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Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

14/09/09 - Novas diretoras de Se-
cretaria são empossadas - As servido-
ras Elise Dias Machado Lima e Suzana 
Lúcia Pinto Araújo Silva são as novas 
diretoras de Secretaria, respectiva-
mente da 1ª e da 23ª Varas. A posse 
de ambas nas novas funções ocorreu 
na Direção do Foro, na última quinta-
-feira, 10/09, e contou com a presen-
ça do juiz federal da 1ª Vara, Pedro 
Braga Filho, do juiz federal substituto 
da 23ª Vara, Fábio Stief Marmund, e 
de servidores das duas Unidades.

O juiz federal diretor do Foro, Anto-
nio Oswaldo Scarpa, ao empossar as 
duas novas diretoras (ao seu lado na 
foto), destacou a importância e rele-
vância da função, tanto no que se re-
fere à finalidade da Justiça Federal na 
lida com os inúmeros processos, como 
no lado humano do trabalho na manu-
tenção do bom clima de união entre os 
servidores.

A nova diretora de Secretaria da 
1ª Vara é bacharela em Direito pela 
UCSAL e ingressou na Justiça Federal 
em março de 2004, tendo sido lotada 
inicialmente na 15ª Vara, período em 
que participou ativamente do mutirão 
para implantação do JEF. Em maio de 
2004, foi para a 3ª Vara onde ocupou 
a função de assistente técnica no gabi-
nete da juíza federal substituta Dayana 
Bião. Em julho de 2005, passou a fa-
zer parte do quadro da 1ª Vara, onde 
foi supervisora da SEXEC e diretora de 
Secretaria substituta. Elise é casada e 
mãe de dois meninos: Lucas, de sete 
anos e Tiago, de três.

Já Suzana teve uma trajetória di-
ferente na Justiça Federal. Bacharela 
em Direito pela UFBA e especialista 
em Direito Tributário, iniciou suas ati-
vidades na Seccional como estagiária 
da 7ª Vara quando foi aprovada para o 
TRE para o cargo de técnico judiciário. 
Retornou à Justiça Federal em 1998, 
desta vez como analista, tendo sido lo-
tada na 5ª Vara, no gabinete da atual 
desembargadora federal Neuza Maria 
Alves.
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Portaria transfere Dia do Servidor 
Público de 28 para 31 de outubro

de 2019 em toda a 1ª Região
O Dia do Servidor Público, comemo-

rado no dia 28 de outubro, foi transfe-
rido neste ano para o dia 31 em toda a 
1ª Região, conforme a Portaria Presi - 
8872051, assinada pelo vice-presidente 
no exercício da Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região Kassio 
Marques. Nessa data, o expediente e 
os prazos processuais no Tribunal, nas 
Seções e Subseções Judiciárias da 1ª 
Região foram suspenso, sendo mantida 
a apreciação de ações, procedimentos e 
medidas de urgência que visem a evitar 
perecimento de direito.

A portaria foi assinada considerando 
os seguintes fatores:

a) a Portaria 442, de 27 de dezembro 
de 2018, do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, que divulgou 
os dias de feriados nacionais e estabele-
ceu os dias de ponto facultativo do ano 
de 2019;

b) a solicitação da Associação dos 
Servidores da Justiça Federal - Bahia 
(ASSERJUF), encaminhada pela diretoria 
do Foro da Seção Judiciária da Bahia, de 
que seja  transferido o ponto facultativo 
do dia 28 de outubro de 2019 (segunda-

-feira) — data alusiva ao dia do servidor 
público —, para o dia 31 de outubro de 
2019 (quinta-feira), na Seção Judiciária 
da Bahia, tendo em vista o feriado insti-
tucional do dia 1º de novembro recair na 
sexta-feira da mesma semana;

c) o art. 62, IV, da Lei 5.010 de 30 
de maio de 1966,  que dispõe que será 
feriado na Justiça Federal, inclusive nos 
Tribunais Superiores, os dias 1º e 2 de 
novembro;

d) que é mais benéfico ao bom an-
damento dos serviços a suspensão do 
expediente de forma contínua (e não in-
tercalada);

e) a manifestação favorável da Corre-
gedoria Regional da justiça Federal da 1ª 
Região;

f) que ao deferir o pedido, o Conselho 
de Administração, à unanimidade, deci-
diu estender à toda a 1ª Região a trans-
ferência do ponto facultativo do dia 28 
para o dia 31 de outubro de 2019.

A Portaria Presi - 8872051 encon-
tra-se disponível nos autos do Proces-
so Administrativo Eletrônico - PAe/SEI 
0009752-11.2019.4.01.8004 - TRF.

Próxima sessão
da TNU será realizada
no dia 18 de setembro

A Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais (TNU) 
vai realizar sua próxima sessão ordinária 
no dia 18 de setembro, às 9h, na sede 
do Conselho da Justiça Federal (CJF), em 
Brasília. As reuniões prévias ocorrerão no 
mesmo local, nos dias 16 e 17, também 
a partir das 9h.

Na pauta, constam 171 proces-
sos. Entre eles estão nove represen-
tativos da controvérsia: 0502656-
69.2018.4.05.8404/RN (Tema 209); 
0014592-08.2015.4.01.3800/MG 
(Tema 215); Pedido de Vista - 5042553-
09.2016.4.04.7100/RS (Tema 195); 
0004439-44 .2010 .4 .03 .6318 /
SP (Tema 213); 0002632-
38.2014.4.01.3817/MG (Tema 214); 
0501981-82 .2017 .4 .05 .8100 /
CE (Tema 190); 0511642-
85.2017.4.05.8100/CE (Tema 207); 
5012743-46.2017.4.04.7102/RS 
(Tema 206); Pedido de Vista - 5012755-
25.2015.4.04.7201/SC (Tema 165). A 
pauta de julgamento foi publicada no 
Diário da Justiça Eletrônico/TNU nº 94, 
de 10/09/2019, págs. 102-129. Para 
conferir os representativos da contro-
vérsia, acesse: https://www.cjf.jus.br/cjf/
corregedoria-da-justica-federal/turma-
-nacional-de-uniformizacao/temas-repre-
sentativos

A sessão da TNU será transmitida, ao 
vivo, por meio do canal do CJF no You-
Tube: www.youtube.com.br/cjf. Consul-
te a pauta completa no link: http://bit.
ly/2lWZ9Vk (Fonte: CJF)

Aniversariante - Amanhã: Roselia Aguiar F. Souza (Teixeira de Freitas). Parabéns!

Fórum Teixeira de Freitas da SJBA
recebe exposição internacional “Arte 
Verdade-Benevolência-Tolerância”

Começou hoje  no foyer desta Sec-
cional a exibição internacional de “Arte 
Verdade-Benevolência-Tolerância”, ins-
pirada na prática de meditação chinesa 
Falun Dafa. Você pode conferir a beleza 
das telas de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h, gratuitamente.

A exposição itinerante, que já passou 
por mais de 70 países, conta com 25 
pinturas desenvolvidas com técnica ‘gli-
cée’, produzidas por 18 artistas chineses 

da Academia de Artes Fei Tian, com sede 
em Nova Iorque. As obras mostram com 
realismo os acontecimentos vivenciados 
pelos adeptos do Falun Dafa, persegui-
dos pelo regime comunista chinês.

“É uma experiência muito gratificante, 
pois cada quadro representa uma história 
real. As pessoas saem com outra visão de 

mundo, porque são histórias que mexem 
com nosso sentimento e nos incentivam 
a viver e lutar. Todas as obras têm um 
texto explicativo no qual você poderá en-
tender o que cada pessoa vivenciou. O 
sentimento transborda para fora da tela”, 
garante Miguel Campos, organizador da 
exposição e praticante do Falun Dafa em 
Salvador. Os quadros não serão comer-
cializados.

No dia 20 de setembro de 2019, o 
próprio curador da exposição, Miguel 
Campos, fará uma Prática Meditativa e 
alguns exercícios simples e suaves com 
os apreciadores presentes. Enriqueci-
mento da saúde física e mental são prio-
ridades. 

Para participar da Prática Meditativa 
é necessário se inscrever através do e-
-mail: inscricaoasserjuf@gmail.com

 Nota de falecimento 
A Justiça Federal da Bahia lamenta informar o falecimento do Sr. Roberto Andra-

de Dias do Nascimento, pai da juíza federal substituta Roberta Dias do Nascimento 
Gaudenzi, da 5ª Vara do Juizado Especial Federal da SJBA. O velório foi realizado 
às 10h30, a missa às 13h30 e a cremação às 14h no Jardim da Saudade. A Dire-
ção do Foro transmite à família as mais sinceras condolências.


