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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Shirley Rogéria Costa da Silva 
(Ilhéus). Amanhã: Christiane Nassar 
Pinho (Alagoinhas), Diane Nassar Pi-
nho (15ª Vara), Beatriz Elias de Souza 
(1ª Vara), Camila Sousa da Silva (9ª 
Vara), Deandresson Borges de Souza 
(Jequié).

Parabéns!

Participe do Mapeamento da Cultura
Organizacional na 1ª Região

Em continuidade à gestão do conheci-
mento, o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1), em parceria com a Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), iniciou na última sexta-feira, 
dia 15 de setembro, a pesquisa para o 
Mapeamento da Cultura Organizacional 
da 1ª Região. Magistrados e servidores 
do Tribunal, das Seções e Subseções Ju-
diciárias são o público-alvo da ação e de-
vem participar da pesquisa para auxiliar 
na concretização do projeto. O link para 

responder ao questionário ficará disponí-
vel até o dia 29 de setembro e pode ser 
acessado no site do TRF1. A sua opinião 
é muito importante!

A pesquisa está estruturada em qua-
tro seções: Questionário Demográfico 
(1), Instrumento de Avaliação de Cultura 
Organizacional (2), Instrumento de Ava-
liação de Gestão do Conhecimento (3) e 
Efetividade Organizacional (4).

No Questionário Demográfico, os ma-
gistrados e servidores vão responder a 
questões relativas ao trabalho que rea-
lizam na Justiça Federal da 1ª Região, 
além de fornecer dados pessoais como 
idade, tempo de trabalho, grau de instru-
ção, dentre outros.

Já na Seção 2, os participantes aju-
darão a colher dados sobre percepção 
da colaboração, controle e outros itens 
relacionados às suas unidades. Quanto 
ao questionário sobre o Instrumento de 
Avaliação de Gestão do Conhecimento, 

os magistrados e servidores responderão 
a perguntas que envolvem a criação, a 
captura, a organização, a armazenagem, 
a disseminação e as aplicações dos co-
nhecimentos adquiridos no ambiente do 
trabalho.

Por fim, a Seção 4 tratará da Efetivi-
dade Organizacional, em que os colabo-
radores poderão avaliar a produtividade 
alcançada pelas rotinas de trabalho.

A pesquisa resultará em um diagnós-
tico sobre a cultura da Justiça Federal da 
1ª Região e os resultados serão disponi-
bilizados a todos os interessados.

Dúvidas e esclarecimentos poderão 
ser sanados pelo e-mail do Centro de 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos 
Servidores da 1ª Região (Cedap) (ce-
dap@trf1.jus.br), unidade responsável 
pela organização da pesquisa. Participe 
deste processo de mudança!

Fonte: TRF1

Com um clique a Justiça fica
mais perto do cidadão

Novo sistema desenvolvido pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) permite 
ao cidadão saber qual é a vara de Justiça 
ou tribunal mais próximo de sua residên-
cia, conforme o ramo de Justiça que se 
busca, com endereço e telefone da unida-
de judiciária. Com o nome JustiçaAqui, a 
abrangência do aplicativo começará pelas 
capitais brasileiras. 

A ferramenta está disponível no portal 
do CNJ. Ao realizar a busca, o cidadão 
também poderá verificar a produtividade da 
vara pesquisada e quantos processos trami-
tam nela. Em breve, o sistema também po-
derá ser baixado por aplicativo no Android.

Navegação mais fácil

 O lançamento do sistema coincide 
com a divulgação do Relatório Justiça 
em Números 2017, que também traz 
novidades tecnológicas. Os dados estão 
disponíveis de forma eletrônica, no Jus-
tiça em Números Digital, pelo endereço: 
paineis.cnj.jus.br. O acesso aos infográfi-
cos também será possível por “QR Code”, 
que pode ser lido em qualquer celular, 
dispensando a impressão. 

Ao acessar os infográficos, o usuário 
poderá fazer uma navegação livre para 

buscar dados específicos sobre um 
tribunal, bem como verificar a série 
histórica de estatísticas da Justiça 
desde 2009. Será possível consul-
tar a produtividade de magistrados 
pelo nome e, ainda, comparar a pro-
dutividade entre varas judiciais. O 
relatório permite também a análise 
das características de cada um dos 
tribunais e das diferenças entre os 
ramos de Justiça. 

Para facilitar a visualização no Justi-
ça em Números 2017, as informações 
são apresentadas a partir dos indicado-
res, como o índice de produtividade de 
magistrados, servidores, taxa de conges-
tionamento da Justiça, entre outros. As-
sim, todos os ramos de Justiça podem ser 
apresentados em conjunto, possibilitando 
uma análise mais completa do desempe-
nho do Poder Judiciário. 

Redes de assuntos 

Pela primeira vez, será possível iden-
tificar os assuntos mais recorrentes nos 
tribunais por meio de diagramas intera-
tivos. Processos criminais que envolvem 
violência doméstica contra a mulher, por 
exemplo, estão entre os casos mais recor-
rentes nos tribunais de Justiça do Acre e 
de Tocantins. 

Já nos cinco Tribunais Regionais Fede-
rais (TRFs), a maioria dos processos trata 
de benefícios previdenciários de aposen-
tadoria por invalidez e auxílio-doença. A 
navegação permite a mobilidade interati-
va – por exemplo, destacar um tema es-
pecífico e verificar em quais tribunais ele 
é mais frequente.

Fonte: CNJ

Inscrições abertas para 
diversos cursos on-line 
oferecidos pela Enap
A Escola Nacional de Administração 

Pública (Enap) oferece, neste mês de se-
tembro, mais de 20 cursos virtuais. As 
capacitações são gratuitas e têm o objeti-
vo de proporcionar acesso à educação de 
qualidade, por meio de novas tecnologias 
de informação e de comunicação, a um 
maior número de servidores públicos.

As inscrições podem ser feitas dire-
tamente no portal www.enap.gov.br. Na 
página, estão disponíveis as informações 
sobre os cursos, público-alvo, carga ho-
rária, conteúdo programático, objetivos 
de aprendizagem e metodologia. Alguns 
são direcionados apenas a agentes públi-
cos dos três poderes e das três esferas de 
governo, mas outras capacitações podem 
ser realizadas por cidadãos em geral.

Cursos como o de Acesso à Informa-
ção Sistema Eletrônico de Informações 
- SEI! USAR; Controle Social; Ética e 
Serviço Público; Gestão da Informação 
e Documentação - Conceitos Básicos em 
Gestão Documental e Gestão de Contra-
tos de Tecnologia da Informação (GCTI) 
estão dentre as opções oferecidas pela 
Escola.

Orlando: Uma Biografia
de Virginia Woolf

Nascido no 
seio de uma 
família de boa 
posição em 
plena Inglater-
ra elisabeta-
na, Orlando é 
um poeta que 
acorda com 
um corpo fe-
minino duran-
te uma via-
gem à Turquia. 
Como é dotado 
de imortali-
dade, sua trajetória então atravessa 
mais de três séculos, ultrapassando 
as fronteiras físicas e emocionais en-
tre os gêneros masculino e feminino. 
Suas ambiguidades, temores, espe-
ranças, reflexões - tudo é observado 
com inteligência e sensibilidade nesta 
narrativa que, publicada originalmente 
em 1928, permanece como uma das 
mais fecundas discussões sobre a se-
xualidade humana.

A um só tempo cômico e lírico, Or-
lando mostra o trajeto do personagem 
entre embates com armas brancas, 
acalorados debates filosóficos no sé-
culo XVIII, a maternidade e até mesmo 
num volante a bordo de um automó-
vel. Tudo isso vem costurado pela pro-
sa luminosa de Woolf nesta que é uma 
das grandes declarações de amor da 
literatura ocidental.

Inspirada na tulmutuada história 
familiar da amante e amiga íntima de 
Woolf, a poeta e romancista aristocrá-
tica Vita Sackville-West, Orlando já foi 
adaptado para teatro e também para o 
cinema, num filme de 1992, estrelado 
por Tilda Swinton como Orlando.

Obrigatória

Leitura

Cardápio dos restaurantes 
para terça-feira

Restaurante Gradin Grill (Sede) • 
Camarão na Moranga, Costela a Barbe-
cue, Frango Crocante, Isca de Figado, 
Gratinado de Abobrinha, Torta de Atum, 
Fusilli ao Molho Branco, Moqueca de 
Peixe Vermelho.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo (JEFs) • Bife Ace-
bolado, Frango ao Molho Pardo, Grelhado 
de Frango, Peixe Escabeche, Dobradinha, 
Risoto de Queijo, Rocambole de Ricota e 
Espinafre, Torta de Frango,  Coxinha de 
Frango


