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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Andrea Souza Barreto (Turma Re-
cursal), Catia Virginia Silva Gonçalves 
Varjão (7ª Vara) e Elizete Monteiro (CS 
Gestão & Serviço). 
Amanhã: Antônio Walker Silva Matos 
(NUASG), Karla Cristina Britto Ferrei-
ra (Campo Formoso), Maria das Graças 
dos Santos Oliveira (NUCRE), Valdiva 
Maria Pinheiro Feijão (19ª Vara), Fábio 
Setenta Hortélio (Eunápolis) e Odete 
Farias (CS Gestão & Serviço). 
Domingo: Beniele de Souza Augusto 
(Teixeira de Freitas) e Micheline Barreto 
Times de Carvalho (2ª Vara). 
Segunda-feira: Carlos D’Avila Teixeira, 
juiz federal da 13ª Vara, Tales Matos 
Amorim (Vitoria da Conquista), Lycia 
Maria Sá de Figueiredo Nora (Ilhéus), 
Denival Pereira dos Santos (COJUES), 
Patrícia Soares Santos (Feira de San-
tana), Alberto Ribeiro dos Santos (VI-
PAC), Tânia Rebouças e Vera Lucia Oli-
veira dos Santos (ambas da 8ª Vara).

Parabéns

Amanhã Seccional 
passará por serviço 

de controle de pragas
O fórum Teixeira de Freitas, seus ane-

xos e o Edifício Arx Tourinho, sede dos 
Juizados Especiais Federais e das Turmas 
Recursais passarão amanhã, sábado, por 
serviços de controle de pragas.

Em razão do efeito tóxico dos produtos, 
não devem permanecer pessoas nos pré-
dios no dia da aplicação. Os vigilantes de-
vem procurar áreas ventiladas.

Os serviços consistirão de pulverização 
com inseticida líquido nos rodapés internos 
e externos, sob os móveis e nos ralos dos 
sanitários dos dois Fóruns das  8h30min 
até as 13h. 

Até oito horas após o serviço não de-
vem permanecer pessoas nos locais. Será 
também realizada termonebulização (fu-
macê) entre 15h e 17h. 

 Todas as unidades devem disponibili-
zar as chaves para o NUASG hoje e, tanto 
quanto possível, devem deixar as portas 
internas destrancadas, a fim de alcançar a 
maior cobertura possível.

O NUASG pede a colaboração de todos, 
diante da necessidade de combate espe-
cialmente ao mosquito aedes aegypti.

TRF1 confirma sentença da 3ª Vara que 
garantiu matrícula na UFBA por sistema 

de cotas a estudante que cursou supletivo
A 6ª Turma do TRF1, por unanimidade, 

manteve sentença da 3ª Vara que concedeu 
a um estudante o direito de ser matriculado 
em curso da UFBA. O autor, aprovado no 
vestibular pelo sistema de cotas, havia sido 
impedido de se matricular na universidade 
porque concluiu o ensino médio por meio 
de exames periódicos promovidos pelo EJA 
– Educação de Jovens e Adultos.

A UFBA sustentou que o autor não cum-
priu a exigência constante no edital, uma 
vez que concluiu o ensino médio por meio 
de supletivo no EJA e, desta forma, não de-

monstrou que tenha cursado todo ensino 
fundamental e médio em escola da rede pú-
blica. Argumentou a instituição que conce-
der o benefício “fere claramente o princípio 
da isonomia e da segurança jurídica, preju-
dicando aqueles alunos que preencheram 
as condições estabelecidas no edital”.

O relator, desembargador federal Jirair 
Meguerian, entendeu que a sentença não 
merece ser reformada, visto que o reque-
rente frequentou as 7ª e 8ª séries do ensino 
fundamental e concluiu o ensino médio via 
supletivo em colégio estadual, atendendo 

às regras da UFBA para concorrer no vesti-
bular pelo sistema de cotas.

O magistrado acrescentou que a medida 
liminar foi deferida há mais de quatro anos. 
“O STJ tem entendimento jurisprudencial 
firmado pela aplicabilidade da teoria do 
fato consumado na hipótese de o estudan-
te frequentar a instituição de ensino, na 
qualidade de aluno, há pelo menos três 
anos, ainda que amparado por medidas de 
natureza precária, como liminar e anteci-
pação dos efeitos da tutela”.

Fonte: TRF1

Sistemas indisponíveis 
sábado e domingo

O TRF1 realizará manutenção da rede 
de comunicação de dados do Centro de 
Dados e instalará novos equipamentos 
servidores das 7h de amanhã, 16/01 (sá-
bado) até as 22h do domingo, 17/01. O 
objetivo é dar continuidade à atualização 
tecnológica desse Centro de Dados inicia-
da em 2014.

Durante a manutenção, estarão indis-
poníveis os seguintes sistemas: PJe, pri-
meiro e segundo graus, com impacto para 
usuários internos e externos; Processual e 
Juris, com impacto para usuários internos 
e externos: será afetada apenas a funcio-
nalidade de protocolo de novos processos 
judiciais no 1º e 2º graus; Ensino a Dis-
tância – EAD, com impacto para usuários 
internos e externos.

Os demais sistemas permanecerão em 
funcionamento normal, sem descartar que 
pode haver situação de risco de eventuais 
indisponibilidades ou instabilidades.

Obras de reforma no prédio dos 
JEFs trarão benefícios a todos

O fórum Arx Tourinho, sede dos Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais,   
está passando por algumas obras de reforma em suas dependências.

Desde a última segunda-feira, 11/1, foram iniciadas no 1º subsolo daquele prédio as 
obras de reforma da lanchonete e da agência de demandas do INSS. 

A previsão é de que estas obras tenham duração de 60 dias, período no qual a admi-
nistração conta que todos os que atuam ou transitam no fórum Arx Tourinho exercitem 
a tolerância, uma vez que, durante o horário de expediente, serão inevitáveis ruídos e a 
poeira que decorrem de obras de construção/reforma. 

Entretanto, vale ressaltar, que todos os esforços serão envidados para minimizar os 
transtornos aos que utilizam as instalações do prédio e que, certamente, serão alcançados 
pelos benefícios advindos desta obra.

Retrato de Diego Rivera, de Amedeo Modigliani
Diego Rivera foi um dos maiores artistas plásticos mexicanos. Aos 21 anos, obteve 

rica experiência artística na Europa, quando teve contacto com pintores como Pablo 
Picasso e Salvador Dalí. Diego é famoso pelo tumultuoso casamento com a também 
pintora mexicana Frida Kahlo.

Já Amedeo Modigliani foi um artista plástico italiano reconhecido principalmente 
pelo seu trabalho figurativo e se tornou célebre por seus retratos femininos com pes-
coços alongados à maneira das máscaras africanas. Ainda jovem, foi morar em Paris, 
centro cultural e artístico do começo do século XX.

A tela “Retrato de Diego Rivera”, 
de Modigliani, integra o acervo do 
Museu de Arte de São Paulo (MASP). 
Diferentemente do que se costuma ver 
no estilo do pintor – formas alongadas 
e simples –, o trabalho é marcado por 
uma grande quantidade de texturas no 
rosto do retratado. A julgar pelo sorri-
so no rosto bonachão de Rivera, não 
é difícil imaginar o clima descontraído 
em que o trabalho foi criado.

Ao lado do quadro exposto no 
MASP, o museu exibe três cartas. 
Uma de Pietro Maria Bardi, histórico 
diretor do museu ao pintor mexicano 
indagando sobre a autenticidade da 
obra e duas outras do próprio Rivera, 
de 1953,  respondendo a Bardi que 
de fato Modigliani esteve hospedado 
em sua casa na Cidade do México, de 
1915 e 1916, pintando-o.

Obra-prima da Semana
Advogados dispensados 
de usar terno e gravata 
em audiências no Rio
Durante o verão, advogados, no exer-

cício da sua profissão, estão dispensados 
do terno e gravata no Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, inclusive em audiências. 
Com vigência até 20/3, a medida é justifi-
cada pela alta temperatura no verão, que 
tem ultrapassado os 40 graus”.

O Ato Normativo Conjunto foi assinado 
pelo presidente do TJRJ e pela corregedo-
ra-geral da Justiça, desembargadora Maria 
Augusta Figueiredo. O traje é dispensado 
no 1º e 2º graus de jurisdição, para des-
pachar, participar de audiências e sessões 
de julgamento, além do trânsito nas depen-
dências do fórum. Os advogados deverão 
vestir traje social com a camisa devida-
mente fechada.

A medida atende a solicitação da Caixa 
de Assistência aos Advogados e da OAB– 
Seção Rio de Janeiro. No ano passado, a 
Presidência e a Corregedoria-Geral da Jus-
tiça do TJRJ adotaram procedimento idên-
tico para os advogados.


