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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Eduardo José Santiago da Sil-
va (SECAD), Victor Carvalho Queiroz 
(NUCJU), Flávia Vaz Santos Calazans 
(NUCRE) e Deisyanne Santana Teixei-
ra Vieira (Guanambi).
Amanhã: Fabiane Mendonça Amorim 
(NUCRE), Talita Moreira Rocha (Vitó-
ria da Conquista), Adelmo Dias Ribei-
ro (14ª Vara), Luisa Caetano Oliveira 
do Espírito Santo (Turma Recursal) e 
Márcia Cristina Aquino (CS Gestão & 
Serviço).
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EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, revi-
são, fotos, distribuição e impressão Luiz Gou-
lart - SECOS. Diagramação: SETEDI. Estagiário 
de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada 
para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 
3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Curso Sobre Novo CPC
prossegue hoje 

O Módulo III do curso ministrado pelo 
juiz federal Salomão Viana sobre o novo 
Código de Processo Civil prossegue hoje, 
das 13h às 15h, no Auditório Ministro 
Dias Trindade do Fórum Teixeira de Frei-
tas, com aula que tratará das inovações 
sobre prazos, citação e intimações.

CJF transfere feriado 
do Dia do Servidor
para 30 de outubro 

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
decidiu transferir as comemorações do 
Dia do Servidor Público, celebrado em 
28 de outubro, para o dia 30 seguinte, 
sexta-feira. A mudança foi oficializada 
pela Portaria 438, do dia 7 de outubro 
de 2015, assinada pelo presidente do ór-
gão, ministro Francisco Falcão.

Com a alteração, os prazos previstos 
para serem iniciados ou encerrados em 
30 de outubro ficam, automaticamente, 
prorrogados para o dia 3 de novembro, 
terça-feira.

A íntegra da portaria está disponível 
no link http://www.cjf.jus.br/noticias-do-
-cjf/2015/anexos/PPR4382015.pdf

A Metamorfose
Imagine acordar e descobrir que 

você virou um inseto gigante? Esse é o 
enredo principal da obra “A Metamor-
fose” do escritor alemão Franz Kafka. 
Publicado pela primeira vez em 1915, 
a história que completa seu centenário 
tornou-se o trabalho mais famoso do 
autor, tendo sido escrita em 20 dias.

O protagonista da trama é Gregor 
Samsa, um jovem que é obrigado a 
trabalhar arduamente como caixei-
ro viajante sob pressão do seu chefe 
chantagista, para saldar a dívida dos 
seus pais enquanto abre mão das suas 
vontades e desejos. Sua vida segue 
desse modo até que ele acorda e per-
cebe que se transformou num inseto 
monstruoso. Apesar de Kafka não dizer 
qual inseto seria, sua descrição indica 
algo próximo a uma barata gigante.

A situação parece 
obviamente desespera-
dora para qualquer pes-
soa, porém ao acordar 
Gregor só se preocupa 
em estar atrasado para 
o trabalho, ignorando 
o fato de ter uma nova 
aparência física. O livro 
segue narrando como 
sua família reage à sua nova aparência 
e como sua rotina muda drasticamen-
te, deixando de ser o jovem trabalhador 
para ser um ser esquisito trancafiado 
dentro de um quarto.

Apesar de nunca esclarecer o que te-
nha levado a transformação de Gregor 
Samsa, “A Metamorfose” é considerada 
uma boa referência para uma discus-
são a cerca do existencialismo. A obra 
de Kafka se relaciona com uma das ca-
racterísticas do conceito existencialista, 
chamada de “o absurdo”. Tal ideia des-
mitifica o discurso “cármico” de que as 
coisas ruins só acontecem com pessoas 
ruins e não com pessoas boas. O absur-
do dita que qualquer coisa, boa ou ruim, 
pode acontecer com qualquer pessoa, 
sem restrições ou privilégios.

Obrigatória

LeituraII Encontro de Desenvolvimento para Juízes 
Federais da Bahia acontece nesta sexta-feira

A Direção do Foro desta Seccional e 
o Comitê de Qualidade de Vida realizam, 
na próxima sexta-feira (23), a  segunda 
edição do Encontro dos Magistrados para 
o Desenvolvimento de Competências e 
Modernização em Gestão de Pessoas. O 
evento acontecerá na sala de treinamento 
do Fórum Teixeira de Freitas, das 13h30 
às 17h30. O primeiro encontro aconte-
ceu no dia 24 de setembro passado. 

Este segundo evento faz parte do Pro-
grama de Desenvolvimento dos Magistra-
dos que está sendo realizado em parceria 
com a Excelência Consultoria. Serão de-
senvolvidos os temas liderança e gestão 
de pessoas no setor público, estilos de 
liderança e seus impactos na equipe e 
papéis e responsabilidades dos líderes 
nos resultados do time.

Segundo a facilitadora do evento, Re-
nata Castello Branco, um dos principais 
objetivos é provocar reflexões, possibilitar 
a troca de experiências entre os magistra-
dos e, a partir dos aprendizados, definir 
novas práticas relacionadas à gestão de 
pessoas, de maneira a qualificar os rela-
cionamentos entre juízes e servidores e 
aprimorar o clima organizacional.

A iniciativa teve como princípio o 
Programa de Melhoria do Ambiente de 
Trabalho criado pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, com o propósito de 
atingir o objetivo estratégico do Conselho 
da Justiça Federal de “desenvolver o po-

tencial humano nos órgãos da 
Justiça Federal e fortalecer 
o grau de satisfação no am-
biente de trabalho, promo-
vendo políticas de gestão de 

pessoas que contribuam para o bem-es-
tar de magistrados e servidores e para a 
melhoria do clima organizacional”.

O Programa de Melhoria do Ambiente 
de Trabalho visa planejar e implementar 
ações estratégicas que impactem posi-
tivamente o ambiente de trabalho, bem 
como solucionar os problemas aponta-
dos no Diagnóstico de Vida no Trabalho, 
realizado na Primeira Região, em 2012 
que revelou aspectos de insatisfação que 
impactam consideravelmente a vida dos 
servidores na instituição e que envolvem 
o relacionamento e a gestão dos magis-
trados com as equipes de trabalho.

O primeiro encontro aconteceu
no dia 24 de setembro deste ano

Já está em vigor o uso de nono dígito 
em chamadas para celulares

A Seção de Comunicações Adminis-
trativas do NUASG esclarece que, desde 
o último dia 20, é necessário o uso do 
nono dígito em chamadas para telefones 
celulares em todo o estado da Bahia. 
Este mesmo procedimento já é adotado 
em outros estados.

O nono dígito já havia sido implanta-
do em São Paulo, Rio de Janeiro, Espíri-
to Santo, Amapá, Amazonas, Maranhão, 
Pará, Roraima, Pernambuco, Alagoas, Pa-
raíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí. 

Na Bahia, Minas Gerais e Sergipe, a 
implantação se deu desde o último dia 
10. Até o dia 19, havia a possibilidade 
de se ligar aina com oito dígitos para es-
ses destinos. Do dia 20 em diante, as 
ligações com o nono dígito estão sendo 
exigidas também para esses os estados.

Segundo a ANATEL, a inclusão do 
nono dígito em números de celulares será 
implantada até o final de 2016, em todo 
o país, com o objetivo de aumentar a dis-
ponibilidade de linhas móveis.


