
•
1 b e r a

INFORMATIVO DA JUSTiÇA FEDERAL DE 1° GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAuí

----------------------- __ .JU /.JUL/2006
ANO VIII. N° 18



e r a

PODER JUDUCIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DE 1° GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAuí

DIRETOR DO FORO
Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira

JUiZES FEDERAIS
Rui Costa Gonçalves

Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho
Carlos Augusto Pires Brandão

Clodomir Sebastião Reis
Márcio Braga Magalhães

Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira
Nazareno César Moreira Reis

Régis de Souza Araújo
Brunno Cristhiano Carvalho Cardoso
Rodrigo Pinheiro do Nascimento

João Pedro Ayrimoraes Soares Júnior

DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE PICOS

Sandro Helano Soares Santiago

DIRETOR DA SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

José Ribamar Rodrigues do Monte

SUPERVISORA DA SEÇÃO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Joldene Rocha de Oliveira Barbosa

FOTOGRAFIA
Joldene Rocha
Nilson Linhares

Phyau

PROGRAMAÇÃO VISUAL
Joldene Rocha

Antônio Paiva Maciel

IMPRESSÃO
Gráfica Printcolor Ltda

TIRAGEM
1000 exemplares

FONE/FAX (86) 2107.2824
e-mail: secos@pi.trf1.gov.br

Av. Miguel Rosa, 7315
10 Andar, Bairro Redenção

Teresina -PI

- . .

JUSTiÇA FEDERAL NO PIAuí

Estamos retomando a
publicação do Libera
Vox, informativo da

Justiça Federal no Piauí, após a
mudança da nossa sede.

Assumir a Direção do Foro
e a Coordenação do Juizado
Especial Federal já são
encargos difíceis, sobretudo
agora que estamos em um novo
espaço físico. Sei que são
muitos os desafios, mas tenho
a convicção que, como os
demais que me antecederam,
tentarei deixar a minha
mensagem de otimismo e de
realizações. A reunião de todos
os servidores e juízes neste
novo Prédio fortaleceu a
unidade dos propósitos mais
elevados em prol de nossa instituição.

Nesses primeiros dias de gestão já estamos dotando o prédio
da estrutura inclusive para a instalação de novas varas; firmamos
parceria com a UFPI para instalar um núcleo de prática jurídica;
incrementamos melhorias de pessoal e equipamentos nos Juizados
Especiais Federais, vara com o maior acervo processual da
Seccional e que historicamente tem tido maiores dificuldades de
pessoal. Disponibilizamos condições de conforto aos servidores e
magistrados no espaço destinado ao restaurante. Estamos
entabulando outros convênios que possam melhorar ainda mais a
prestação jurisdicional que oferecemos à sociedade piauiense, ao
tempo em que investimos no aprimoramento dos servidores e dos
serviços na nova Casa. Estamos programando cursos e palestras
para o próximo semestre. A marca de excelência da Justiça Federal
no Piauí, já consagrada, ganha a cada dia mais visibilidade e
reconhecimento social com a qualidade dos serviços prestados.
Mas hámuito ainda a serfeito.

Nesse sentido, penso que a divulgação de artigos e opiniões
nesse jornal é um privilégio para todos que podem haurir os
ensinamentos dos nossos articulistas. Reputo nosso dever também
divulgar o trabalho aqui realizado nos diversos setores, seja na área
judicial ou administrativa, para que tenham conhecimento do nosso
esforço em fazer o melhor, apesar das dificuldades cotidianas.
Sendo assim, esse periódico cumpre, à sua medida, essa
importante tarefa.

Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira
Juiz Federal/Diretor do Foro

mailto:secos@pi.trf1.gov.br


Democracia e copa do mundo

Nazareno César Moreira Reis
Juiz Federal Substituto da 1a Vara

No exato instante em que
redijo este pequeno escrito,
começa a desenrolar-se o

maior e mais famoso campeonato
de futebol do mundo: a Copa, e é
impossível fugir ao seu dom ínio.

É lugar-comum, mas não
posso deixar de insistir em que a
excelência que o Brasil logrou obter
nesse esporte contrasta profunda-
mente e de forma chocante com o
baixo nível sócio-econômico e
cultural da grande maioria da nossa
população; e, para acentuar ainda
mais esse paradoxo, é curioso
observar que os nossos maiores
craques provêm justamente dos
estratos sociais mais carentes.

Outra constatação: o Brasil tem
até aqui cinco títulos mundiais de
futebol, dos quais quatro foram
conquistados quando vivíamos
internamente regimes de liberdade
civil e política (1958, 1962, 1994 e
2002) e apenas um durante o longo
período de governo autocrático
(1970). Não há elementos consis-
tentes que justifiquem o estabeleci-
mento de uma proporção direta
entre democracia e sucesso nos
esportes (a extinta URSS que o
diga), mas certamente não é
inadequado dizer que os regimes
democráticos precisam dos espor-
tes para manter alto o entusiasmo e

fomentar a coesão social. Aquilo
que os déspotas vão buscar no culto
à personalidade, ou nas asquero-
sas ostentações de pompa, ou no
poder bélico, a democracia pede
aos esportes, às artes e às ciências.

Não foi por acaso que Atenas
nos legou, ao mesmo iempo, as
Olimpíadas e a Democracia. A
dinâmica democrática é definida
geralmente como a prevalência da
vontade da maioria sobre a da
minoria; mas a concepção da
democracia assim numérica
somente pode ser creditada ao fato
de que esse regime surgiu como
uma espécie de anti-modelo: temia-
se a tirania, cujas várias modalida-
des tinham invariavelmente algo em
comum, a saber: eram executadas
ou por um só homem, ou por
minorias.

Nada seria mais lógico, para
fugir de um tal regime (tirânico), do
que instituir um governo dominado
pela maioria, e assim foi feito entre
os atenienses. Só que cedo se
percebeu que as multidões tendem
irrefreavelmente para a mediocrida-
de e, no extremo, para a vulgarida-
de, formando aquilo que se conhece
como mediocracia. Decerto nin-
guém terá exposto melhor esse
regime que o acerbo JOSÉ
INGENIEROS, que em certa
passagem de sua célebre obra O
homem medíocre, diz: "Quando o
ignorante se julga igualado ao
estudioso, o velhaco ao apóstolo, o
falador ao eloqüente e o estúpido ao
digno, a escala do mérito desapare-
ce num vergonhoso nivelamento de
vilania".

O vigoroso espírito helênico,
induvidosamente, não nos legaria
essa caricatura de regime político. A
aspiração ao nobre e ao sublime
entre os gregos era quase incomen-
surável; "a ânsia de honra neles diz
o erudito WERNER JAEGER era
simplesmente insaciável", Por isso
que a autêntica democracia não
pode jamais prescindir da venera-
ção à virtude, à excelência, à
dignidade e a tudo que seja elevado.

O esporte, o espetáculo, as
ciências e a religião são os grandes
desaguadouros das paixões pela

virtude, pelo mérito e pela santida-
de nos regimes democráticos. É só
aqui que podemos dizer que
alguém é melhor ou pior que outrem
sem estarmos sendo anti-
democráticos, e, pelo contrário,
estarmos com isso contribuindo
para a própria manutenção da
vitalidade da democracia. Ainda
uma vez é aos gregos que devemos
nos voltar, para vermos que em toda
a vasta obra deixada por esse
admirável povo, cada uma oessas
paixões encontrou eco, As
Olimpíadas, o Teatro, a Filosofia e a
Mitologia complementaram a
Democracia política em Atenas e
imortalizaram o gênio grego em
determinadas formas de comporta-
mento social.

Voltando ao nosso amado
Brasil em tempos de Copa, obser-
vamos que a nossa paixão pelo bom
futebol aumenta a cada dia e que a
nossa ainda jovem democracia
felizmente aprofundá raízes. Falta
relacionar as duas coisas e perce-
ber que o regime político-
democrático depende, para sua
subsistência, não só da preserva-
ção da vontade da maioria, mas
especialmente da prática da virtude
e do culto ao mérito o que já
sabemos fazer muito bem tão-logo
nos deparamos com aquela camisa
amarela de brasão encimado por
uma rica constelação que testemu-
nha nossa grandeza.

Sem esse festejo ao autêntico
merecimento, a maioria pode
produzir apenas uma lamentável
reprodução deformada da demo-
cracia.

Para encerrar, as sábias e
incrivelmente atuais palavras
daquele que foi talvez o mais
profundo estudioso da Pol ítica
nesses pouco mais de mil e seis-
centos anos que se volveram desde
a morte de ARISTÓTELES: o
BARÃO DE MONTESQUIEU. "Os
políticos gregos diz o BARÃO, que
viviam no governo popular, não
reconheciam outra força que
pudesse sustentá-los além da
virtude. Os de hoje só nos falam de
manufaturas, de comércio, de
finanças, de riquezas e até de luxo".
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DOUTRINA

A força normativa dos princípios constitucionais como
exigência do Estado democrático de direito

Francisca Zelma Lima Cavalcante
Analista Judiciária.

Bacharela em Direito.
Especialista em Direito Público.
Constitucional e Administrativo.

O Direito, a partir da segunda metadê
do séc. XX, já não cabia no
positivismo jurídico. A identificação

quase absoluta entre Direito e norma (lei) e
sua rígida separação da ética não corres-
pondiam ao estágio do processo civilizató-
rio e às ambições dos que patrocinavam a
causa da humanidade. Conceitos clássi-
cos, como a separação dos Poderes e
Democracia, após duas guerras mundiais
sofreram releituras e revelaram novas
sutilezas. A dignidade da pessoa humana
passa a ter nova dimensão. Já não é
suficiente ser um Estado de Direito, é
preciso se construir um Estado democráti-
co de direito.

E não respondia às necessidades
desse novo tempo tão-somente o retorno
puro e simples ao jusnaturalismo e seus
fundamentos abstratos, metafísicos, em
que os princípios figuravam como meros
axiomas, desprovidos de quase total
normatividade. Tampouco o jus positivismo,
encarando os princípios, singelamente,
como fonte normativa subsidiária, introduzi-
dos nos Códigos para impedir o vazio
normativo. É nesse contexto que deve ser
entendido o denominado pela doutrina de
pós-positivismo. Relevante observar
(BARROSO, 2003) que o pós-positivismo
não surge com o ímpeto de desconstrução,
mas como uma superação do conhecimen-
to convencional. Ele inicia sua trajetória
guardando deferência relativa ao ordena-
mento positivo, mas nele reintroduzindo as
idéias de justiça e legitimidade. Bonavides
(2001, p. 265) nos revela, com maestria,
essa singular trajetória: U(...) Em resumo, a
teoria dos princípios chega à presente fase
dos pós-positivismo com os seguintes
resultados já consolidados: a passagem
dos princípios da especulação metafísica e
abstrata para o campo concreto e positivo
do Direito, com baixíssimo teor de densida-
de normativa; a transição crucial da ordem
jusprivatista (sua antiga inserção nos

Códigos) para a órbita juspublicística (seu
ingresso nas Constituições); a suspensão
da distinção clássica entre princípios e
normas; o deslocamonto dos princípios da
esfera da jusfilosofia para o domínio da
Ciência Jurídica; a proclamação de sua
normatividade; a perda de seu caráter de
normas programáticas; o reconhecimento
definitivo de sua positividade e concretude
por obra sobretudo das Constituições; a
distinção entre regras e princípios, como
espécies diversificadas do gênero norma,
e, finalmente, por expressão máxima de
todo esse desdobramento doutrinário, o
mais significativo de seus efeitos. A total
hegemonia e preeminência dos princípios".

. Nesse diapasão, tem-se, hoje, que os
princípios constituem norma jurídica, têm
normatividade. A norma jurídica é categoria
genérica (gênero) e os princípios e as
regras são categorias específicas (espéci-
es). Robert Alexy (1999, p. 83), a propósito,
põe em evidência que U(...) tanto las regias
como los princípios son normas porque
ambos dicem lo que debe ser. Ambos
puedem ser formulados com la ayuda de las
expressiones deónticas básicas dei
mandato, la permisión y la prohibición. Los
principios, ai igual de las regias, son
razones para juicios concretos de deber
ser, aun cuando sean razones de un tipo
muy diferente. La distinción entre regias y
principios es pues una distinción entre dos
tipos de normas". Também assim Edilsom
Farias (1996, p. 23) :UAanálise da estrutura
das normas jurídicas que compõem o
ordenamento positivo revela que as normas
jurídicas (gênero) são de duas espécies:
princípios e regras'.

Assentada a idéia da força normativa
dos princípios constitucionais, passemos à
perquirição de qual a relação entre
Democracia, Constituição e Princípios
Constitucionais.

Tomando por base as idéias que
permeiam o constitucionalismo pós-
positivista pode-se afirmar que a realizabili-
dade da Democracia tem como exigência
necessária e inarredável a efetividade da
Constituição, o respeito à Constituição, o
acato da força normativa de suas regras e
princípios. Apartado da idéia de
Constituição e da juridicidade superior dos
princípios constitucionais, o conceito de
democracia e sua práxis é incompleto e
inseguro, por não assegurar, com real
eficácia a todos os homens a convivência
comunitária fundada à luz dos direitos
humanos.

Com isso, clarifica-se que o conceito
de democracia aqui adotado é o de
democracia que preserva a dignidade da
pessoa humana, das gerações presentes e
vindouras, com absoluta igualdade de
consideração dos elementos mínimos
asseguradores desta dignidade.
Inegavelmente, é a dignidade da pessoa
humana o grande fundamento material que
deve nortear a atuação de um Estado que
se pretenda democrático.

Ora, a Constituição, como um grande
Código da vida comunitária de uma nação,
estabelece os principais valores de
organização da vida em sociedade; fixa as
formas de organização, investidura e
exercício do poder; determina as formas e
meios de defesa dos direitos e interesses
tuteláveis dos cidadãos, dos grupos e
movimentos organizados. E esses valores
éticos, políticos e jurídicos vêm mediados
em forma de princípios e regras constitucio-
nais.

Com efeito, através dos princípios
constitucionais se positivam os principais
valores éticos, políticos e jurídicos ordena-
dores da sociedade e do Estado. Os
princípios constitucionais como diretivas
normativas e hermenêuticas conferem e
dão autoridade aos grandes valores éticos,
políticos e jurídicos da Democracia
Constitucional Contemporânea, que, no
Brasil, estão positivados em nossa vigente
Constituição.

Como exemplo de valores éticos,
positivados em princípios constitucionais,
que conformam os objetivos a serem
realizados pela democracia brasileira,
podemos destacar o (re)conhecido
princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, estabelecido no ar!. 1°,111,
da CF/88; o princípio constitucional
garantidor da vida, como valor supremo do
homem, estabelecido no caput do ar!. 5°; o
princípio da cooperação entre os povos
para o progresso da humanidade, ar!. 4°, IX.

No Brasil, a Constituição de 1988,
representando o anseio de uma sociedade
em processo de redemocratização,
espelha a prevalência desse conceito ao
evidenciar os princípios que o constituinte
originário entendeu como os Direitos e
Garantias Fundamentais, dispostos do ar!.
5° ao 17 e que são, acima de tudo, assegu-
radores da realização do grande fundamen-
to do Estado democrático de direito - a
dignidade da pessoa humana (ar!. 1°, 111,
CF/88).

Diante dessas considerações,
forçoso é concluir que o futuro da democra-
cia em nosso país está irremediavelmente
ligado ao futuro de nossa Constituição;
portanto, defender a força normativa e o
respeito à nossa Constituição é defender a
concretização dos princípios constituciona-
is, em especial dos direitos fundamentais. É
imperativo de cidadania em um Estado
democrático de direito.
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Dano moral e afeto

Andrea Melo de Carvalho
Mst em Direito pela UFC; professora

de Direito de Familia

Ações judiciais pleiteando
indenizações por dano moral
não é mais novidade no cenário

jurídico nacional. No entanto, têm
tomado outros rumos, buscando novas
vertentes, principalmente no Direito de
Família, onde encontram novo funda-
mento: o dano moral por ausência de
afeto.

O dano moral se fundamenta na
responsabilidade subjetiva, podendo
se configurar a partir das noções de
sofrimento, tristeza, humilhação.
Contudo, tais sentimentos pertencem
ao íntimo de cada indivíduo, sendo
complexa sua avaliação.

Várias foram as barreiras supera-
das e hoje já é bastante comum a
condenação em decorrência de dano
moral.

No que respeita às relações de
família encontram-se julgados conten-
do condenação por dano moral em face
de rompimento de noivados. Nesse
caso, a vítima (em regra a noiva) passa
pela frustração de ver seu sonho
desmanchado na porta da igreja. Outro
exemplo elucidativo do caso é o
descumprimento do débito conjugal,
ou seja, a negatória por parte de um
dos cônjuges de manter relação sexual
com seu consorte, sem motivo justificá-
vel, podendo conduzir, inclusive, à
anulação deste casamento.

Mas, imaginar uma ação de
indenização por dano moral pleiteada
por filho em desfavor do pai que,
embora o tendo reconhecido e, sempre
e religiosamente depositado o valor da
pensão alimentícia arbitrada
judicialmente, não quer qualquer

aproximação afetiva com o filho é algo
mais profundo. É exatamente este o
novo modismo nos tribunais.

Iniciada no Estado de Minas
Gerais, tal ação vem ganhando
adeptos em vários Estados da
Federação e já bate as portas dos
Tribunais Superiores.

O fundamento jurídico encontra-
se no dever dos pais de ter os filhos em
sua companhia e guarda (Código Civil,
art. 1.634, 11). Assim, não bastaria ao
pai o sustento a título de alimentos, a
paternidade envolve outros deveres,
dentre eles o de amar seu filho na
plenitude desse sentimento.

Nesse contexto, não conviver
com o filho significa violar um direito
fundamental dele, na medida em que
estando em formação, necessita de
todo o afeto para se tornar um adulto
melhor.
Este foi o argumento utilizado pelo
Tribunal de Alçada de Minas Gerais,
verbis:
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS
RELAÇÃO PATERNO-FILlAL-
PRINCíPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA - PRINCíPIO DA
AFETIVIDADE - A dor sofrida pelo
filho, em virtude de abandono paterno,
que o privou do direito à convivência,
ao amparo afetivo, moral e psíquico,
deve ser indenizável, com fulcro no
princípio da dignidade da pessoa
humana.

Assim, a obrigação de indenizar
tem fundamento constitucional.

Sem tratar especificamente do
caso prático já decidido em Minas
Gerais, o qual restou vencedor o filho
abandonado afetivamente, cabe
salientar a necessidade de ponderar
os interesses contrapostos presentes
em demandas desse jaez. De um lado
um filho carente de afeto, que do seu
pai só conseguiu um sobrenome e uma
pensão mensal e, de outro, um pai,
crente de que o filho (muitas vezes não
planejado) encontra-se satisfeito com
o valor que deposita com o fito de
custear suas despesas com
alimentação, educação, moradia,
vestuário etc.

Como mensurar o valor desse
afeto (dessa ausência de afeto)? Será
possível transformar em moeda esse
desamor que leva um jovem a buscar
reparação judicial? Ou, pior, terá algum
fim pedagógico ou coercitivo que sirva
de exemplo para outros pais que, com
receio de sofrerem prejuízo passem a
amar mais seus filhos, ou a fornecer o
afeto tão esperado por sua prole?

Penso que não. Tais batalhas
judiciais têm conseqüências danosas
para as relações. O que já é ruim tende
a piorar. Ninguém passa a querer bem
por imposição ou por sanção sofrida
judicialmente. .

Várias condutas são conseguidas
através de coação. Vários
comportamentos humanos são
conduzidos com meios coercitivos,
mas, nenhum deles impõe sentimentos
em relação a outras pessoas. Amor não
se impõe e não se compra, jamais
poderá ser conquistado por obrigação.
Obrigação de pagar já é o resultado
das pensões alimentícias.
Condenação por dano moral por falta
de afeto somente conduzirá a mais
ausência, mais sofrimento, desgaste
emocional e mais distância entre os
envolvidos.

Acredito que mais eficaz do que o
valor monetário por abandono afetivo
seria a obrigação de convivência
(direito de visita). Esta sim capaz de
mostrar as pessoas como elas
realmente são. Não creio que isso as
aproximará, mas dará a chance de
escolha (de ambas as partes) de se
aproximar ou não. É com a convivência
que se conquista ou se afastam
pessoas. Assim, em qualquer
relacionamento humano só se tem
prazer de viver com pessoas que tenha
algo de bom para oferecer.

Uma segunda opção seria o
pagamento de um tratamento
psicológico para o filho que, pelo
abandono afetivo, teve sua saúde
emocional abalada. Este tratamento
poderia cuidar dessa ferida aberta e
talvez recompor o dano emocional
sofrido.

Friso que existem pais, assim
como filhos, para os quais a distância é
bem mais prazerosa do que a
aproximação. Para algumas pessoas,
vale o quanto mais longe, melhor.
Portanto, por que punir
pecuniariamente um pai, se a solidão é
a pior das penas, se a privação do
convívio com um filho não se expressa
em moeda? Pois só quem tem filhos
pode avaliar a satisfação de possuir um
amor incondicional, sem limites, sem
barreiras, sem interesse, sem
pretensões.

Essas ações por dano moral em
face de abandono afetivo não
comprarão um final feliz. É uma pena
que ainda insistam nessas demandas
onde a única conquista será um
distanciamento somado ao pior dos
sentimentos: o desprezo, pois o afeto
não pode virar mercadoria entre
familiares.

•



o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas no processo
penal: uma leitura sob o enfoque da jurispru~ênciado STF

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro
Oficial de Gabinete do
Juiz Federal Titular da 5" Vara.
Especialista em Direito Tributário
Pela UFPI/IEJ.

Possui especial relevo a análise dos
princípios que delineiam o processo
penal. Somente com a observância

dos princípios que o disciplinam, a relação
de conflito que opõe o Estado e o indivíduo
será legitimamente resolvida. Os princípios,
em verdade, representam uma limitação ao
poder persecutório do Estado.

Nas palavras do Min. Celso de Mello,
relator do RE 251445, o processo penal
condenatório delineia-se como uma
estrutura jurídico-formal em cujo âmbito o
Estado desempenha a sua atividade
persecutória. "Nele, antagonizam-se
exigências contrastantes que exprimem
uma situação de tensão dialética configura-
da pelo conflito entre a pretensão punitiva
deduzida pelo Estado e o desejo de
preservação da liberdade individual
manifestado pelo réu."

Destaca o referido Ministro que a
persecução penal não se projeta e nem se
exterioriza como uma manifestação de
absolutismo estatal. O processo penal sofre
os condicionamentos que lhe impõe o
ordenamento jurídico. A tutela da liberdade,
desse modo, representa uma insuperável
limitação constitucional ao poder persecutó-
rio do Estado. A própria exigência de
processo judicial já traduz poderoso fator de
inibição do arbítrio estatal e de restrição ao
poder de coerção do Estado.

Os princípios, em verdade, represen-
tam uma limitação ao poder persecutório do
Estado. A dogmática moderna avaliza o
entendimento de que os princípios são, ao
lado das.regras, normas jurídicas, com um
alto teor de juridicidade.

Dentre os diversos princípios que

.-

disciplinam a atuação do Estado no
exercício da atividade de persecução penal
merece especial atenção o princípio da
inadmissibilidade das provas obtidas por
meios ilícitos.

A Constituição brasileira de 1988,
inspirada na Jurisprudência da Suprema
Corte dos Estados Unidos, adotou no seu
artigo 5°, inciso LVI, o princípio da invalidade
no processo das provas obtidas por meios
ilícitos. Prevê a referida norma que: "são
inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos."

Como já assentou o STF, "ninguém
pode ser denunciado, processado ou
condenado com fundamento em provas
ilícitas, eis que a atividade persecutória do
Poder Público, também nesse domínio, está
necessariamente subordinada à estrita
observância de parâmetros de caráter ético-
jurídico cuja transgressão só pode importar,
no contexto emergente de nosso sistema
normativo, na absoluta ineficácia dos meios
probatórios produzidos pelo Estado.
(Informativo 197)

Ao decidir o RE 251 .445 o STF
consignou: ':4 cláusula constitucional do due
process of law encontra, no dogma da
inadmissibilidade processual das provas
ilícitas, uma de suas mais expressivas
projeções concretizadoras"

A prova ilícita - por qualificar-se como
elemento inidôneo de informação - é
repelida pelo ordenamento constitucional,
apresentando-se destituída de qualquer
grau de eficácia jurídica.

Diante disso, "no contexto do regime
constitucional brasileiro, no qual prevalece a
inadmissibilidade processual das provas
ilícitas, impõe-se repelir, por juridicamente
ineficazes, quaisquer elementos de
informação, sempre que a obtenção e/ou a
produção dos dados probatórios resultarem
de transgressão, pelo Poder Público, do
ordenamento positivo, notadamente
naquelas situações em que a ofensa atingir
garantias e prerrogativas asseguradas pela
Carta Política (RTJ 163/682. RTJ 1631709),
mesmo que se cuide de hipótese configura-
dora de ilicitude por derivação (RTJ
155/508), ou, ainda que não se revele
imputável aos agentes estatais o gesto de
desrespeito ao sistema normativo, vier ele a
ser concretizado por ato de mero particular."
(RE 251.445)

É de se destacar que o princípio em
questão assegura algo mais. Segundo
entendimento do STF aplica-se na ordem
jurídica nacional a doutrina constitucional
sintetizada na expressão "fruits of the
poison's tree", frutos da árvore proibida,
observada em alguns casos pelo Supremo
Tribunal Federal, que já decidiu que a prova
ilícita contamina as provas obtidas a partir
dela. Por exemplo, com fundamento na
doutrina dos "frutos da árvore envenenada",
o Supremo determinou, por maioria de
votos, o trancamento de ação penal por
crime de tráfico de entorpecentes, em que o
flagrante - apreensão de 80 quilos de
cocaína - e demais provas só foram

possíveis em virtude de interceptação de
ligações telefônicas autorizada pelo juiz,
antes de regulamentada a lei de escuta
telefônica.

Pertencendo à corrente que admite
flexibilizações desse princípio, o prof.
Alexandre de Moraes salienta que "as
liberdades públicas não podem ser
utilizadas como um verdadeiro escudo
protetivo da prática de atividades ilícitas,
nem tampouco como argumento para
afastamento ou diminuição da responsabili-
dade civil ou penal por atos criminosos, sob
pena de total consagração ao desrespeito a
um verdadeiro Estado de Direito. Dessa
forma, aqueles que ao praticarem atos
ilícitos inobservarem as liberdades públicas
de terceiras pessoas e da própria socieda-
de, desrespeitando a própria dignidade da
pessoa humana, não poderão invocar,
posteriormente, a ilicitude de determinadas
provas para afastar suas responsabilidades
civil e criminal perante o Estado".

Os Tribunais têm admitido, entretanto,
somente provas ilícitas quando "pro reo",
oferecendo-se maior resistência no tocante
à admissibilidade daquelas quando
favorecem a acusação. Sobre esse aspecto,
entretanto, José Carlos Barbosa Moreira faz
importante ponderação e alerta: 'Todavia,
se a defesa à diferença da acusação fica
isenta do veto à utilização de provas
ilegalmente obtidas, não será essa
disparidade de tratamento incompatível
com o princípio, também de nível constituci-
onal, da igualdade das partes? Quiçá se
responda que, bem vistas as coisas, é
sempre mais cômoda a posição da
acusação, porque os órgãos de repressão
penal dispõem de maiores e melhores
recursos que o réu. Em tal perspectiva, ao
favorecer a atuação da defesa no campo
probatório, não obstante posta em xeque a
igualdade formal, se estará tratando de
restabelecer entre as partes a igualdade
substancial. O raciocínio é hábil e, em
condições normais, dificilmente se
contestará a premissa da superioridade da
acusação.

Cumpre destacar, no entanto, uma
ressalva que merece especial atenção.

Os crimes praticados por organiza-
ções criminosas não podem ser apreciados
a partir dos mesmos vetores de interpreta-
ção que orientam os aplicadores do direito
quando julgam delitos levados a efeito sem
os contornos próprios de organizações
comooPCC.

Atualmente, no Brasil, certos
traficantes de drogas possuem armas e
meios mais poderosos que a polícia e,
certamente, não lhes será mais difícil munir-
se de provas ilegais. Nesse contexto, ainda
que seja quase unânime a possibilidade de
utilização das provas obtidas por meios
ilícitos em favor da defesa, tal compreensão
deve ser afastada quando a persecução
penal visa a condenação de crimes
praticados por organizações criminosas.



Da consciência e da identidade
Lei 11.313/2006 -

Novas alterações nos
Juizados Criminais

Joldene Rocha

Por força do art. 60, da Lei n° 9.099/95, o
Juizado Especial Criminal é competente
para a conciliação, julgamento e execução
das infrações de menor potencial ofensivo.
No ental1to, duas situações eram
excluídas dessa competência: 1a - agente
nã.o "en'contrado para ser citado
pessoalmente (não existe citação por
edital 'n'os juizados) e 2a - causa que
apresenta grande complexidade. Havia,
também, uma polêmica em torno de uma
tercéira hipótese, que ocorre quando há
conexão ou continência entre uma
infração de menor potencial ofensivo e
outra do juízo comum Uúri). A polêmica
era: Nesses casos de conexão, o correto
era separar os processos (art. 79, CPP) ou
promover a reunião dos mesmos (art.
78,CPP)? A maioria esmagadora da
doutrina defendia a separação dos
processos. Entretanto, a Lei 11.313, que
entrou em vigor em 28/06/2006, alterou o
caput do art. 60 da Lei 9.099/95 e mandou
respeitar as regras de conexão e
continência. Acrescentou, ainda, um
parágrafo único fixando o critério da
reunião dos processos. A mesma regra foi
estabelecida para os juizados federais.
Diante dessas alteraç,ões, podemos
chegar às seguintes conclusões: I - a força
atrativa para a reunião dos processos é do
juízo comum (estadual ou federal) ou do
tribunal do júri (estadual ou federal); 2 - A
nova lei tem aplicação imediata (lei
processual que altera ou que fixa
competência tem aplicação imediata),
inclusive para os processos em
tramitação, exceto para o processo que já
conta com decisão de 1a instância; 4 - A
reunião dos processos não constitui fato
impeditivo para aplicação dos institutos da
transação penal e da composição dos
danos civis; 5 - A possibilidade de
composição civil dos danos em favor da
vítima continua preservada, mesmo que
haja conexão de infrações.; 6 - Deve-se
seguir a política do consenso, salvo
quando presentes os impedimentos para a
transação penal contidos na lei dos
juizados (art. 76, CPP): ter o agente sido
beneficiado com outra transação nos
últimos 5 anos, ter condenação definitiva
anterior etc.; 7 - Em síntese: já não é
possível somar a pena máxima da infração
de menor potencial ofensivo com a da
infração conexa (de maior gravidade) para
excluir a incidência da fase consensual. A
soma das penas máximas, mesmo que
ultrapassado o limite de 2 (dois) anos, não
pode ser invocada como fator impeditivo
da transação penal; 8 - Cada infração deve
ser considerada individualmente; 9 - A
infração penal conexa de maior gravidade
não pode ser invocada como fator
impeditivo da incidência da transação ou
da composição civil; 10-o processo penal,
nesse caso, passa a ser misto: consensual
(transação penal e composição civil) e
conflitivo (infração de maior gravidade).

É, portanto, como centro da
identidade e do valor estético e moral
que a consciência importa a todo
homem, muito embora não se constitua
como uma totalidade reducionista da
psique, mesmo que,
inconscientemente, acreditemos que
seja assim, mente e consciência não
são sinônimos. A mente se constitui
numa totalidade muito mais vasta que
perpassa em muito o campo da
consciência. A consciência, embora
nos transmita a idéia de identidade,
daquilo que somos e do que queremos
ser, não obstante a sua fundamental
importância, haja vista que, também
nos dá a idéia de realidade, é
fragmentária e não permanente; a sua
ausência permanente ou temporária se
configura em um estado de loucura que
é caracterizado por uma
desorganização generalizada do
aparelho mental, produzindo um surto
intenso e profundo duradouro ou não,
de perda da identidade e do
conhecimento do mundo, das coisas e
das pessoas. A certeza sobre o quê a
consciência nos transmite, por esta e
outras razões, é sempre relativa.

Portanto, a loucura é um estado
psíquico que apresenta o sujeito sem
consciência, em conseqüência, sem
identidade, porque apenas o Outro
sabe, com certeza, isto é, com razão,
quem o sujeito deixou de ser. Isto é,
perdeu a capacidade de
discernimento, ou seja, a
racionalidade. Esta situação
demonstra o fato de que o existir é
marcado por um duplo aspecto quanto
ao grau de certeza da própria
existência e da própria identidade: o
sujeito existe simultaneamente para si
e para o outro. Quando deixa de existir
para si, passa a ter uma existência
como o quê, morta, pois todo o
conhecimento que se tem do outro
decorre do auto-conhecimento e vice-
versa, simultaneamente, porque trata-
se de uma referência ou registro do
sujeito que o eu e o outro detém
reciprocamente. A consciência é,
portanto, uma via de mão dupla. Isto
porque para o outro a nossa existência
é simultaneamente uma memória atual
que ocorre na presença, e uma
lembrança na ausência. É claro que
nos dois sentidos, trata-se de uma
memória. O ser é, finalmente, e pra não
se estender mais, memória que se
esvanece.

A consciência é o mais importan-
te instrumento de conhecimento
e auto-conhecimento que nos

legou a evolução das espécies. E o é
sob todos os aspectos, moral, intelec-
tual, cientifico e religioso, é sem
dúvidas o grande diferencial adaptativo
da espécie humana que determina o
seu domínio absoluto sobre as demais
espécies. É filha legítima e herdeira
direta da razão. Herdeira porque a
consciência é, historicamente, filha da
razão e, por esse motivo, não pode
dela existir separadamente, embora a
razão tenha sido a primeira a surgir, a
sua maturação trouxe a consciência e
a tornou indissociável. Pode-se dizer
que a consciência é a razão elevada ao
extremo. Por sua vez, a consciência é
dotada de uma certa onisciência
ilusória que nos configura e subsume
uma visão subjetiva do mundo e das
pessoas, sintetizada em um conceito
chamado realidade. Por esses motivos
estruturais, a perda da consciência
implica a perda da razão e nos coloca
fora da realidade. Dessa forma, todo
conceito é uma ilusão porque, mesmo
sendo cientifico, engendra a exteriori-
zação de uma subjetividade mpis ou
menos consciente. Enfim, um conceito,
nada mais é do que um aprofundamen-
to relativo de uma consciência singular.
Assim, pode-se afirmar que a cons-
ciência em colunio com a razão
inviabiliza a objetividade porque
sempre refletirar, em última instância,
uma subjetividade. O conhecimento
nada mais é, senão, uma questão de
interpretação do mundo.

A grande propriedade da
consciência é, por assim dizer, como
faculdade, permitir a auto-reflexão do
sujeito, isto é, projeta-se no tempo e no
espaço diante do semelhante como
ante um espelho que reflete atos e
fatos, pensamentos, desejos e
fantasias, que se incorporam ou se
renegam, não raro, e são submetidos a
um juízo de valor que se espalha ao
longo do campo da moral. A moral que
é uma situação pré-jurídica da
sociedade, porque determina os
costumes, e estes, as leis. No entanto,
tudo está enfaixado no imperativo
categórico da consciência como sede
de identidade, conhecimento e
valoração do mundo e da existência.

Carlos AJberto Rodrigues
Técnico Judiciário - Area Administrativa.

Bacharel em Direito. Psicanalista.
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Considerações sobre o ensino jurídico, o docente e o discente

Socorrita Santos Rufino
Assistente Social, Bacharela em Direito e

Especialista em Direito Processual
Servidora da Subseção Judiciária de

Picos-PI.

Naliteratura atual não só no Brasil, mas em
todo o mundo, diversas são as críticas
sobre o ensino jurídico.
Em geral, as críticas têm seu foco no

docente, que é considerado como mero
reprodutor de conhecimentos positivados e sem
o necessário preparo à prática educativa em
virtude da pouca habilidade e o quase
desconhecimento das exigências pedagógicas
que o levem a um ensino de qualidade.

Nesse contexto de efetivação crítica do
ensino jurídico, critica-se, por exemplo, a
"educação bancária", ou seja, aquela que se
privilegia o ato de memorização e repetição de
conteúdos ensinados. Nesse aspecto é
indispensável que, para se conseguir efetivar
uma boa prática, é necessário um conhecimento
teórico anterior, e um dos métodos mais antigos
e eficientes, para que se obtenha esse
conhecimento, ainda é o da associação e o da
repetição. Porém, frise-se, não é só assimilação
e repetição de fórmulas prontas e de conteúdo
positivado que vai levar o aluno a um efetivo
aprendizado.

Outra crítica refere-se ao excesso de
teorias sobre a abrangência do próprio Direito.
Por um lado, os legisladores, a todo o momento,
editam mais e mais normas, reforçando ainda
mais esse quadro, visto que as novas edições
trazem conteúdos a serem trabalhados nos
bancos acadêmicos pelos professores e alunos,
sob pena de formação defasada. Outra questão
seria como encaminhar a discussão dessa
realidade que se apresenta, em face da carga
horária planejada para um conteúdo
previamente definido e posto. Porém, é mais
cômodo estabelecer uma critica por esse prisma
excesso de teorias - do que questionar sobre as
diretrizes básicas definidas para o ensino
superior como um todo.

Muito se tem criticado, também, a falta de
sintonia do ensino jurídico com a realidade atual.
O compromisso com a realidade social atual
exige mudanças de paradigmas nas mais
diversas linhas da formação do ser humano e,
mudar o outro é sempre mais fácil e cômodo que
mudar a própria pessoa em sua dimensão mais
profunda. Dizer que o ensino jurídico é desligado
da realidade social é mais fácil do que apontar a
falta de atitude e compromisso ético de cada
pessoa, com seu habitat e existir como um todo.

Apesar das considerações enfatizadas,
não se pode fechar os olhos à problemática do
ensino jurídico. Não é do desconhecimento da
autora que prevalece, nos tempos atuais, o
ensino que leva a vacuidade intelectual, onde se
ensina a referência a certas obras e a seu autor
sem a preocupação com o conhecimento da obra

toda, bem como, a crescente desvaloração dos
princípios éticos, sem falar na própria
desumanização do educador. É, Pllis, olhando
por esses aspectos, que se vê um ensino jurídico
centrado na raciunalidade jurídica,
repassadas/assimilidadas, anos após anos,
sendo incrementadas, apenas, pelas novas
positivações e ainda, de agentes aptos a
ministrar conteúdos, mas sem a necessária
habilidade para a adoção de metodologia de
ensino sensível as exigências das novas
demandas sociais.

Contudo, não se credita esse mérito
apenas aos educares e a metodologia por eles
utilizada, como fica implícito nas entrelinhas das
inúmeras críticas ao ensino jurídico e aos seus
docentes. Os acadêmicos também levam mérito
nessa questão. Sim, porque se por um lado
ensinar exige sinceridade, aprender também o
exige e isso não é o que não se vê no acadêmico
da atualidade, salvo raras exceções. Passivo,
pois, a falta de consciência criticada do próprio
acadêmico quanto a sua condição de agente
transformador em processo de formação.

De forma que, pelo lado do acadêmico
procura-se justificar que o mundo em que se vive
é de uma velocidade cada vez maior, de
inovações tecnológicas, de redução crescente do
índice de emprego especializado,
acrescentando-se aí, por conta da autora, a
inversão de valores.

O sonho de vida de realização profissional
pessoal está amparado na conquista
universitária, na aprovação em um concurso
público, de forma que o acadêmico pouco reflete
sobre a dimensão maior do seu processo
educacional e, de forma geral, do seu existir no
mundo e para o mundo.

Nesse contexto torna-se angustiante ao
acadêmico, passar pela faculdade e não
aprender o suficiente para levá-lo a aprovação
num concurso, para possibilitar o efetivo exercício
profissional, mesmo repetindo fórmulas e
copiando modelos já testados.

Por outro lado, conseguir uma nota que o
leve a passar de ano/semestre é preocupação de
todo acadêmico, nem que isso seja à base de
práticas não legais como as colas, ou creditado
falsamente pelos colegas que lhe facilitam a vida,
permitindo que o mesmo assine nos trabalhos
produzidos em grupo como se dele tivesse
participado efetivamente. Nisso consiste um
questionamento a ser levantado: De quem é a
culpa, se é que se pode falar assim: do professor
que passou o trabalho de forma a facilitar esse
tipo de comportamento? Seria do aluno que
assinou o trabalho dos outros, satisfeito da vida,
por não lhe ter custado menor participação, sem
preocupação com o seu efetivo aprendizado? Ou
seria dos colegas, que corroboram com esse tipo
de comportamento, comprometido em face de
um falso entendimento sobre ser amigo? Melhor
dizer que a culpa é do sistema visto que o mesmo
não tem como estabelecer sua defesa.

É fácil adentrar ao aspecto meramente
estereotipado das críticas ao ensino jurídico e
isso é que se tem visto. Vê-se que a atitude mais
coerente seria a levar tanto o professor como o
aluno a se questionar sobre o que se quer, seja
lecionando ou estudando o Direito. Ou seja, para
não cair na esparrela de um pacto cúmplice onde
. a regra prevalente é o faz-de-conta que o
professor ensina e o aluno aprende, é necessário
ter claro, tanto o educador como o educando, os
objetivos a serem perseguidos, de forma que
ambos assumam as responsabilidades relativas
a cada papel, dentro de uma ótica de respeito e
com vista ao crescimento e a efetivação de novos
paradigmas. Necessário também, ter, ambos,

devidamente evidenciado os limites e, refletido
sobre as possibilidades de superação.

Conclusão
A guisa de conclusão, não se vê como

fundamento lógico à melhoria do ensino jurídico,
apenas a abolição das aulas expositivas, tão
amplamente criticadas e, muito menos, não se
acredita que só a preparação técnico-científica, a
prática, com cunho puramente humanista irá
consubstanciar um novo cenário ao ensino
jurídico.

Em especial, no que atine ao discente, é
preciso cultivar hábitos que levem à consciência
de serem eles agentes de mudança,
responsáveis pela construção de novos
paradigmas, relativos à realidade de seu tempo.
É preciso fortalecer a responsabilidade pelo seu
existir no mundo e para o mundo e esse aspecto
muito pode ser facilitado pelo conhecimento dos
clássicos, em especial os humanistas. A
preocupação central deve ser com a formação
integral do humano ser.

O Ministério da Educação e Cultura deve
estatuir para as instituições de ensino, seja
particular ou pública, a obrigatoriedade de
programas permanente de reciclagem e,
exigências relativas à formação pedagógica para
o docente, antes que o mesmo assuma a árdua e
gratificante missão de ensinar.

É preciso que haja uma preocupação com
a efetiva motivação do discente e, portanto, vê-se
como necessário e cabível, a utilidade do
conjunto de recursos pedagógicos como apoio
ao ato de ensinar, não só o ensino jurídico, mas
qualquer um outro, e ainda, a significância das
aulas expositivas desde que dialogadas, onde o
ato de ensinar se enseje de uma forma
participativa, que se interajam e completem,
conhecimentos do professor e do aluno. E ainda,
deve o docente projetar sua proposta de ensino
voltada para uma transdisciplinariedade, tendo aí
um desafio a ser enfrentado e conquistado, em
vista da consciência de que as várias disciplinas
jurídicas possuem um objeto comum e, portanto,
necessário à conexão entre elas.

Cabe ao docente, ainda, cultivar o
exercício de transmissão crítica que possibilite
um desencaaeamento de um pensamento
reflexivo e a motivação do acadêmico, a partir da
problematização da realidade concreta, com a
utilização diversificada de técnicas pedagógicas,
harmonizando-se conteúdo social e conteúdo
positivado, visto que isso muito poderá contribuir
para o desenvolvimento de um ensino jurídico
que melhor atenda aos anseios e exigências
atuais, para a formação de lideranças
verdadeiras, efetivas, tão necessárias e
desejadas por todos, na conjuntura atual, com
pressupostos fundamentados não apenas no
interesse pessoal, mas alicerçado na ética e na
responsabilidade social.
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O presente artigo tem por escopo fazer
um paralelo entre os direitos
fundamentais consagrados na Carta

Fundamental e o tratado que estatui a Corte
Penal Internacional (Estatuto de Roma). Para
que se entenda o tema proposto, faz-se
mister observar a diferença existente entre os
Direitos Humanos e os Direitos
Fundamentais. Os Direitos Humanos (ou
Direitos do Homem) são aqueles
considerados inerentes à pessoa humana e
devem ser observados tanto no âmbito
interno do país como no aspecto
internacional. Já os Direitos Fundamentais
são aqueles que o ordenamento jurídico de
cada país tutela e os considera de maior
relevância, positivando-os, no dizer de
Bonavides citando Hesse, "são aqueles
direitos que o direito vigente qualifica como
tais' (Bonavides, 2005: 560).

A Corte Penal Internacional possui
características que, aparentemente, se
opõem ao ordenamento jurídico nacional.
Contudo é importante ressaltar que
movimentos de redemocratização e
globalização têm introduzido novas formas de
interpretação das leis vigentes. É a
Constituição frente à abertura internacional,
que dá origem ao modelo de interpretação da
Constituição Aberta. Na visão de Canotilho, a
Constituição aberta deixa de fornecer um
esquema regulativo e totalizante assente
num poder estatal soberano para aceitar os
quadros ordenadores da comunidade
internacional, bem como a afirmação do
direito internacional como direito próprio do
país e o reconhecimento de alguns de seus
princípios ou regras como medida de justiça,
vinculativa da própria ordem jurídica interna.
A declaração universal de 1948 estabeleceu
a revisão do conceito de soberania imutável
do Estado, que em face da observância dos
direitos humanos passa a relativizar-se, por
ser matéria de relevância internacional.

O aumento gradativo da participação
dos Estados no sistema internacional de
proteção aos direitos humanos, bem como o
reconhecimento, por vários deles, da
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jurisdição dos órgãos de monitoramento
pertinentes, provoca uma redefinição do
papel do Estado para a satisfação da justiça
globalizada. Sem uma soberania
flexibilizada, não há direitos humanos
globais, internacionais e universais.

Para que tratados internacionais de
Direitos Humanos tenham validade é
necessário a criação de órgãos
supranacionais que garantam a sua
efetividade. É o caso do Tribunal Penal
Internacional que analisará casos contra
indivíduos, é uma entidade internacional de
caráter permanente. Diferentemente dos
Tribunais de crimes de guerra da Ex
Iugoslávia e da Ruanda, que foram Tribunais
temporários ad hoc criados após os conflitos
instaurados onde analisaram crimes
específicos cometidos durante os conflitos.

A Corte tem sede em Haia (Países
Baixos), complementar às jurisdições penais
nacionais. Flávia Piovesan discorre que o
Tribunal Penal Internacional (TPI) teria uma
responsabilidade subsidiária e
complementar à dos Estados nacionais,
acionável quando estes se mostrarem
incapazes de responder às violações dos
Direitos Humanos. O TPI agirá quando a
justiça nacional não puder atuar com
independência ou simplesmente
negligenciarem atuação.

Tem competência para julgar crimes de
genocídio, crimes contra a humanidade,
crimes de guerra e crimes de agressão. Julga
apenas pessoas físicas com base em
princípios gerais de Direito Penal, por
exemplo, não há pena sem prévia cominação
legal, irretroatividade, responsabilidade
criminais individuais. Vale ressaltar que,
diferentemente do Código Penal Brasileiro,
tais crimes são imprescritíveis.

Ao citar, supra, os aparentes conflitos
entre o Estatuto de Roma e a Constituição
Federal nos referimos a três aspectos que
devem ser esclarecidos: primeiro, a entrega
de nacionais ao Tribunal, independente de
ser brasileiro nato ou naturalizado, o que de
uma primeira leitura pareceria uma
extradição; segundo, a pena de prisão
perpétua que não é perpétua em todos os
seus termos, pois o Estatuto de Roma prevê a
revisão da pena após 25 (vinte e cinco) anos
de cumprimento, a fim de saber se essa pode
ser reduzida, e terceiro, a imunidade de
jurisdição e soberania, conforme já explicado
quando nos referimos ao modelo da
Constituição Aberta. Os dois primeiros são
de maior relevância por estarem inseridos no
rol das garantias fundamentais, tendo status
de cláusula pétrea não podendo ser
alteradas nem por Emenda Constitucional.
Entretanto, pensa-se diferente por entender
que as cláusulas pétreas asseguradas na
Constituição Federal devem ser utilizadas de
maneira racional, uma vez que estas e o
disposto no Estatuto de Roma resguardam o
mesmo bem: os direitos humanos.

Na verdade, há diferença entre
extradição e entrega. Esta consiste na
condução de uma pessoa de um Estado ao
Tribunal, de acordo com o Estatuto. Aquele,
por sua vez, é a condução de uma pessoa de
um Estado.soberano a outro, de acordo com
tratados, convenções ou legislação nacional.

Na lição de Oscar Vilhena Vieira: "pode-se
dizer que na prática ambos os institutos são
iguais, mas com o nome entrega não há
ofensa à Constituição".

Das decisões do Tribunal cabe recurso,
respeitando o princípio do devido processo
legal, não é uma instância definitiva. Os
recursos podem ser feitos pelo Procurador ou
pelo condenado baseados em vício, erro de
fato ou erro de direito ou qualquer outro meio
suscetível de afetar a eqüidade ou a
regularidade do processo ou da sentença
(ar!. 81, Estatuto de Roma).

Pode-se inferir, embora tal tese seja
aceita por uma minoria de doutrinadores,
que o constitucionalismo global é o novo
paradigma para o sistema vigente. Mas que
traços caracterizam essa nova tendência?
Primeiro, as relações hoje se baseiam nas
relações entre Estado/povo e não mais entre
Estados, como no modelo clássico; em
seguida, na emergência de um jus cogens
internacional materialmente informado por
valores, princípios e regras universais
firmados em acordos e tratados
internacionais; por fim, na dignidade da
pessoa humana, que é um princípio universal
ineliminável de qualquer ordenamento
jurídico.

Hoje existe uma tendência à amizade e
à abertura ao Direito Internacional com a
observância de princípios inerentes a todos
da grande família humana. O Tribunal Penal
Internacional veio para tutelar esse direito tão
vilipendiado durante o século XX com as
duas grandes Guerras e conflitos étnicos que
marcaram diversas partes do planeta.
Portanto, é importante conhecer mais deste
órgão essencial para tutelar direitos
universalmente defendidos e que,
desrespeitados, não ofendem a um Estado,
mas a humanidade como um todo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BONAVIDES, Paulo.Curso de Direito
Constitucional.1 7. ed. São
Paulo:Malhei ros,2005.

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito
Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed.
Coimbra: Almedina, 2003.

ESTATUTO DE ROMA. Site do
Ministério das Relações Exteriores:
www.mre.gov.br.

MELLO, Celso D. de Albuquerque.
Curso de Direito Internacional Público. Vol. 2.
15.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

MORAES, Alexandre de. Direitos
Humanos Fundamentais: teoria geral,
comentários aos artigos 1° a 5° da
Constituição da República Federativa do
Brasil, doutrina e jurisprudência. 2.ed. São
Paulo: Atlas, 1998.

PINHEIRO, Carla. Direito Internacional
e Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas,
2001.

PIOVESAN, Flávia. Artigo em:
www.cjf.gov.br/revista/numer011/PaineIVI-
2.htm.Consultado em: 15/06/06.

VIEIRA, Oscar Vilhena. Artigo em:
www.dhnet.org.br/di reitos/
sip/tpilreflexoestribunal.html. Consultado
em: 15/06/06 .

http://www.mre.gov.br.
http://www.dhnet.org.br/di


DOUTRINA

A Reforma Processual e o seu papel de tornar o Poder Judiciário
mais eficiente e acessível à população.

Joldene Rocha
Bacharela em Direito.
Especialista em Direito Processual.
Assistente Social.

Cinco novas leis foram sancionadas,
do final do ano de 2005 aos nossos
dias, que alteraram a legislação

processual civil brasileira. Desta série de
alterações, podemos citar a Lei n° 11.187,
publicada em 19 de outubro de 2005, que
confere nova disciplina ao cabimento dos
recursos de agravo retido e de instrumento.
Em 22 de dezembro do mesmo ano, foi
promulgada a Lei n° 11.232, que
estabelece a fase de cumprimento das
sentenças no processo de conhecimento e
revoga dispositivos do Código de Processo
Civil, relativos à execução fundada em
título judicial. Dois meses depois, mais
precisamente em 07 de fevereiro de 2006,
foram sancionadas a Lei n° 11.276, que
trata da súmula impeditiva de recursos, e a
Lei n° 11.277, que enfoca o tratamento de
ações idênticas. No dia 16 do mesmo mês,
também foi promulgada a Lei n° 11.280,
que envolve alterações esparsas do
Código Processual Civil.

Estas leis referem-se a mudanças
infraconstitucionais que objetivam dar
celeridade à imensa quantidade de ações
que, diariamente, ingressam no judiciário
brasileiro. No entanto, embora sejam
reconhecidos os méritos dessas leis, a
eficácia de algumas dessas alterações
vêm sendo questionadas por especialistas
no assunto. Passemosa analisá-Ias.

A Lei n° 11.187/2005, Lei dos
Agravos, dispõe que o agravo na sua forma
de instrumento só será admitido por
exceção, para os casos de lesão grave ou
de difícil reparação, passando a ser regra o
agravo retido nos autos. O objetivo do novo
procedimento é restringir recursos contra
decisões de primeira e segunda instâncias.
Daí, muitos juristas acreditarem que esta
lei não contribuirá pra reduzir o número de
recursos interpostos no Judiciário
brasileiro, isto porque, os advogados, de
agora em diante, passarão a usar mais

medidas cautelares e mandados de
segurança como alternativa para defender
os interesses dos seus clientes
inconformados com a decisão proferida.
Como bem declarou o professor José
Miguel Garcia Medina, mestre e doutor em
Direito Processual Civil, "trata-se de uma
alteração que, na prática, tem pouca
eficácia para resolver o problema original
que motivou a criação da lei, pois acaba
induzindo à adoção de outro instrumento
processual, sem, contudo, tornar o
processo judicial mais célere"

A Lei n° 11.277/2006 já foi, inclusive,
objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade no SupremoTribunal
Federal-STF, proposta pela Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB. A lei
acrescenta o artigo 285-A ao CPC, que
dispõe que quando a matéria convertida for
unicamente de direito e no juízo já houver
sido proferida sentença de total
improcedência em outros casos idênticos,
poderá ser dispensada a citação e
proferida sentença, reproduzindo-se o teor
da anteriormente prolatada, ou seja,
permite que se aplique a um processo
sentença proferida em outro, que para a
OAB, institui uma sentença vinculante,
impeditiva do curso do processo em
primeiro grau, vindo a violar os princípios
da isonomia, da segurança jurídica, do
direito de ação,do contraditório e do devido
processo legal.

Para Luiz Guilherme Marinoni,
processualista civil, o artigo 285-A não
implica cerceamento do direito de defesa,
já que ele só permite o julgamento liminar
de improcedência, e acrescentou:
"qualquer juiz, membro do Ministério ou
advogado, atento ao que se passa no dia-
a-dia da justiça civil, sabe que demandas
idênticas exigem um único momento de
reflexão, necessário para a elaboração da
primeira petição inicial e da primeira
decisão".

Em contrapartida, a unificação dos
procedimentos de conhecimento,
liquidação e execuçãode sentença judicial,
introduzida pela Lei n°. 11.232/2005, é, por
outro lado, um dos aspectos de grande
relevância, naopinião dos especialistas.

A nova lei que entrou em vigor em 23
de junho próximo passado, cria a "fase de
execução"em substituição ao "processo de
execução", evitando a abertura de umnovo
processo, com a demora para nova
distribuição, apresentação de defesa e
citação do réu. Em caso de
inadimplemento, a lei prevê a aplicação de
multa de 10% sobre o valor da
condenação, caso o requerido não cumpra
a ordem judicial de quinze dias. A tentativa
de inibir medidas protelatórias e a multa
são formas de mostrar ao devedor que é
melhor honrar o pagamento do que
prorrogar o tempo do processo em seu
benefício.

Outro ponto positivo é a simplificação

do procedimento de notificação do réu, que
passa a ser por intimação, em vez de
citação.Destaca-se, também, a eliminação
dos embargos e do seu efeito suspensivo,
usados, muitas vezes, como medida
protelatória. A defesa, agora, far-se-á por
meio de impugnação, que, em regra, tem
efeito suspensivo. '

A ou.tra novidade, é a súmula
impeditivadlúecursos de apelação (Lei n°
11.276/2006), cujo objetivo é fazer valer
nas instâncias inferiores o entendimento
contido em súmula db STJ ou do STF.De
acordo com Marinoni, "ao se dar' ao
Judiciário o poder de controle da produção
normativa a partir dos direitos
fundamentais e' dos. princípios
constitucionais de Justiça, não há como
supor que cada juiz possa pretender fazêr
o seu conceito de direito fundamental ou
que as decisões e súmulas do STF possam
ser desconsideradas pelos demais órgãos
do PoderJudiciário".

No entanto, muitos especialistas
apontam os efeitos da súmula impeditiva
como benéficos para a celeridade do
processo e a para a efetividade da
administração da Justiça. "Não há razão
para admitir que a parte possa se limitar a
interpor apelação reiterando argumentos
já devidamente apreciados e rejeitados
pelos tribunais que editaram a súmula,"diz
Marinoni. Para o professor, abrir
oportunidade de apelação não apenas
prejudica a duração razoável do processo
como também gera acúmulo
despropositado de recursos e processos
nos tribunais, particularmente nos casos
de ações repetitivas. Até mesmo porque,
se um juiz vem a decidir de forma contrária
à súmula, acaba obrigando a interposição
de recurso, consumindo mais tempo e
despesas da administração da Justiça e
também do próprio cidadão que a ela
recorre.

A Reforma Processual vem
suscitando inúmeros debates. Ao todo são
26 projetos, incluindo, além do processo
civil, os processos trabalhistas e penal.
Todos com o objetivo de tornar o Poder
judiciário mais eficiente e acessível à
população.

Vários outros projetos ainda estão
em tramitação. T"'dos são de grande
relevância, mas sozinhos não conseguirão
resolver todos os problemas da Justiça.
São parte de um esforço maior de
aprimoramento da estrutura existente.
Somente um conjunto de providências
integradas que não impliquem qualquer
perda da segurança jurídica das decisões,
poderá ajudar a tornar a justiça no Brasil
mais eficiente. A solução, talvez, esteja a
depender de ajustes na legislação, na
modernização administrativa e na
mudança da cultura por parte dos
operadores do Direito quanto ao bom uso
dos instrumentos processuais
disponíveis.
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Revista Jurídica_~a JFPI: uma publicação de idéias e ideais
Kenard Kruel

Bacharel em Direito, Jornalista e
Professor

Lançada no dia 10 de dezembro de
2001, destinada à publicação de
artigos de doutrina sobre os mais

variados temas jurídicos e sociais que
permitam fomentar o debate intelectual
de assuntos relevantes do
conhecimento humano, fortalecendo a
divulgação das idéió...•e conceitos dos
profissionais da área jurídica e afins, a
Revista da Justiça Federal no Piauí
REJUFE, a cada lançamento cumpre
com os seus propósitos, tendo, já, em
poucos números, conquistado lugar de
destaque nas rodas de discussões
jurídicas e acadêmicas do nosso país.

Vivemos numa terra, onde
publicações desse tipo morrem do mal
do terceiro número, situação atual da
REJUFE, criada e dirigida até a pouco
pelo espírito dinâmico, empreendedor
e futurista do eminente Juiz Federal
Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho,

um intelectual que se impõe entre as
mais destacadas figuras do saber
humano piauiense. Tendo cumprido
com o seu papel, dando à revista, que
nasceu em projeto gráfico tímido,
similar a muitas da área, com formato
livro, uma diagramação visual moderna
e arrojada, toda em papel couchê, com
capa idealizada pelo extraordinário
Paulo Moura, um dos melhores artistas
gráficos da nossa geração, o Dr.
Derivaldo passou a responsabilidade
da direção do referido periódico ao não
menos eminente Juiz Federal
Nazareno César Moreira Reis, numa
certeza de que a mesma não sofrerá
processo de continuidade.

Cabe, agora, ao Dr. Nazareno, já
que ultrapassado o mal do terceiro
número, e ter chegado a revista ao seu
quarto número, não só manter o
mesmo padrão gráfico/visual/editorial
da revista como, quem sabe, dar a ela
nova roupagem, com possibilidades de
ilustração e utilização de outros
recursos disponíveis de editoração.

Quanto ao conteúdo, desde o primeiro
número que o padrão se mantém de
alto nível, o que demonstra não só o
rigor da seleção como a existência, em
nosso meio, de notáveis estudiosos da
área jurídica e outras afins. De linha
democrática, a revista tem recebido
inúmeras críticas e sugestões, além de
um grande número de colaborações de
diversas personalidades piauienses e
brasileiras, como prova da importância
e do grande interesse que desperta na
formação de opinião e fonte de
consulta.

Como jornalista especializado na
área cultural, bacharel em Direito e
professor, tendo sido um dos modestos
colaboradores do número da revista,
faça minha as palavras do nosso
grande poeta Torquato Neto: é
louvando o que se merece que
deixamos o que é ruim de lado. De
parabéns, portanto, toda a equipe que
faz este extraordinário veiculo de idéias
e ideais. Fiat Justitia Ruat Coelum Nunc
EtSemper.

PCTT é implantando, com sucesso, no Piauí
, crescente a preocupação das

Einstituições com a gestão dos
documentos gerados e

recebidos, de forma que se garanta o
acesso às informações e, ao mesmo
tempo, se preserve a memória
institucional.

Quanto maior o volume de
documentos, tanto maior a
necessidade de se adotarem
mecanismos que otimizem a sua
gestão.O Tribunal Regional Federal da
1a Região, pautado por essa demanda
e pela necessidade de ocupação
racional de espaço físico, vem, desde
2001, adotando medidas para a
redução dos custos diretos e indiretos
com a manutenção do acervo
documental judicial e administrativo.
Inicialmente, participaram desse
projeto oTRF da 1a Região e as Seções
Judiciárias dos Estados do Acre, da
Bahia, do Distrito Federal, de Goiás, do
Maranhão e de Rondônia, que
promoveram, em 11 de novembro de
2005, o primeiro descarte de
documentos armazenados nos
arquivos centrais da Primeira Região.

A Seção Judiciária do Piauí, por
sua vez, passou a participar do referido
projeto em março deste ano, quando os
servidores envolvidos (tanto desta
Seccional quanto da Subseção de
Picos) receberam um treinamento para

implantação do PCTT Plano de
Classificação e Tabela de
Temporalidade, confirmando, assim, a
participação desta Seccional no Dia de
Descarte Central de Documentos
Administrativos da Primeira Região,
previsto para ocorrer em 31 de julho de
2006.

Após o treinamento, e para a
materialização do projeto, foram
instituídos os grupos de trabalho,
através da Portaria n°
136/2006/DIREF, para classificação de
documentos e processos
administrativos desta Seçâo Judiciária
a serem eliminados no Dia de Descarte
Geral.No final do trabalho, foram
indicados 2.296 (dois mil, duzentos e
noventa e seis) processos para
descarte e uma média de 3.000 (três

mil) processos classificados que
deverão permanecer no arquivo desta
Seção Judiciária.

É importante ressaltar que foram
detectados documentos e processos
históricos de grande relevância, que, de
agora em diante, receberão guarda
adequada à sua preservação.

Com o objetivo de possibilitar que
os interessados guardem para si os
documentos indicados para descarte,
está disponível, na página eletrônica
desta Seccional,a consulta ao edital e
ao relatório de eliminação.

Os interessados devem se dirigir
ao protocolo desta Seção Judiciária, e
requerê-lo até o dia 20 de julho de 2006,
prazo final para a solicitação dos
documentos e processos
administrativos pelos interessados.



Juizados Especiais Federais no Piauí julgam 8.000
processos em uma só audiência

OS Juízes Federais Marcelo
Oliveira (Coordenador dos
JEFs e Diretor do Foro) e

ROdrigo Nascimento (Juiz Federal
Substituto da 4a Vara, em auxílio aos
JEFs/PI), após entendimento
uniforme, e em uma única sessão de
julgamento, decidiram no dia
14/06/2006, uma média de quase
8.000 (oito mil) processos, dos quais
5.205 (cinco mil, duzentos e cinco)
foram pedidos julgados procedentes e
2.500 (dois e quinhentos) foram
parcialmente procedentes, cuja
matéria versava sobre a correção
monetária das prestações pecuniárias
do salário maternidade das autoras
figurantes nos referidos processos.

Tratavam-se, pois, de pedidos de
trabalhadoras rurais, seguradas
especiais, inconformadas com os
valores pecuniários que lhes foram
pagos pelo INSS, quando da
concessão do benefício salário-
maternidade na via administrativa. No
caso, o INSS entende que a renda
mensal inicial do salário maternidade .
deve corresponder ao valor do salário

mínimo vigente à época do parto (data
do início do benefício), e que o
montante total, referente aos 4 (quatro)
meses do benefício, deve ser pago sem
a incidência de correção monetária.

Os magistrados, por sua vez,
ao constatarem que o entendimento do
INSS descumpriu o princípio basilar do
direito monetário, qual seja o da
preservação do real valor da moeda, já
que pagou o referido benefício sem a

incidência de correção monetária, e
fundamentados na Súmula n° 19/TRF-
1a Região, julgaram procedentes os
pedidos formulados e determinaram ao
INSS que proceda à revisão dos atos
concessórios do salário maternidade
das autoras, atualizando
monetariamente as prestações
pecuniárias neles consignadas.

A iniciativa dos magistrados, em
julgar uniformemente, em uma única
sessão, inúmeras ações com a mesma
causa de pedir, é pioneira no Piauí, e
será, a partir de então, uma diretriz a
ser seguida, considerando que todas
as partes envolvidas no processo
(Juízes, advogados, procuradores
federais) são beneficiadas com a
simplicidade, a informalidade, a
efetividade e a celeridade processual
com que são julgados processos dessa
natureza, levando-se em conta que
milhares de processos versando sobre
a mesma matéria aguardam a
realização de julgamento, e, muitas
vezes, constituem hipótese de matéria
exclusivamente de direito, já pacificada
na jurisprudência dos tribunais
superiores.

Julgamento uniforme tem aprovação dos advogados

O advogado Leonardo Santana
Fernandes teceu elogios ao
método inovador adotado pelos

magistrados dos JEFs no Piauí,
ressaltando que este é um modelo que
deveria ser seguido por todos os
órgãos que compõem o Poder
Judiciário brasileiro, como forma de
não acumular processos. Suas
palavras foram ratificadas pelo
advogado José Albino Coelho que
enfatizou a celeridade do

procedimento adotado - prolatar, em
um único julgamento, uma decisão
uniforme, beneficiando, assim, todas
as partes envolvidas. Estou bastante
satisfeito com a decisão prolatada,
enfatizou o advogado. Os Juízes
Federais Marcelo Carvalho
Cavalcante de Oliveira e Rodrigo
Pinheiro do Nascimento ressaltaram a
importância da prolação dessas quase
8.000 (oito mil) sentenças em uma
única sessão de julgamento, o que

somente foi possível com o
aperfeiçoamento do processamento
virtual, bem como destacaram o
entendimento uniforme dos juízes,
evitando decisões divergentes sobre o
mesmo tema. "Essa inovação vai
beneficiar diretamente as seguradas
mães, tendo em vista que o valor a ser
pago pelo INSS vai ser depositado
diretamente em conta do benefício a
ser reativado", frisou o Juiz Marcelo
Oliveira.
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Petições distribuídas em regime de mutirão

O Diretor do Foro, Juiz Federal
Marcelo Oliveira, considerando
o elevado número de petições

dos Juizados Especiais Federais - JEFs
pendentes de distribuição, bem como
aquelas diariamente ajuizadas,
resolveu instituir um regime de mutirão,
para a distribuição física e virtual das
petições iniciais dos Juizados

Especiais Federais no Estado do Piauí,
que aconteceu no período de 30/05 a
08/06/2006, sob a coordenação do
Diretor do Núcleo Judiciário desta
Seção Judiciária, Humberto de
Oliveira Costa.

Para deslanchar o referido
procedimento, o Diretor do Foro
designou 16 (dezesseis) servidores
que foram cedidos, temporariamente,
pelas Varas e pela Administração.

Durante o período de realização
do mutirão, foram distribuídas,
diariamente, uma média de 540
(quinhentas e quarenta) petições,
totalizando, no final, aproximadamente
de 5.000 (cinco mil) petições físicas e
1.200 (mil e duzentas) petições virtuais
já digitalizadas.

Mesmo com o término do regime
de mutirão, o Núcleo Judiciário
continuará o trabalho de distribuição,
agora das petições virtuais pendentes
(aproximdamente 55.000), utilizando
com nova metodologia e colocando em
prática as modificações
implementadas recentemente pelo
Tribunal Regional Federal da 1a
Região.

Mais um piauiense no quadro de magistrados da Justiça Federal/PI

O quadro de juízes federais que
compõem o Juizado Especial
Federal da Justiça Federal no

Piauí (6a Vara) passou a contar, a partir
de 22 de junho, com os serviços
jurisdicionais do magistrado federal
JOÃO PEDRO AYRIMORAES
SOARES JÚNIOR, que veio removido
da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, onde exerceu ajudicatura por 11
(onze) meses, em auxílio, também, aos
Juizados Federais daquele Estado.

João Pedro Ayrimoraes Júnior é
piauiense, bacharelou-se em Direito
em 1997, pela Universidade Federal do
Piauí-UFPI, e, no ano de 2000, cursou
a Escola de Magistratura do Estado do
Piauí. Exerceu a advocacia no período

de setembro/97 a julho/2000, neste
mesmo ano assumiu o cargo de
Procurador do Estado do Piauí e, em
24 de junho de 2005, passou a integrar
o quadro de magistrados federais da 1a
Região.

Seu maior objetivo junto à Seção
Judiciária do Piauí é a concretização
da Justiça Federal neste Estado,
desejo que se torna mais imperioso por
ser piauiense. Para os que desejam
assumir o cargo de Juiz Federal
aconselha, primeiramente, refletir
bastante sobre a questão vocacional
para o exercício da magistratura
federal. Ser juiz federal requer, antes de
tudo, vocação fator fundamental para
o exercício da judicatura, pois, para
bem exercer esse mister, e em razão
das inúmeras dificuldades a serem
enfrentadas, exige-se do magistrado
dedicação integral, de corpo e alma, e
uma elevada idoneidade moral,
afirmou.

Derivaldo Figueiredo é empossado como diretor da AJUFE

Foram empossados em
solenidade festiva, no dia 06 de
junho, em Brasília, os Diretores e

Conselheiros Fiscais da Associação
dos Juízes Federais do Brasil AJUFE,
eleitos para o biênio 2006/2008. Na
nova diretoria, o Estado do Piauí está
representado, na qualidade de Diretor,
pelo Juiz Federal Titular da 4a Vara,
Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho.
A AJUFE, atualmente presidida pelo
Juiz Federal Walter Nunes da Silva
Júnior (RN), em sua nova
administração, tem como objetivos
precípuos a modernização e a
democratização do Poder Judiciário e
as questões relativas à evolução e
aperfeiçoamento das instituições
democráticas da sociedade; o combate

à violência, com propostas de
mudanças na legislação penal e
processual penal, de modo que se
torne mais eficaz a atuação estatal no
combate às organizações criminosas;
a interiorização da Justiça Federal; a

criação de novas varas federais, além
da criação de novos Tribunais
Regionais Federais. A solenidade de
posse foi bastante concorrida e contou
com a presença de ministros dos
tribunais superiores,
desembargadores federais,
senadores, deputados federais e
magistrados. Prestigiaram a posse do
Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo
Bezerra Filho, o Juiz Federal
convocado pelo TRF-1 a Região, Carlos
Augusto Brandão, e o Juiz Federal
Substituto da 3a Vara, Régis Araújo.
Este último, ocupando o cargo de
Delegado da AJUFE no Piauí, que,
entre outras atribuições, é responsável
pela operacionalização regional das
decisões da AJUFE a nível nacional.
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Justiça Federal/PI e UFPI firmam parceria

A presidente do Tribunal
Regional Federal da 1a
Região, Desembargadora

Federal Assusete Magalhães,
assinou no dia 12 de junho próximo
passado, em Teresina, convênio
entre o Tribunal e a Universidade
Federal do Piauí - UFPI, uma
iniciativa que classificou de "pioneira
no âmbito do Tribunal da Primeira
Região".

O convênio cria o Núcleo de
Prática Jurídica, que funcionará no
antigo prédio da Justiça Federal,
localizado na Praça Marechal
Deodoro, 954, Centro, local em que
estudantes de Direito realizarão
estágio e também serão realizadas
perícias médicas por intermédio do
Hospital das Clínicas da
Universidade Federal do Piauí.

"Esse convênio", disse a
presidente, "permitirá universalizar o
acesso do cidadão à Justiça Federal,
do cidadão carente em matéria
previdenciária. Haja vista que a maior
clientela na Justiça Federal envolve
assuntos previdenciários. '''' Ao
tempo", disse a presidente Assusete
Magalhães, "que assistiremos o
cidadão carente, permitiremos aos
estudantes de Direito fazer estágio,

supervisionados pelos professores."
O convênio, segundo a

presidente do TRF-1 a Região, surgiu
no momento adequado, porque
"precisamos nos conscientizar que
apenas somando esforços poderemos
superar as dificuldades."

"Há grande carência de recursos
orçamentários em todos os setores",

EOUCACAO
CIHICIAARTE
1"~lUSAO
SOCIAL

disse Assusete Magalhães,
demonstrando que a realidáde no
TRF da 1a Região não é diferente.
"Em 2006, nosso

orçamento foi contingenciado
em 25% e faltou dinheiro para
realização de perícias médicas.

" (Fonte: ASCOM/TRF 1a
Região)

Servidores da JFPI destacam-se em evento

os servidores José Ribamar
Rodrigues do Monte (Diretor
da Secretaria Administrativa-

SECAD) e Maria Rosângela Cunha
Leite Costa (Supervisora da Seção de
Execução Orçamentária e
Financeira- SEOFI) receberam
reconhecimento do Ministério da
Fazenda e do Ministério do
Planejamento durante a realização da

111 Semana de Administração
Orçamentária, Financeira e de
Contratações Públicas do Governo
Federal, promovida pela Escola de
Administração Fazendária, no período
de 29.05.2006 a 02.06.2006, em
Recife/PE.

O evento é realizado anualmente,
por região, e tem por objetivo
proporcionar aos treinandos uma visão
específica do processo de
planejamento, orçamento,
administração financeira e compras no
âmbito do Governo Federal. Contou
com 350 participantes, e foram
realizadas 40 (quarenta) oficinas,
subdivididas em 8(oito) por servidor.
Um total de 30 (trinta) servidores
participantes foram reconhecidos por
mérito, os quais foram avaliados por
destaque contínuo, especialmente
pelo conhecimento teórico e prático em
finanças públicas aplicado ao Governo
Federal.

Os servidores José Ribamar

Monte e Rosângela Costa não só se
destacaram como os melhores do
Estado do Piauí como também da
Justiça Federal.

A Seção Judiciária do Piauí
parabeniza os referidos servidores,
que retornaram do encontro com
novas metodologias de trabalho que
deverão ser aplicadas na execução
da despesa pública desta Unidade
Gestora.

JUN/JUL/2006
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Justiça Federal/PI instalada definitivamente em nova sede

Quatro meses. Nesse curto
espaço de tempo, a Justiça
Federal no Estado do Piauí

mudou completamente a sua estrutura
física, passando de prédio locado a
sede própria, de uma arquitetura e
beleza inigualável, elogiada por todas
as autoridades judiciárias e políticas do
Piauí e Brasília, cujo projeto audacioso
foi iniciado na gestão do então Diretor
do Foro, Juiz Fe 'eral Rui Costa
Gonçalves, teve continuidade nas
administrações dos Juízes Federais
Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho
e Clodomir Sebastião Reis, e concluído
em março de 2006, na gestão do então
Diretor do Foro, Juiz Federal Márcio
Magalhães. Para a construção da nova
sede, que foi construída em 37 (trinta e
sete) meses ininterruptos de trabalho,
e custou R$ 21 milhões, foi preciso
capitanear uma equipe de servidores,
tanto da área administrativa quanto
judiciária, transmitindo-lhes o
entusiasmo necessário para driblar um
orçamento apertado e executar um
serviço de qualidade. E, como

resultado, dantes já proclamado neste
informativo: O SONHO TORNOU-SE
REALIDADE ...

Atualmente, o funcionamento das
unidades da Justiça Federal no Piauí,
em sua nova sede, é a seguinte:

• Térreo recepção, protocolo,
auditório com capacidade para 505
lugares, e agências bancárias.

• 1° Andar: Assessoria de
Comunicação Social e Cerimonial,
Assessoria Jurídica da Direção do
Foro, Bibilioteca, Núcleo de Controle
Interno e Seção de Modernização
Administrativa. Os três primeiros
setores, ligados diretamente à Direção
do Foro.

• 2° Andar: Secretaria
Administrativa, subdividida em Núcleo
de Administração (que abrange os
setores Recursos Humanos,
Financeiro, Orçamentários, Cadastro,
Compras, Licitação etc) e Núcleo
Judiciário(responsável pela
distribuição dos processos judiciais),
além de abrigar a Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais.

• 3° Andar: 18 e 28 Varas
Federais

• 4° Andar: 38 e 48 Varas
Federais

• 5° andar: 58 e 68 Varas
Federais, esta última abriga os
Juizados Especiais Federais.
Atualmente, a Justiça Federal no Piauí
conta os honrosos trabalhos judicantes
de 12 (doze) magistrados, com o
objetivo de fazer mais e melhor pelo
jurisdicionado piauiense e pela
afirmação da democracia no Brasil.
Ressalte-se que dos 12 magistrados,
09 (nove) deles são piauienses. Outro
ponto a ser destacado, por ser um fato
inédito, é que 03 (três» dos
magistrados federais desta Seção
Judiciária graduaram-se em Direito
pela UFPI, no mesmo período - 1°
semestre/1997, são eles:
Nazareno César Moreira Reis (1a

Vara), Brunno Christiano Carvalho
Cardoso (58 Vara) e João Pedro
Ayrimoraes Júnior (68 Vara).

Justiça Federal investe em segurança

Ao chegar à nova sede da Justiça
Federal, além da magnitude da
obra, algo mais chama a

atenção de todos que por aqui passam
a imponência da segurança do edifício,
que passou a contar com uma nova
estrutura: usando vestimentas sociais e
utilizando nova metodologia de
recepção e atendimento.

Os funcionários que fazem a
segurança desta Seccional merecem o
nosso reconhecimento e apreço pelo
desvelo com que vêm executam as
suas funções, sempre muito gentis e
prontos para ajudar a solucionar
problemas que por acaso venham a
surgir.

Disciplinar regras para aumentar a

segurança dos m?gistrados e
servidores, vem sendo ,ma constante
no setor de vigilância desta Seccional,
principalmente quando se vive um
momento de instabilidade resultante do
aumento dos casos de violência nesta
Capital.



Novos servidores na Justiça Federal/PI

HANDERSON CARDOSO BARROS, LEONARDO PORTELA LEITE, ADRYANA CÉLIA ROMERO DE OLIVEIRA DIAS e
JOSINETO BORGES DE MOURA passaram a fazer parte do quadro de servidores desta Seção Judiciária, no cargo de
Técnico Judiciário/Área Administrativa. Aos novos servidores as nossas boas vindas e votos de sucesso nesta Casa.

Agradecimentos

Este pequeno texto não se trata
de um artigo, mas, apenas, de
uma oportunidade para

agradecer a todos aqueles que
participaram, direta ou indiretamente,
para o sucesso da construção do
Edifício-Sede desta Seção Judiciária,
um grandioso projeto que tornou-se
realidade em curto prazo,
considerando o tempo médio de
construção de obras públicas
equivalentes.

Na verdade é um resultado
de um esforço conjunto. Neste
sentido, agradeço ao Diretor do Foro
(2002), Juiz Federal Rui Costa
Gonçalves, pela confiança na
Diretoria da Secretaria Administrativa
para coordenar o planejamento e o
acompanhamento dos atos
necessários à licitação do
empreendimento, sempre com
diretrizes para que a Seção Judiciária
do Piauí fosse dotada de instalações
físicas modernas e dignas para o
Estado do Piauí. Da mesma forma,
agradecer, aos Diretores do Foro:
Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo
Bezerra Filho (2003/2004); Juiz
Federal Clodomir Sebastião Reis
(2004/2005), Juiz Federal Márcio
Braga Magalhães (2005/2006) e ao

atual Diretor do Foro, Juiz Federal
Marcelo Carvalho Cavalcante de
Oliveira, todos, pela continuidade da
confiança.

Também, agradeço aos líderes
dos processos licitatários relacionados
à obra: Ana Valéria Araújo, Edvaldo
Rodrigues e Pedro Vieira (ex-servidor),
servidores que destacaram-se pela
dedicação aos trabalhos pela
objetividade dos editais de licitação.

Outro trabalho árduo foi
realizado pela Comissão de
Fiscalização da Construção, tarefa de
muita responsabilidade, pela exigência
de tomada de decisões rápidas,
portanto, agradeço aos colegas de
Comissão, especialmente, pelo
espírito de equipe: Ana Maria Santos
Silva, Gilson Santos, Ana Célia Silva,
Humberto Costa, Maria Rosângela
Costa, Nels Nelson Santos e João
Rodrigues.

Não poderia esquecer que
todos os resultados alcançados neste
projeto foram com a participação direta
ou indireta de todos os servidores da
Secretaria Administrativa,
principalmente por aqueles que têm
suas atividades relacionadas à
execução do orçamento da União, tais
como: Seções de Planejamento e

Orçamento, Compras, Material,
Informática, Serviços Gerais, e
Comunicações Administrativas.

É importante frisar que
diversos servidores do TRF da 1a
Região tiveram participação
relevante para que se alcançasse um
bom resultado. Portanto, não poderia
esquecer dos Ex-Diretores-Geral do
Tribunal, Alcides Diniz e Washington
Luís da Silva; do Diretor da Secretaria
de Planejamento e Orçamento,
Carlos Frederico Bezerra, e do
servidor Márcio Albuquerque; do
Diretor da Divisão de Engenharia,
Antônio Jorge Leitão; do Diretor da
Secretaria de Informática, Marcos
Barbosa e os servidores João Claver
e Júlio César.

Por fim, fazendo-se uma
retrospectiva desse trabalho fica o
legado de que para a realização de
grandes projetos são necessárias a
ousadia, a perseverança, a
responsabilidade e a ética, que
convergem-se para uma verdadeira
"MUDANÇA".

José Ribamar Rodrigues do Monte

Diretor da Secretaria Administrativa
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