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Aniversariantes

Hoje: Amauri Fontes Nascimento (Nubes). Amanhã: Joilton Pimenta da Silva (Se-
vit), Ana Carolina Saraiva Bartolomeu Matias (2ª Vara), Filipe Rodrigues Lima (Vi-
tória da Conquista), Carla Daniela Garcez Correia (Secap), Andréia Ferreira Nabuco 
(18ª Vara), Washington Cleber Ferreira Campos (Teixeira de Freitas), Tiago Andrade 
Santos (Sepip).

Parabéns!

Na manhã de ontem, 26/10, acon-
teceu o evento “Caravana Virtual do 
TRF1: Impactos da atuação da Rede 
de Inteligência da 1ª Região no Sis-
tema de Justiça”, sob a organização 
da Rede de Inteligência da 1ª Região 
(Reint1), e foi transmitido, ao vivo, 
pelo canal YouTube.

Dentre os palestrantes do evento, 
destacam-se as presenças da magis-
trada Mei Lin Lopes Wu Bandeira, ju-
íza federal da 4ª Turma Recursal da 
Seção Judiciária da Bahia e Coorde-
nadora do Centro Local de Inteligên-
cia da Bahia (CLI-BA) e do magistrado 
Robson Silva Mascarenhas, juiz fede-

Amanhã, dia 28 de outubro, a par-
tir das 16h (horário de Brasília), o TRF1 
promoverá a palestra “Como não ser refém 
das emoções”. O evento em homenagem 
ao Dia do Servidor Público será transmitido 
pelo canal do TRF1 no YouTube e é dire-
cionado a todo corpo funcional da Justiça 
Federal da 1ª Região. 

A palestrante Sandra Venuto é analis-
ta de inteligência emocional formada pelo 
Instituto Menthes do doutor Augusto Cury 
e treinada pelo coach Tony Robbins, atu-
ando há seis anos na área. Na palestra, 
Sandra irá abordar os comportamentos de 
quem é refém das suas emoções, as con-
sequências disso e quais os caminhos para 
sair desse círculo vicioso. 

Não é necessário se inscrever. Para con-
firmar presença basta enviar e-mail para 
asrep@trf1.jus.br. 

• Feriado Dia do Servidor é transferido 
para 29/10 

O feriado do Dia do Servidor Público, 
comemorado no dia 28 de outubro, foi 
transferido, no âmbito da 1ª Região, para 
o dia 29 de outubro de 2021, conforme 
previsto na Portaria Presi 346/2021. 

ral substituto da 1ª Vara 
da Subseção Judiciária 
de Feira de Santana/
Ba, que ministraram a 
palestra de tema: “De-
safios das demandas do 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida”. Na oportu-
nidade os juízes federais 
da JFBA puderam ex-
planar sobre a situação 
dessa demanda, o po-
tencial de expansão no 
número de ajuizamento 
desse tipo de processo 
na Bahia, trazendo tam-
bém informações sobre 
possíveis soluções já 
discutidas pelo CLI-BA 
em suas reuniões, como 
por exemplo, a realiza-
ção de ato de concer-
tação como forma de 
enfrentamento dessa 

demanda massiva e crescente. 

Criadas e incentivadas pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), as Ca-
ravanas Virtuais são uma tendência no 
Sistema de Justiça que tem o objetivo 
de estudar, avaliar e apresentar como 
os tribunais têm atuado para melhorar 
a prestação da justiça por meio dos 
Centros e Redes de Inteligência. 

O evento pôde apresentar algumas 
das principais Notas Técnicas emiti-
das pela Reint1 ao longo de um ano 
de criação, e os impactos positivos das 
iniciativas já propostas nas questões 
processuais que chegam à 1ª Região. 

TRF1 promove palestra “Como não 
ser refém das emoções” 

Mês do Servidor
“A minha trajetória na Justiça Federal (JF) teve início em 

18/09/1998 junto com demais colegas servidores - o que des-
contraidamente poderíamos chamar de posse em “Lote”. Desde 
então são 23 anos dedicados a essa Instituição, minha segunda 
casa, um sonho maravilhoso e real.  

A 14ª Vara foi a minha primeira morada, que durou apenas 
uma semana, quando permutei para a 5ª – lugar onde construí 
amizades com relações sólidas e verdadeiras. Nesse espaço 
deixamos aflorar o verdadeiro sentido da palavra Justiça, pois 
trabalhamos em prol de uma prestação jurisdicional sensível, 
justa e de qualidade. Indistintamente, todos que por lá pas-
saram ou continuam sempre primaram/primam pelo amor e 
solidariedade para além da justiça reivindicada – isso para os 
jurisdicionados faz toda a diferença, pois esses sentimentos 
no nosso ambiente de trabalho são verdadeiros, reais e pode-
rosos, dando-lhes a certeza de não estarem sozinhos. Cada sentença é mais do 
que um número. Contabilizar resultados é ir além de quantos julgamentos foram registrados e 
de quantos processos foram arquivados; é, sobretudo, lembrar do quanto fomos úteis e, talvez, 
imprescindíveis na vida de alguém.  É importante comentar que na caminhada pré-concurso, 
até fazer parte dessa família da JF, fui de forma singular incentivada por duas pessoas:  

Suely Gonçalves – amiga que acreditou no meu potencial e me fez repensar a vida. Seus 
olhos brilhavam ao me dizer que eu deveria fazer o concurso e que iria ser melhor para mim...
Foi e está sendo! Obrigada por toda a sua amizade. Meu marido, Júnior – companheiro da 
minha vida, presente, compreensivo, tranquilo e visionário, ele sempre repetia quando passá-
vamos na frente da JF: “...Olha amor, você vai trabalhar aí...”. Agradecida a Deus, demais, por 
essa união. Obrigada por todo o seu amor!  

Já na posse, uma terceira pessoa inspiradora cruzou o meu caminho:  Dra. Neuza – no dia 
da minha posse, sentou-se na fileira seguinte à minha e me fitava com seus olhos de uma forma 
que parecia me conhecer há anos… ela me olhava e dizia “...você vai trabalhar comigo, você 
vai ver, ... vai trabalhar na 5ª Vara ... 

Alguém aí acredita que a palavra tem força? Então vamos às explicações. Uma semana de-
pois de estar lotada na 14ª Vara, fui sorteada para permutar com uma servidora da 5ª Vara. Na 
chegada fui recebida de braços abertos pela própria Dra. Neuza. Vivi anos maravilhosos na 5ª 
Vara (e ainda vivo) sob o comando dessa pessoa ímpar que sempre me acolheu como filha, hoje 
desembargadora aposentada, mas que ainda mantém fortes os nossos laços. Seu acolhimento 
fez toda a diferença. Obrigada por tanta alegria!  

O que pensar? Meu caminho já estava escrito e eu só tinha que ter feito a prova do concurso.  
E a todos que fizeram parte dessa trajetória, todos, inclusive os amigos nessa casa conquista-
dos, agradeço. Reconheço, ademais, o cumprimento do meu papel institucional, dedicando o 
meu pessoal à construção desse ofício cada vez mais humanizado em prol do serviço público. 

E nesta data, 28 de outubro, aproveito a oportunidade para celebrar e parabenizar a todos 
os colegas que, como eu, têm orgulho da sua história e trabalham pelo bem coletivo. Feliz dia 
do Servidor Público”. 

Soraia Maria Santos Carvalho, servidora lotada na 5ª Vara/SJBA. 

O documento assinado pelo presidente 
do TRF1, desembargador federal I’talo Fio-
ravanti Sabo Mendes, ressalta que, no dia 
29, o expediente e os prazos processuais 
estarão suspensos no Tribunal, nas Seções 
e Subseções Judiciárias da 1ª Região. 

Também nos dias 1º e 2 de novem-
bro (feriado de finados), o expediente e os 
prazos processuais continuarão suspensos 
em razão do feriado regimental previsto 
no artigo 62, inc. IV, da Lei 5.010, de 30 
de maio de 1966, e na Lei 10.607, de 19 
de dezembro de 2002.
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