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JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600  Bairro Praia de Belas  CEP 90010395  Porto Alegre  RS  www.jfrs.jus.br

EDITAL

Edital de Utilização do Espaço Cultural da Justiça Federal do RS nº 001/2016

A Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, por intermédio do Núcleo de Documentação e Memória
NDOC, comunica a abertura de inscrições do dia 11 de janeiro de 2016 a 30 de março de 2016, para
participação de processo seletivo para ocupação do Espaço Cultural, conforme autorização constante
no SEI Nº 000656190.2013.4.04.8001 . Este edital selecionará até 20 (vinte) projetos artísticos e
culturais para exposições com no mínimo 15 dias e no máximo 60 dias corridos no Espaço Cultural da
Justiça Federal do RS durante os anos de 2016 e 2017.
O Espaço Cultural da Justiça Federal do Rio Grande do Sul compreende o hall do 9º andar, ala oeste,
com 80 m², e destinase a exposições, mostras artísticas, eventos jurídicos, literários e demais eventos
culturais. Está aberto ao público interno de segunda a sexta, no horário das 11h às 19h, e ao público
externo, no horário das 13h às 18h.
O presente edital abrange os campos da pintura, desenho, gravura, fotografia, novas linguagens e arte
mídia, bem como eventos de lançamentos de livros e intervenções teatrais e/ou musicais.
Data para entrega das propostas: de 11 de janeiro de 2016 a 30 de março de 2016.
Os eventos culturais serão realizados sem ônus para a Justiça Federal do Rio Grande do Sul. O
cronograma a ser desenvolvido será agendado com os responsáveis pelo Memorial da Justiça Federal
do RS e Direção do Foro/Seção de Comunicação Social, devendo ser rigorosamente cumprido, não
havendo prorrogação de temporada.

SEÇÃO I – DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
1.1 Os interessados em integrar o calendário bienal 2016/2017 de Eventos e Mostras Temporárias do
Espaço Cultural da Justiça Federal, em Porto Alegre, deverão apresentar proposta para ocupação do
espaço no período de 11 de janeiro a 30 de março de 2016, podendo sugerir uma data de
conveniência, que será atendida na medida da disponibilidade do espaço.
1.2 As propostas devem se referir a projeto para exposição individual ou coletiva de artes plásticas,
oficinas, lançamentos de livros, intervenções teatrais e/ou musicais. A proposta deverá ser
acompanhada de dossiê do(s) artista(s) ou produtor(es).
1.3 No caso de exposição de artes plásticas, deverá constar na proposta os objetivos, o conceito,
metodologia, técnicas e demais detalhamentos que se fizerem necessários para a compreensão da
mesma.
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1.4 As propostas devem estar de acordo com a temática a ser desenvolvida pelo Memorial da Justiça
Federal do RS que no biênio 2016/2017 abordará o assunto Direitos Humanos com o objetivo
de proporcionar espaço para reflexão sobre o tema e suas conexões com o cotidiano da sociedade por
meio de exposições, palestras e ações educativas, realizadas pela Justiça Federal do RS e instituições
parceiras, distribuídas sob cinco grandes eixos a serem trabalhados nos anos de 2016 e 2017:
a) A construção social da homossexualidade, abordando a discriminação contra indivíduos baseada
em sua orientação sexual e em sua identidade de gênero  2016/2, de agosto a outubro/2016;
b) Cotas Raciais e Sociais, direito à inclusão, abordando a questão do racismo, discriminação,
aceitação das diversidades e a percepção do outro em seu amplo aspecto  2016/3; de novembro 2016
a janeiro 2017 ;
c) Agora sou brasileiro: identidades, migração e naturalização na Justiça Federal  2017/1, de
março a julho/2017;
d) Direito à Saúde  2017/2, de agosto a dezembro/2017.
1.5 A proposta poderá ser entregue no local, enviada por email ou postada nos Correios em envelope
ou embalagem apropriada, com o nome do artista e o título da proposta, dirigido ao Núcleo de
Documentação e Memória, no seguinte endereço:
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, nº 600, 8º Andar, Ala Leste, Justiça Federal de Primeiro
Grau, Porto Alegre  RS CEP: 90010395 – Bairro Praia de Belas, ou pelo e
mail memoria@jfrs.jus.br, com cópia para ndoc@jfrs.jus.br.
SEÇÃO II – DO DOSSIÊ
2.1 Os interessados deverão enviar:
a) Currículo sucinto, relativo exclusivamente à formação artística ou intelectual do(s) proponente(s);
b) Material relativo ao evento ou mostra anterior (notícia midiática, crítica publicada na imprensa,
catálogos, etc.);
c) No caso de artes plásticas e cênicas: Fotos coloridas – no mínimo três e máximo dez – das obras
representativas do estilo ou técnica predominante na mostra ou evento. As fotos devem ser
identificadas com o título da obra, data, técnica, materiais utilizados, dimensão e quantidades
aproximadas;
d) Preenchimento do Formulário de Inscrição (Anexo I ou II, conforme o caso) impresso ou em
arquivo eletrônico de texto, disponível no site http://www2.jfrs.jus.br , no padrão DOC (.doc), com
tamanho máximo de 5 MB.
SEÇÃO III – DA DOCUMENTAÇÃO
3.1 Os interessados deverão apresentar:
3.1.1 Pessoa Física:
a) Cópia do documento de Identidade e CPF;
b) Caso seja nomeado representante legal, anexar procuração e cópia do documento de Identidade e
CPF do procurador;
c) Ficha de inscrição (anexo 1) devidamente preenchida e assinada;
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d) Ficha de autorização de uso de imagem.
3.1.2 Pessoa Jurídica
a) Cópia do CNPJ;
b) Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social e alterações, se for o caso;
c) Cópia da Ata da última Assembléia, na qual conste o nome do representante legal;
d) Cópia do Documento de Identidade e CPF do representante legal da empresa;
e) Ficha de inscrição (anexo 1) devidamente preenchida e assinada;
f) Ficha de autorização de uso de imagem.
3.2 No caso de evento coletivo, deverá ser indicado um titular para a assinatura do Termo de
Compromisso, através de procuração assinada pelos interessados.
SEÇÃO IV – DA SELEÇÃO E APROVAÇÃO
4.1 As propostas serão selecionadas por comissão julgadora composta por representantes da JFRS e
convidados.
4.2 Os projetos de exposição (portfólios) selecionados ficarão no NDOC durante o período deste
Edital, conforme termo de entrega e recebimento.
Parágrafo Único. Os projetos de exposição (portfólios) não selecionados deverão ser retirados pelo
responsável no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 17. Não será permitida a substituição de artistas ou projetos apresentados.
Art. 19. A lista dos projetos de exposição selecionados será divulgada no saguão da Justiça Federal
RS e na página eletrônica http://www2.jfrs.jus.br, a partir do dia 24 de maio de 2016.
§ 1º Os selecionados serão comunicados por telefone ou email.
4.2 A aprovação da proposta não implicará na garantia de inclusão na pauta, que só se efetivará com a
assinatura do Termo de Compromisso de uso do Espaço Cultural.
4.3 Os projetos selecionados não poderão sofrer alterações, sob pena de exclusão na agenda, salvo
expressa autorização da comissão avaliadora.
4.4 Os selecionados serão comunicados e chamados para a assinatura do Termo de Compromisso de
uso do Espaço Cultural, a ser assinado pelo artista, representante legal ou produtor.
4.6 O ato de inscrição no processo seletivo implica no conhecimento das regras de participação e
aceitação das condições propostas.
4.7 As inscrições serão gratuitas.
4.8 As informações prestadas sobre as obras são de responsabilidade do proponente, isentando a
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Justiça Federal de qualquer responsabilidade civil ou criminal.
4.9 Poderão ser selecionados dois ou mais artistas para ocuparem o mesmo espaço e período,
mediante autorização de todos envolvidos.
SEÇÃO V – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 A Comissão Avaliadora observará os critérios a seguir enumerados:
a) Adequação do projeto ao espaço físico;
b) Qualificação do projeto: originalidade, qualidade técnica e contemporaneidade da proposta;
c) Grau de expectativa de interesse do público: projeto inédito, atratividade do tema;
d) Perspectiva de contribuição ao enriquecimento sociocultural da comunidade;
e) Adequação à imagem institucional da Justiça Federal;
SEÇÃO VI – DA COMERCIALIZAÇÃO DAS OBRAS
6.1 Ficará a critério do proponente a comercialização ou não das obras, não sendo autorizada, porém,
a colocação dos preços nas respectivas etiquetas. Os preços das obras poderão constar em listagem
específica, disponibilizada na sala de exposição ou na recepção dos espaços.
6.2 A negociação deverá ser feita diretamente entre o proponente e o comprador, isentandose a
Justiça Federal de qualquer responsabilidade ou participação na transação.
6.3 No caso das artes plásticas, as obras vendidas somente poderão ser retiradas do Espaço Cultural ao
término da exposição.
6.4 A entrega das obras aos compradores será de inteira responsabilidade do proponente.
SEÇÃO VII – DA DIVULGAÇÃO
7.1 A Seção Judiciária, a seu critério, oferecerá serviços de divulgação junto à imprensa local e ao seu
público interno, incluindo catálogo virtual com imagens das obras e textos dos artistas selecionados.
7.2 O material necessário à divulgação será custeado pelo Proponente e deverá ser entregue até 10
dias antes da abertura da exposição.
7.3 Os convites eletrônicos, folhetos e cartazes serão fornecidos pelo expositor.
7.4 É responsabilidade do(s) Proponente(s) a fixação de cartazes fora das dependências do edifício
sede da Justiça Federal do RS, como também quaisquer taxas de afixação ou multas por colocação em
locais proibidos.
7.5 Toda e qualquer divulgação deverá ser autorizada e acompanhada pela Comissão avaliadora da
Seção Judiciária.

SEÇÃO VIII – DA CONTRAPARTIDA
8.1 Os autores selecionados para lançamento de livros doarão 01 exemplar da obra ao Núcleo de
Documentação e Memória, sendo que destinado à Seção de Biblioteca.
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SEÇÃO IX  DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A Justiça Federal do RS comprometese com a cessão gratuita dos espaços e a divulgação do
evento, conforme descrito na Seção VII.
9.2 Caberá ao proponente a montagem e desmontagem da exposição, sendo supervisionada por um
servidor indicado pelo NDOC.
9.3 Para fins de divulgação, o artista deverá entregar material fotográfico, currículo e texto de
apresentação da exposição em meio digital (cdrom, DVD, ou email) no prazo estipulado de 30 dias
antes da abertura da exposição. As imagens devem ser enviadas em arquivo aberto e de alta resolução
e incluir os créditos devidos.
9.4 O artista deverá providenciar e arcar com os custos de embalagem, seguro e transporte das obras
e/ou equipamentos, quando for o caso. O Espaço Cultural não se responsabilizará por eventuais danos
causados àqueles materiais ou a terceiros, sendo a responsabilidade exclusiva do proponente.
9.5 O expositor poderá oferecer coquetel por ocasião da vernissage, mediante agendamento junto ao
Núcleo de Documentação e Memória.
9.6 A Administração não se responsabiliza por danos, extravios ou furtos das obras expostas e/ou
equipamentos nas suas instalações. Na falta de seguro, o usuário assinará Termo de Responsabilidade.
Danos porventura causados ao patrimônio da Justiça Federal do Rio Grande do Sul serão de
responsabilidade do usuário solicitante.
9.7 Cada exposição terá a duração mínima de 15 dias e máxima de até 60 dias corridos. A montagem
ficará por conta do expositor, acompanhada de servidor designado pela Administração.
9.8 O expositor, ou seu representante, após encerrada a mostra, deverá retirar as peças que a
compuseram no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. A Justiça Federal não se responsabiliza
pela guarda das peças não retiradas no prazo.
Art. 10 Os casos omissos e excepcionais deste Regulamento serão resolvidos pelo Diretor do Foro da
Justiça Federal do Rio Grande do Sul.
9.5 O artista deverá providenciar os materiais e equipamentos específicos para montagem e transporte
não disponíveis no Espaço Cultural.
9.6 O artista deverá conceder ao Espaço Cultural da Justiça Federal o direito de uso de imagem das
obras e/ou evento para fins de divulgação.
9.7 Caberá à Justiça Federal a entrega e manutenção dos espaços em condições de funcionamento,
sem, no entanto, se responsabilizar por eventuais furtos ou danos verificados nas obras durante o
período de permanência da exposição.
9.8 A Justiça Federal não se responsabilizará por qualquer pagamento devido pelo proponente em
virtude da exposição realizada.
9.9 A Justiça Federal disponibilizará aos interessados plantas baixas com as respectivas medidas dos
espaços a serem utilizados e/ou visitas técnicas.
9.10 Caso ocorram danos aos equipamentos ou às instalações do Espaço Cultural, ocasionados pelo
proponente ou por sua equipe durante os períodos de montagem e desmontagem do evento, o ônus de
reposição e ressarcimento será de responsabilidade do proponente. A Justiça Federal reservase o
direito de, a seu exclusivo critério, optar pela execução direta dos reparos e, na sequência, comunicar
formalmente o proponente para efetuar o ressarcimento aos cofres públicos.
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10 Outras informações e disposições para os selecionados
10.1 Necessário apresentar declaração de autoria e de propriedade das obras inscritas (anexo II),
10.2 Necessário apresentar declaração de uso de imagem sem ônus para JF (anexo III),
10.3 Apresentar a lista dos patrocinadores e das parcerias, se houver.
10.4 Fornecer ficha técnica contendo equipe de produção, curador, fotógrafo, revisor de texto, entre
outros.
10.5 Fornecer detalhamento técnico da montagem, solicitações de infra estrutura, entre outros.
ANEXO I

Inscrição – Projeto Artístico

1. Descrição do projeto:
a. Título;
b. Objetivo;
c. Público alvo;
d. Indicação de período de preferência para a realização, com justificativa;
e. Patrocínios e parcerias, se houver;
f. Relação de todas as obras da exposição (ícones das obras com 100 dpi, com título, autoria,
dimensões, técnica e ano).

2. Identificação do proponente:
a. Nome;
b. RG;
c. CPF;
d. Endereço completo;
e. Telefone;
f. Email;
g. Sitio na internet, se houver.

3. Entrevista Bibliográfica
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a) Qual o nome pelo qual você é conhecido (a) ou com o qual assina a sua arte?
b) Quando (dia, mês e ano) e onde (cidade e estado ou país) nasceu?
c) Onde reside atualmente? (cidade e estado ou país)
d) Quando se descobriu artista ou teve o seu primeiro contato com a arte?
e) Fale de sua criação artística: que lugares, fatos ou pessoas servem ou serviram de motivação,
incentivo ou inspiração à sua arte?
f) Informe (e especifique a técnica, se for o caso) a(s) atividade(s) artística(s) a que se dedica
atualmente ou a que já tenha se dedicado. (obs: indicar opções  pintura, gravura, escultura, etc).
g) Caso possua formação em artes plásticas, cite a(s) escola(s) em que estudou, (nome e local) e data
do curso (s) que considere relevante(s) para a sua atividade artística.
h) Possui outra formação que não seja em artes plásticas e que considera importante citar? (indique o
nome do curso, da escola e o período).
i) Quando e onde expôs seus trabalhos pela primeira vez? (informe o local, cidade e nome da mostra,
se possível).
j) Quais as mostras, exposições, salões e outros eventos dos quais participou e que considera
importantes para a sua trajetória artística?
k) Se já recebeu prêmios em eventos artísticos, informe aqueles que considera mais importantes.
l) Existe alguma publicação que fala de você ou de seus trabalhos? Indique local e data em que foi
publicado e, se possível, anexe a matéria.
Caso haja alguma informação que considere importante – sobre você ou sobre o seu trabalho artístico
– escreva aqui.

ANEXO II

Inscrição – Projeto Institucional

1. Descrição do projeto:
a. Título;
b. Objetivo;
c. Público alvo;
d. Relação de obras, textos e imagens que farão parte da exposição;
e. Indicação de período de preferência para a realização, com justificativa;
f. Patrocínios e parcerias, se houver.
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2. Identificação do proponente:

a. Nome da Instituição;
b. CNPJ;
c. Endereço completo;
d. Sitio na internet, se houver;
e. Nome do representante;
f. RG;
g. CPF;
h. Telefone;
i. Email.

ANEXO III

Termo de Cessão de Direitos de imagem do autor e da obra

Eu _________________________________portador do RG ___________________________e do
CPF _________________declaro que possuo os direitos autorais conexos e de imagem das obras
apresentadas no projeto referente ao Edital 001/2016 do Espaço Cultural da Justiça Federal/RS, e que
autorizo sua veiculação, sem ônus em peças para divulgação do evento, na revista Autos &Baixas ou
em propaganda institucional da Justiça Federal, sempre associada à ficha técnica.

Data ____/____/_____
Local___________________

____________________________________________________
Assinatura
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Documento assinado eletronicamente por Cristiane Galvan de Souza, Supervisora da
Seção de Memória Institucional, em 05/01/2016, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 2868662 e o
código CRC 8BF25F82.
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