmando que todo o 
tempo que passou na 2ª Vara, recebeu 
toda a gentileza dos colegas, com quem 
muito aprendeu.

As servidoras Silvana Castro Fahel e 
Rízia Cotrim também agradeceram pela 
confiança depositada na equipe e descre-
veram o ambiente de harmonia e sereni-
dade do magistrado que fizeram com que 
o trabalho fluísse com rapidez e descon-
tração. Lembraram também do seu ca-
ráter de profunda humanidade, sempre 
reconhecido por todos.

Dr. João Paulo Pirôpo despediu-se 
de todos bastante emocionado, inician-
do por agradecer a confiança que lhe foi 
depositada pelo juiz federal da 2ª Vara, 
Dr. César Jatahy Fonseca. Estendeu os 
agradecimentos a todos os servidores e 
estagiários, nominando individualmen-
te cada um deles e afirmou que nesses 
dois anos aprendeu muito e lembrou 
que aqui na Justiça formamos uma es-
pécie de família e repetiu um lema que 
aprendeu há muito tempo: “por trás de 
uma pilha de papéis que formam um 
processo, existe uma vida humana que 
espera, pela Justiça, o resultado de 
uma demanda”.

Remessa de autos 
para conciliação

Estão em funcionamento as lotações 
Núcleo de Conciliação (201) e Núcleo de 
Conciliação - JEF (202) para processos 
físicos e digitais.

Os sistemas Processual e JEF Virtual 
foram adaptados para permitir o trabalho 
com processos que serão encaminhados 
para a Conciliação e também com as Re-
clamações Pré-processuais.

As Reclamações Pré-processuais são 
distribuídas diretamente para os Núcleos 
de Conciliação (NC).  Assim, se houver 
conciliação, conforme o caso, o próprio 
NC baixa a reclamação ou encaminha 
para o setor de distribuição alterar a 
classe (para Homologação de Transação 
Extrajudicial) e redistribuí-lo para uma 
vara JEF;

As movimentações 5160/18 (Autos 
remetidos para o Núcleo de Conciliação 
pelo JEF) e 5160/19 (Autos remetidos 
para o Núcleo de Conciliação pela T.R.) 
deverão ser usadas para remeter proces-
sos ao Núcleo de Conciliação.

Os processos que serão levados à con-
ciliação são remetidos das Varas ou Tur-
mas Recursais para os NCs, e atribuídos 
ao juiz coordenador do NC, mas conti-
nuam vinculados às varas/turmas de ori-
gem.  Após encerrados os procedimento 
no NC, os processos (conciliados ou não) 
são devolvidos às lotações de origem e 
reatribuídos aos respectivos juízes.

Dessa forma, o processo tramitará para 
a caixa Supervisão do Núcleo. De maneira 
análoga, quando for devolvido pela Con-
ciliação o processo tramitará para a caixa 
Supervisão da Vara ou Turma.
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Seção Judiciária da Bahia realiza 
o maior período de mutirões do Brasil

Durante o período de 18 de novembro 
a 5 de dezembro de 2013, o Núcleo de 
Conciliação da Justiça Federal da Bahia 
realizará o Megamutirão 2013, a mais ex-
tensa programação de mutirões do país.

Serão três semanas de atividades 
com cerca de 1.000 processos pautados, 
abrangendo matérias do Sistema Finan-
ceiro de Habitação (SFH/CEF), Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
e os Conselhos de Enfermagem, Psicolo-
gia, Odontologia, Administração, Conta-
bilidade, Medicina Veterinária, Corretores 
de Imóveis e Engenharia e Arquitetura.

O atual evento repete o sucesso do 
Megamutirão 2012, iniciativa pioneira 
desta Seção Judiciária e que resultou em 
mais de R$ 23 milhões negociados, re-
corde nos eventos de conciliação realiza-
dos na época.

Sob a coordenação da juíza federal 
Ana Carolina Dias Lima Fernandes, co-
ordenadora do Núcleo de Conciliação, o 
Megamutirão 2013 contará com a atua-
ção dos magistrados Mei Lin Lopes Wu 
Bandeira, Marcel Peres de Oliveira, Fábio 
Moreira Ramiro, Gabriela Silva Macedo e 
Carina Cátia Bastos de Senna.


