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Aniversariantes
Hoje: Gilson Nunes Pita Filho (TRF1), Cláudio Costa de Queiroz (Teixeira de 
Freitas), Yara Ledoux Ribeiro (NUCJU) e Cibele Martins Souza (Guanambi). 
Amanhã: Scheyla Vilar Batista Soares (Turma Recursal), Helio Cavalcante Reis 
Filho (13ª Vara), Márcia Ferreira Neves (Paulo Afonso) e Ana Claudia Tosta Alves 
Cruz (2ª Vara). Parabéns!!!

A arte pop de Romero Brito
O artista pernambucano Ro-

mero Britto, aos 50 anos, é con-
siderado um ícone da cultura 
pop moderna e um dos mais pre-
miados artistas de nosso tempo. 
O artista pop mais jovem e bem-
-sucedido de sua geração, Brit-
to tem criado obras-primas que 
invocam o espírito de esperança 
e transmitem uma sensação de 
aconchego. Suas obras são cha-
madas, por colecionadores e ad-
miradores, de “arte da cura”. 

Sua arte contém cores vi-
brantes e composições ousa-
das, criando graciosos temas 
com elementos compostos do 
cubismo. Admirado pela comu-
nidade internacional, Romero 
tem suas pinturas e esculturas 
presentes nos cinco continen-
tes e em mais de 100 galerias 
no mundo, fazendo parte das 
mais expressivas coleções, como as de Eillen Guggenheim, senador Ted Ken-
nedy, Arnold Schwarzenegger, Pelé, Madonna, André Agassi, Bill Clinton, entre 
muitos outros.

 Radicado em Miami, Estados Unidos, Romero Brito é o pintor brasileiro mais 
bem sucedido fora do Brasil. É muito influenciado pela estética cubista, e tem 
Picasso como um grande mestre. Seu estilo vibrante e alegre, com cores fortes 
e impactantes fez com que sua obra tivesse forte ligação com a publicidade. O 
artista já mostrou o seu talento pintando para uma campanha publicitária da 
vodca sueca Absolut, para as latas de refrigerante da Pepsi, e redesenhou vários 
personagens de Walt Disney.

Obra-prima da Semana

Portaria da Direção do Foro define 
regras para cumprimento de mandados

A Portaria n. 193, de 20/10/2013, da 
Direção do Foro, aprovou o zoneamento 
da jurisdição da sede da Seção Judiciá-
ria da Bahia; a alocação dos oficiais de 
justiça nas respectivas zonas; a criação 
da zona metropolitana; a forma de mar-
cação de férias dos oficiais de justiça; a 
criação de comissão para readequação 
do zoneamento/2015; o prazo para de-
volução de mandados e a instituição de 
relatório justificativo de cumprimento di-
ário de mandados em caso de atraso na 
devolução.

As principais alterações da Portaria 
n. 193 em relação à anterior, 183, de 

8/10/2013, são as que tratam dos prazo 
para cumprimento dos mandados pelos 
oficiais e a criação do instituto da custó-
dia de mandados.

O prazo para cumprimento de man-
dados comuns de citação, intimação, 
notificação, entrega de ofício etc, é de 
20 dias, a contar do lançamento no 
sistema Oracle do andamento, na roti-
na própria de mandados entregues ao 
oficial; e de 30 dias para os mandados 
de diligências complexas como penho-
ra, avaliação, reavaliação de bens, rein-
tegração, imissão na posse e busca e 
apreensão de veículos.

Uma novidade é a criação do institu-
to da custódia de mandados, que serve 
para os casos em que o oficial ao pro-
curar o interessado (citando, intimando 
etc) é informado de que este está viajan-
do, com retorno logo após o vencimento 
do prazo de cumprimento do mandado. 

Neste caso, o oficial devolve o man-
dado à CEMAN para que esta dê baixa 
e o retenha até o retorno do interessado, 
quando então é novamente distribuído ao 
oficial para que haja finalização da dili-
gência. Isto, de todo modo, é comunica-
do à Vara para que não haja cobrança 
indevida de cumprimento do mandado 
durante o período da custódia.

Comprar passagens aéreas baratas 
é praticamente uma arte

Há alguns anos já deixou de ser um 
bom negócio enfrentar quase três dias de 
ônibus para chegar de São Paulo a Reci-
fe, por exemplo. Ir de avião sai mais em 
conta, já que além de ser uma viagem 
mais rápida e mais confortável, o turista 
ainda irá economizar com almoço e jan-
tar e “ganhar” alguns dias a mais para 
curtir o destino.

A lógica de venda de bilhetes aéreos é 
muito específica e, em um mesmo voo e 
classe, os preços podem variar bastante. 
Grupo de assento, horário e data da ven-
da também influenciam nos valores. Os 
serviços, porém, são os mesmos pra todo 
mundo: passageiros que pagaram R$ 59 
ou R$ 300 estarão sentados lado a lado.

Por isso, conseguir bilhetes mais ba-
ratos exige muita pesquisa. Quem tiver 
as datas mais flexíveis e mais disposição 
para fazer contas e comparações levará a 
melhor. Conheça algumas dicas

Fique de olho nos dias e horários- As 
companhias aéreas costumam dar des-
contos em voos menos solicitados, como 
os que partem entre os horários das 10h 
às 16h. Embarques às terças, quartas e 
sábados também costumam ser mais ba-
ratos porque a procura é menor.

O horário de comprar as passagens 
também faz diferença. Se você fizer uma 
pesquisa no site das companhias entre 
meia-noite e 5h encontrará preços me-
lhores do que se realizar uma busca idên-
tica às 14h.

Compre com antecedência - Os pre-
ços das passagens aumentam à medida 
que a data do voo se aproxima. O ide-
al é planejar a viagem com três meses 
de antecedência para conseguir as me-
lhores tarifas. Ter flexibilidade de datas 
também é importante: às vezes, adiar a 
volta em um dia sai mais barato do que 
pagar pelo valor de uma passagem no 
domingo, por exemplo.

Use suas milhas com sabedoria- 
Aproveitar pontos acumulados com 
compras no cartão de crédito em voos é 
uma prática relativamente comum entre 
os brasileiros. Mas ainda assim o des-
perdício de milhas é alto. Cada progra-
ma de fidelidade tem regras próprias e 
é necessário conhecê-las para fazer um 
bom negócio. 

Algumas companhias oferecem um 
trecho nacional ida e volta por um cer-
to número de milhas - assim voar para 
Manaus ou para o Rio de Janeiro tem o 
mesmo valor em pontos. Seguindo esta 
lógica vale mais a pena usar os pontos 
para comprar o voo mais caro preten-
dido. As milhas podem ser usadas em 
qualquer época do ano, por isso é mais 
vantajoso usá-las nos períodos de alta 
temporada, quando as passagens so-
bem naturalmente de preço.

Acumular milhas também exige pla-
nejamento. As companhias aéreas ven-
dem bilhetes de diferentes classes, e, 
quanto mais caros, maior a quantidade 
de pontos oferecidos e a flexibilidade 
propiciada (como exclusão de taxas para 
remarcar o voo, por exemplo). Cadastrar-
-se em serviços que reúnem pontos de 
vários prestadores diferentes (de postos 
de gasolina à banca de revistas) também 
é interessante.

Nota sobre suprimento 
de fundos

Foi criada a caixa de e-mail supri-
mentodefundos.ba@trf1.jus.br para 
envio de todos os assuntos relaciona-
dos a Suprimento de Fundos, principal-
mente dos recibos e GRU das devolu-
ções de INSS.

E-mail com orientações sobre supri-
mento de fundos foi encaminhado a to-
dos, solicitando que não sejam enviados 
e-mails tratando de suprimento de fundos 
para a caixa da SEOFI, uma vez que a cai-
xa de e-mail específica foi criada para o 
melhor acompanhamento das concessões 
de suprimento de fundos.

Portaria suspende 
prazos processuais em 
toda Seção Judiciária
A Portaria n. 33, de 17/02/2014, 

assinada pela juíza federal Arali Maciel 
Duarte, diretora do Foro, em exercício, 
suspendeu, ad referendum do Conselho 
de Administração do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, os prazos proces-
suais na Seção Judiciária do Estado da 
Bahia, bem como nas suas Subseções, 
no dia 17/02/2014.

A suspensão dos prazos processuais 
se justifica diante da ausência de sinal  
do link  provido pela Embratel no dia 17 
de fevereiro de 2014, bem como que o 
serviço jurisdicional está intrinsecamente 
apoiado em tal serviço, o que inviabiliza 
o envio e a recepção de petições e docu-
mentos on line.


