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Aniversariantes
Hoje: Erverton Luiz de Souza Bastos 
(NUCAF), Suely de Azevedo Batista 
(11ª Vara) e Rafael Carvalho Ribeiro 
(13ª Vara). Amanhã: Márcia da Silva 
Sampaio (11ª Vara), Nilton Bérgson de 
Jesus (Feira de Santana), Silvia Noguei-
ra Lima e Santana (3ª Vara), Iacyra Cas-
tro do Nascimento (Ilhéus), Joel Luiz 
dos Santos Costa (20ª Vara), Amanaya-
ra dos Santos Lima (9ª Vara) e Amanda 
Pivetta Suaid (Eunápolis).

Parabéns!!!

A Subseção Judiciária de Irecê reali-
zará, a partir de hoje, quatro novas au-
diências públicas na Chapada Diaman-
tina, dando prosseguimento à primeira 
série realizada em 2009 nos municípios 
de Andaraí, Mucugê e Palmeiras.  As 
audiências, que buscam esclarecimen-
tos sobre questões técnicas, adminis-
trativas, econômicas, sociais e jurídicas 
relativas às ações do poder público e da 
sociedade para preservação do patrimô-
nio ambiental do Parque Nacional da 
Chapada Diamantina, serão presididas 
pelo juiz federal da Subseção de Irecê, 
Leonardo Tocchetto Pauperio, o mesmo 
magistrado que realizou a primeira série 
de audiências públicas na região quando 
exercia a titularidade plena da Subseção 
de Jequié.

As audiências estão marcadas para 
as seguintes datas e locais: dia 1º/04: 
Sede do Município de Andaraí, às 14h; 
dia 02/04: Sede do Município de Mugu-
cê, às 9h; dia 03/04: Distrito de Guiné 
(Mucugê), às 10h; dia 04/04: Distrito de 
Caeté Açu (Palmeiras), às 10h. Nos dias 
5, 6 e 7/4, haverá uma inspeção judicial 
na Travessia do Vale do Pati.

Justiça Federal inicia hoje nova série
de audiências públicas na Chapada Diamantina

Os interessados em participar po-
dem requerer sua inscrição antecipa-
damente pelo e-mail: 01vara.iee@trf1.
jus.br, devendo consignar os pontos que 
pretendem defender e indicar o nome 
do seu representante. Poderão ser en-

caminhados quaisquer documentos 
relacionados ao tema para o endereço 
eletrônico ou o endereço da Subseção 
na Rua Rio Corrente, s/n. Bairro Lote-
amento Jardim Tropical, CEP 44900-
000, Irecê, Bahia.

O STJ decidiu que o Judiciário pode, 
depois de comprovado o erro material na 
correção de uma prova, reparar o dano 
por tratamento desigual dado a um dos 
participantes de um processo seletivo. 
O entendimento foi manifestado pela 1ª 
turma, no julgamento de recurso em MS 

Judiciário pode reparar dano a candidato
por erro material em correção de prova

interposto por uma candidata ao cargo 
de juiz de Direito em RO, que alegava ter 
tido sua prova trocada por outra. 

A candidata buscou reverter a supos-
ta ilegalidade na correção da prova de 
sentença criminal da segunda fase do 
concurso por meio de um recurso admi-
nistrativo. Sua nota foi 4,5, sendo que a 
nota mínima para aprovação era 6. Ela 
argumentou que a correção deveria ob-
servar critérios prefixados, mas se des-
viou deles. 

A comissão do concurso negou o re-
curso, adotando integralmente parecer 
prévio enviado pela PUC/PR. A candidata 
recorreu novamente, desta vez enfatizan-
do que os erros flagrados na prova cor-
rigida não diziam respeito à prova feita 
por ela, mas por outra pessoa. Dentre 27 
erros originalmente identificados na pro-
va, 17 não existiam. 

A comissão reuniu-se reservada e ex-
traordinariamente. Para que as demais 
fases do concurso não sofressem atraso, 
rejeitou o pedido de realização de sessão 
pública para o julgamento do caso, con-
forme previa o edital. A comissão rece-
beu, então, a petição como “embargos 
de declaração para a correção de erros 
materiais” e aumentou a nota da candi-
data para 5,8.

Segundo a defesa, dos 14 recursos 
apresentados contra a correção da prova, 
apenas o da candidata não alcançou a 

nota mínima para seguimento no certa-
me. Houve nota que foi aumentada de 
3,5 para 6, sendo que apenas a nota da 
candidata foi fracionada em décimos. 

Inconformada, ela impetrou mandado 
de segurança no TJ/RO, mas para o ór-
gão, a comissão do concurso é soberana 
na análise dos recursos. A candidata re-
correu, então, ao STJ, onde obteve limi-
nar para seguir no processo seletivo. Ela 
foi bem sucedida no curso de formação. 
Seus colegas foram nomeados e exercem 
o cargo. 

Ao julgar o mérito do recurso, o rela-
tor, ministro Ari Pargendler, concluiu que 
a desigualdade no tratamento está docu-
mentada nos autos, uma vez que a co-
missão do concurso, julgando o recurso 
administrativo, reconheceu o erro mate-
rial. O ministro apontou que a revisão da 
nota foi feita a portas fechadas, enquan-
to as notas dos demais candidatos foram 
alteradas em sessão pública. Além disso, 
a candidata foi previamente identificada, 
sendo que os demais candidatos tiveram 
a garantia do anonimato. Por fim, a revi-
são da prova da candidata foi realizada 
pela comissão do concurso, enquanto a 
dos demais, pela PUC/PR. 

O ministro votou no sentido de de-
clarar a candidata aprovada na prova de 
sentença criminal, o que garante a sua 
nomeação ao cargo. 

Fonte: site do STJ

Primeira Região na TV
Não perca nesta edição de n.º  134:  

 Novos juízes federais participam de 
“media training” durante curso de forma-
ção;  inaugurada a 3ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Montes Claros;  
TRF 1ª Região realiza missa de páscoa;  
 A Seção Judiciária do Distrito Federal 
dá os primeiros passos rumo à concilia-
ção pré-processual.

O programa está disponível no ende-
reço http://ascom-trf1.blogspot.com.br.

Participe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.
br e pergunteaopresidente@trf1.jus.br.

Luz do tablet reduz em 
22% hormônio do sono

Luzes de LEDs, LCDs, plasmas, en-
tre outros, causam estranheza a nos-
sos mecanismos de atenção. A exposi-
ção cotidiana a dezenas de retângulos 
brilhantes deixa a mente em estado de 
constante estímulo. Por instinto, quem 
passa muito tempo em frente às telas 
permanece desperto até o momento 
em que não resta ao corpo outra opção 
se não desligar os disjuntores e des-
maiar. O impulso de alguns brasilei-
ros é deitar perto das 3h e acordar às 
11h. A maioria, que não pode dar-se 
esse luxo, acaba dormindo pouco. Um 
estudo revela que duas horas de expo-
sição à luz brilhante de um tablet ou 
equivalente antes de dormir reduzem 
os níveis de melatonina, o hormônio 
do sono, em cerca de 22%. 

Essa carência provoca, além de 
noites ruins, o aumento dos riscos de 
obesidade, diabetes e problemas car-
diovasculares. A falta de sono dimi-
nui a produtividade, aumenta o risco 
de acidentes, prejudica o raciocínio e 
mata a libido. 

Quem checa mensagens ou visi-
ta websites antes de dormir pode le-
var preocupações do trabalho para a 
cama. Quem joga ou interage com re-
des sociais tende a ficar mais alerta. 
Até mesmo quem assiste a um vídeo 
bobo fica exposto a uma luminosidade 
sem precedentes. Vários acordam no 
meio da noite e checam suas redes. 
Não pode fazer bem. 

Por mais que aparelhos eletrônicos 
fascinem, é preciso limitar seu uso an-
tes de ir para a cama. Talvez seja um 
excelente motivo para retomar o antigo 
hábito de conversar. 

Fonte: Folha de São Paulo
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