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Pancieri Stoco (Eunápolis). Parabéns!!!

Salvador e mais quatro Subseções 
Judiciárias reiniciam etapa preliminar
da retomada do trabalho presencial

Conforme consta na Portaria PRESI 
244/2021, assinada pelo presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
desembargador federal I’talo Fioravanti 
Sabo Mendes, a sede da Seção Judiciária 
da Bahia e as Subseções Judiciárias de 
Alagoinhas, Feira de Santana, Vitória da 
Conquista e Teixeira de Freitas reinicia-
ram a etapa preliminar de retomada do 
trabalho presencial.  A portaria, que leva 
em consideração a Manifestação TRF1 
- 13370984, altera o anexo da Resolu-
ção Presi 10468182, de 29 de junho de 
2020, com a redação da Resolução Presi 
21, de 31 de maio de 2021.

Vale ressaltar que, consoante divulga-
do na edição do JFH de 1º de junho de 
2021, a Resolução PRESI 21/2021 ins-
tituiu no âmbito da Justiça Federal da 1ª 
Região, a etapa de transição entre o re-
gime de Plantão Extraordinário e a etapa 
preliminar de retorno das atividades pre-
senciais e retomada dos prazos proces-
suais em algumas Subseções Judiciárias.

A etapa preliminar diferencia-se um 
pouco da etapa de transição, podendo-
-se destacar a maior abertura ao trabalho 
presencial de servidores, estagiários e 
terceirizados e o cumprimento presencial 
dos mandados judiciais, na forma como 
previsto na Resolução 10468182. O 
cumprimento de mandados é medida que 
se mostra, atualmente, absolutamente 
necessária, diante do represamento de 
ordens judiciais e de intimações que não 
podem ser realizadas virtualmente.

A Portaria PRESI 244/2021 destaca, 
ainda, que a Seção e Seccionais deverão 
assegurar todas as medidas de segurança 
sanitária recomendadas, de forma a evi-
tar a contaminação pelo novo coronavírus 

Ilusões Perdidas
de Honoré de Balzac

P u b l i c a d o 
entre 1836 e 
1843, esta obra 
é considerada por  
Honoré de Balzac 
como a principal 
constituinte do 
conjunto de todo 
o seu trabalho. 
É um de seus 
romances mais 
extensos e mais 
famosos. Para 
muitos, como Marcel Proust, este livro 
é também o melhor de Balzac. 

A experiência de Balzac como im-
pressor o inspirou a escrever este li-
vro, no qual ele narra o fracasso do 
jovem Lucien de Rubempré ao buscar 
conquistar a glória em Paris. O per-
curso triste e alimentado por imper-
doáveis fraquezas do grande homem 
da província, alternativamente herói e 
anti-herói, é agravado sem cessar pelo 
contraponto de dois círculos virtuo-
sos: a família de Luciano e o Cenáculo 
de homens magnânimos. As ilusões 
perdidas são as de Luciano face ao 
mundo literário e ao seu próprio futu-
ro, mas também as de sua família e 
amigos em relação às capacidades e 
qualidades humanas de Luciano.

Tendo sua ação desenvolvida du-
rante a Restauração Francesa, o ro-
mance se divide em três partes: “Os 
dois poetas”, “Um grande homem da 
província em Paris” e “Os sofrimentos 
do inventor”. Dentre os principais te-
mas abordados, Balzac mostra a du-
plicidade de todas as coisas, seja em 
Paris ou Angoulême, lugar de origem 
do protagonista. Por exemplo, o per-
sonagem Lucien de Rubempré possui 
dois sobrenomes conforme os lugares 
que frequenta (na alta sociedade en-
vergonha-se do sobrenome Chardon, 
de seu pai boticário, e passa a usar o 
sobrenome de sua mãe).

Nascido em Tours, Honoré de Bal-
zac foi um prolífico escritor francês, 
notável por suas agudas observações 
psicológicas. É considerado o funda-
dor do Realismo na literatura moder-
na. “A Comédia Humana”, conjunto de 
toda sua obra, consiste de 95 roman-
ces, novelas e contos que procuram 
retratar todos os níveis da sociedade 
francesa da época, em particular a flo-
rescente burguesia após a queda de 
Napoleão Bonaparte em 1815. (Com 
informações do Wikipédia).

Obrigatória

Leitura

CNJ promove Encontro Nacional de 
Juízes de Cooperação e Reunião dos 

Núcleos e Juízes de Cooperação

Nos dias 5 e 6 de agosto, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) realiza um En-
contro Nacional de Juízes de Cooperação 
e Reunião dos Núcleos e Juízes de Coo-
peração. Com carga horária de 7 horas, o 
evento tem como público-alvo magistra-
dos, bem como servidores públicos.

O objetivo principal do evento é de 
dar cumprimento aos arts. 20 e 22 da 
Resolução 350/2020, de modo a difun-
dir a cultura da cooperação, compartilhar 
e fomentar boas práticas de cooperação 
judiciária, discutir, conceber e formular 

proposições voltadas para a consolida-
ção e o aperfeiçoamento da Rede Nacio-
nal de Cooperação Judiciária, promover 
a troca de experiências, o aprimoramento 
dos mecanismos de cooperação nacional 
pelo uso de processos e instrumentos de 
inovação, além da identificação das me-
lhores práticas.

O evento será transmitido pelo Canal 
do CNJ no Youtube , mas os Palestran-
tes e participantes inscritos participarão 
do evento por meio da plataforma Cisco 
Webex.

As participações dos interessados 
deverão ser confirmadas no Portal do 
CNJ até o dia 3 de agosto de 2021 me-
diante inscrição no endereço https://bit.
ly/3hEDxrt

Para conferir a programação, acesse: 
https://bit.ly/3i8PkgK

JF quer sua opinião 
para elaborar metas 
estratégicas de 2022
A Justiça Federal consulta os cida-

dãos para elaborar as metas estratégicas 
de 2022. Está aberta a pesquisa sobre a 
Rede de Governança Colaborativa do Po-
der Judiciário, coordenada e disponibiliza-
da pelo Conselho da Justiça Federal (CJF).

Destinada a cidadãos, magistrados, 
servidores, defensores, advogados e pro-
motores, a consulta pública fica disponí-
vel até o dia 15 de julho e leva cerca de 3 
minutos para ser respondida. Contribua 
no link: https://www2.cjf.jus.br/questio-
nario/index.php/341873?lang=pt-BR

A participação dos jurisdicionados 
pode auxiliar, de forma democrática, na 
melhoria dos serviços prestados pelos 
Tribunais Regionais Federais brasileiros. 
Além disso, as respostas ficarão dispo-
níveis no Observatório da Estratégia da 
Justiça Federal, ajudando na elaboração 
de relatórios e medidas judiciárias.

Participe!

(Covid-19), incluindo o uso adequado de 
máscaras e álcool em gel (independente 
da pessoa estar vacinada ou não), bem 
assim observar e cumprir as regras e os 
limites estabelecidos na Resolução Pre-
si 10468182/2020 (versão consolidada 
13139270), independentemente da eta-
pa de enquadramento.

O restabelecimento da etapa prelimi-
nar em Salvador, Feira de Santana, Ala-
goinhas, Vitória da Conquista e Teixeira de 
Freitas e a sua manutenção nas demais 
Subseções Judiciárias da Bahia ocorrem 
em momento em que a ocupação das 
UTIs nos hospitais da Capital, referência 
para todo o Estado, encontra-se em 49% 
(quarenta e nove por cento), fato que não 
ocorria desde o agravamento da pande-
mia, em meados de 2020. Da mesma for-
ma, o avanço da vacinação contra o novo 
coronavírus é uma realidade bem-vinda, 
de modo a permitir o avanço das medidas 
necessárias ao pleno funcionamento das 
atividades da Justiça Federal no Estado da 
Bahia e o seu compromisso com a efetiva 
prestação jurisdicional.

Continuam na etapa preliminar, iniciada em junho, as Subseções
de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Campo Formoso, Eunápolis,

Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jequié, Juazeiro e Paulo Afonso

https://bit.ly/3hEDxrt
https://bit.ly/3hEDxrt
https://bit.ly/3i8PkgK
https://www2.cjf.jus.br/questionario/index.php/341873?lang=pt-BR
https://www2.cjf.jus.br/questionario/index.php/341873?lang=pt-BR

