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Aniversariantes
Hoje: Adriana Macedo de Araújo 
(17ª Vara), Ronaldo Macedo Cor-
deiro (Alagoinhas), Maristela Lima 
de Amorim (NUCOM), Emmanuel 
Kemas (CS Gestão & Serviço), Edi-
lene Batista (CS Gestão & Serviço) 
e Antonio Carlos Pereira de Oliveira 
(VIPAC). Amanhã: Cláudio Santos da 
Silva (Feira de Santana), Fernanda 
Paula Freitas (9ª Vara), Julia Andra-
de Bacellar Batista (23ª Vara) e Edi-
neuza Moreira (Asserjuf).
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Revista Jurídica do 
TRF 1ª Região recebe 

artigos para publicação

A Revista do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região abriu seleção para 
artigos científicos inéditos com foco no 
Direito Aplicado sem prejuízo das ci-
ências interdisciplinares, como Filo-
sofia, Antropologia, Ciência Política, 
Sociologia,Psicologia, entre outras do 
painel das ciências humanas.

O texto deve seguir critérios como: 
ter no mínimo 10 e no máximo 40 fo-
lhas; estar formatado com espaçamento 
simples e fonte 12 pontos; ser inédito 
e original; não estar em avaliação para 
publicação em outra revista e ser envia-
do em formato Microsoft Word, OpenO-
ffice ou RTF. Os requisitos para divulga-
ção de artigo estão disponíveis no site 
da Revista.

Interessados devem se cadastrar na 
plataforma Open Journal System, em que 
a revista está hospedada, e submeter os 
trabalhos por meio do site da publicação 
até o dia 28 de junho. (Fonte: TRF1)

Acontece hoje a cerimônia de entrega
do Selo Estratégia em Ação 2018 no 

Auditório Ministro Dias Trindade, às 15h30

O diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, Dirley da Cunha Júnior, irá en-
tregar os certificados do Selo Estratégia 
em Ação 2018 às unidades contempla-
das hoje às 15h30, no Auditório Ministro 
Dias Trindade.

 Na Seção Judiciária da Bahia, o Selo 
Diamante foi conquistado pela 5ª Vara; 
8ª Vara; 15ª Vara; 16ª Vara; 18ª Vara; 
20ª Vara; 24ª Vara; 2ª e 3ª Relatoria da 
1ª Turma Recursal; 1ª Relatoria da 2ª 
Turma Recursal; 2ª Relatoria da 3ª Tur-
ma Recursal; e 1ª, 2ª e 3ª Relatoria da 
4ª Turma Recursal. Ao todo, foram 14 
selos na categoria Diamante para as uni-
dades da Seccional baiana, o dobro de 
selos da mesma categoria conquistados 
no ano passado.

Já na categoria Ouro, as unidades que 
conquistaram o selo foram: 4ª Vara; 6ª 
Vara; 11ª Vara; 19ª Vara; 1ª Relatoria da 
1ª Turma Recursal; 2ª e 3ª Relatoria da 
2ª Turma Recursal; 1ª e 3ª Relatoria da 
3ª Turma Recursal; 1ª, 2ª e 3ª Vara da 
Subseção Judiciária de Feira de Santana; 
1ª e 2ª Vara da Subseção Judiciária de 
Itabuna; Vara Única da Subseção Judi-
ciária de Jequié; Vara Única da Subse-
ção Judiciária de Teixeira de Freitas; e 2ª 
Vara da Subseção Judiciária de Vitória da 
Conquista. Ao todo, 20 selos na catego-
ria foram conquistados no Selo Estratégia 
em Ação 2018, enquanto no ano anterior 
o número foi de 11 unidades. 

A quantidade de unidades que rece-
beram Selo Prata também aumentou em 
relação ao ano anterior. Seis unidades 
conquistaram o selo, enquanto no ano an-
terior o selo foi conquistado por apenas 
duas. São elas: 21ª Vara; 23ª Vara; Vara 
Única da Subseção Judiciária de Barrei-
ras; Vara Única da Subseção Judiciária de 
Campo Formoso; Vara Única da Subseção 
Judiciária de Eunápolis; e Vara Única da 
Subseção Judiciária de Guanambi.

Por fim, a categoria Bronze foi con-
quistada pela 17ª Vara e pela Vara Única 
de Alagoinhas.

Em todo TRF1, 268 varas foram pre-
miadas, sendo 113 com o Selo Diaman-
te, 101 com o Ouro, 26 com o Prata e 
28 com o Bronze. A lista completa com 
as unidades vencedoras pode ser aces-
sada na Decisão Presi 7832787 ou, 
ainda, no processo SEI nº 0004081-
19.2019.4.01.8000.

O JFH informa que os selos obtidos 
pelas Subseções Judiciárias foram envia-
dos por malote, para que os magistrados 
possam comemorar juntamente com o 
corpo funcional.

O Prêmio - Instituído em 2016 por 
meio da Portaria Presi 348, o Selo Es-
tratégia em Ação reconhece a excelência 
do trabalho do 1º grau da Justiça Fede-
ral da 1ª Região e incentiva o cumpri-
mento de metas judiciais estabelecidas 
anualmente pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

A premiação é dividida em quatro 
categorias (Diamante, Ouro, Prata e 
Bronze) e contempla as unidades que 
mais se destacam no cumprimento das 
metas no decorrer do ano de vigência 
do certame.

O Casal Arnolfini, de Jan van Eyck
Segundo os estudiosos, este fantástico retrato 

duplo de Van Eyck testemunha o casamento de Gio-
vanni Arnolfini, um próspero banqueiro italiano, e 
Giovanna Cenami.

O quadro funciona em vários níveis: como retrato 
de dois membros proeminentes da sociedade, pintado 
pelo principal artista local; como um registro de seu 
casamento; e como comentário sobre as obrigações 
do casamento em geral, tais como eram vistas em 
meados do século 15. Van Eyck também demonstra 
sua extraordinária perícia como pintor, com total do-
mínio das mais recentes técnicas artísticas, em espe-
cial à pintura à óleo.

Aqui, o simbolismo se faz presente em inúmeros 
detalhes, desde as laranjas na janela até a cor do 
vestido da noiva. A única vela arde no candelabro, 
por exemplo, representa o olho de Deus que tudo vê. Costumava-se colocar uma única 
vela acesa junto ao leito dos recém-casados para incentivar a fertilidade.

Outro detalhe interessante é que a assinatura, traçada acima do espelho numa ela-
borada caligrafia gótica, diz “Johannes de Eyck fuit hic 1434” (em latim, Jan van Eyck 
esteve aqui em 1434). O artista também incluiu seu reflexo no espelho, indicando sua 
presença naquele momento. Alguns estudiosos acreditam que ele foi testemunha do ca-
samento. (Fonte: O Globo e Wikipédia)

Obra-prima da Semana Alterada normativa 
da Administração de 

Materiais de Consumo 
na 1ª Região

Diante da necessidade de atualizar 
métodos e procedimentos relativos ao 
controle e à gestão do material de consu-
mo no âmbito da 1ª Região, foi aprova-
da, em maio de 2019, por meio da Por-
taria Presi 7956556, alteração evolutiva 
e adaptativa da Instrução Normativa (IN) 
14-14 – ADMINISTRAÇÃO DE MATE-
RIAL DE CONSUMO.

As principais mudanças foram em re-
lação à frequência de distribuição de ma-
terial, que passará a ser de duas vezes 
no mês, e ao número de usuários autori-
zados a fazer a requisição, que deve ser 
de no máximo três servidores indicados 
pelo dirigente da unidade até o nível de 
divisão, núcleo ou seção descentralizada 
fisicamente.

A Portaria contendo as diretrizes das al-
terações está disponível no portal do Tribu-
nal, por meio do link https://bit.ly/2ZlmGhd


