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ovos tempos. Esperança
de mudança. E o saber que
a continuidade também é

sinal de maturidade. Uma grande
Nação se faz conservando o que
representa o seu patrimônio moral
e cultural. O que importa não é
simplesmente mudar, fazer novo,
trocar o logotipo -, mas evoluir,
movimento que pressupõe uma
atuação sobre bases já lançadas.

O ar das mudanças tam-
bém aqui se faz sentir. Não pode-
ria deixar de ser difere~te. É para a
Justiça Federal que as grandes
demandas sociais têm desaguado,
exigindo respostas rápidas,
abrangentes, que não apenas
resolvam os problemas no
presente, mas com a potencia-
lidade de soluções preventivas
futuras.

É na esteira dessa evolução
por que passa o Brasil que os
Juizados Especiais mostram-se
como nossa resposta às questões
apresentadas pela sociedade que
exige justiça. A legitimidade da
Justiça Federal depende da sua
atuação através dos Juizados
Especiais, num proceder célere,
descomplicado e de resultado
eficaz. O princípio da defesa do
cidadão, em sua suprema
aplicação - a lide, não é uma
forma de apazigüar a sociedade:
deve servir para fazê-la se
conhecer, saber o porquê dos
conflitos, encontrar outros
caminhos, o poder não como

instrumento de repressão, mas
antes como elemento descor-
tinador e efetivador de opções
sociais, de engrandecimento do
cidadão e de seu meio.

Essa tendência da Justiça é
irreversível num país tão rico em
potencialidades e tão pobre em
sua efetivação. A Justiça Federal
no Piauí há muito espera pela
oportunidade real de atuar com a
legitimidade de uma Justiça que
torne esse País uma verdadeira
Nação; e a Diretoria do Foro, com
todo afinco, capitaneará esse
movimento que nos faz mais
fortes.

Continuarão sendo metas
prioritárias para a Diretoria do
Foro a construção de nossa sede e
o Programa de Qualidade de Vida
nesta Secção Judiciária. Não há
como separar o bem estar do
servidor e Juízes da forma como
se presta o serviço para o público,
que é, em última instância, nossa
razão enquanto Servidores do
Estado.

Outro ponto essencial para
a Diretoria do Foro é a procura
incessante da otimização da
relação entre função e capacidade
administrativa, o que pode
implicar alterações, mas sempre
dentro de um critério razoável que
considere a competência, o
espírito de colaboração e o de
equipe imanente ao servidor.

Deriva/do de Figueiredo Bezerra Filho
Juiz Federa/ e Diretor do Foro

Cartas J
Cara Supervisara,
Invocando a denominação do nosso "'informativo" - Libera Vox -. solicito a publicação do seguinte protesto.

Grata, Nilzete.
EXISTO
Na qualidade de servidora com mais de 10 (dez) anos de trabalho prestado a esta instituição, em outubro de 2001. recebi, juntamente com outros companheiros de

trabalho, homenagem por tempo de serviço. que tem previsão na Resolução n. 19/2000. do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Aquele evento não foi objeto de uma nota de rodapé neste "infonmativo". Lembro-me de alguma justificação (não teria havido circulação pelo resto do ano, mudou a

Administração etc.). Tudo bem. não me importei e. creio, igual posicionamento teriam ou têm os meus colegas então homenageados. Mas não faria mal se, neste ano. houvesse
uma fotografiazinha qualquer no Mural do Servidor (de preferência, uma em que a gente não estivesse em pose vexatória ... )

O evento deste ano trouxe elogiosas inovações: leitura de currlCulo/biografia, placa e duas páginas de notícia no último "informativo". (Confesso que, de todas elas,
desejei mesmo foi a placa.)

Homenagem por tempo de serviço não constitui benesse tampouco é promoção de pessoas. Constitui, sim, reconhecimento de serviços prestados, razão por que é
promovida pela instituição. Assim, a homenagem deste ano, pela circunstância e destaque de que se revestiu. revelou tratamento manifestamente diferenciado, conduta que
deve ser evitada pela Administração sempre que estiver a atuar como tal.

Cara Servidora, •
Informamos que o Cerimonial desta Seccional vem tentando aprimorar-se a cada evento. A homenagem prestada aos servidores no ano de 2001, contou com o

patroclnio único da SERJUSPI. O que não ocorreu no ano de 2002 .•Além de contarmos com o patroclnio da SERJUSPI e também do SINDIJUFElPI, tivemos a parceria do
PGQVT. Não fazemos tratamento diferenciado, somente tentamos, a cada ano, servir da melhor forma posslvel, com dedicação e responsabilidade.

Ressaltamos, ainda, que as fotos registradas no ano de 2001 (nenhuma em posição vexatória) foi motivo de uma bela exposição durante evento nesta Seccional.
Comissão de Cerimonial
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NOVO CÓDIGO CIVIL ~
O QUE MUDOU NO DIREITO DE FAMILIA

Joldene Rocha de Oliveira Barbosa
Bacharela em Direito, Técnica Judiciária e Supervisara da Seção de Comunicação Social

!ri inalizado no ano de 1916,
numa época em que não
existia divórcio nem se

imaginava que um exame de DNA
poderia atestar com segurança a
paternidade de uma criança, o
antigo Código Civil tinha muitos
artigos ultrapassados.

Em 1968, uma comissão de
juristas, sob a coordenação do Prof.
Miguel Reale, assumiu a tarefa de
revê-lo. O projeto do Código
reformado foi enviado ao Congresso
Nacional em 1975 e só em janeiro de
2002, após receber centenas de
emendas, foi sancionado pelo então
Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso.

Em vigor desde o dia 12 de
janeiro do ano corrente, o novo
Código Civil acabou com muitas
normas que regeram a vida dos
brasileiros nos últimos 86 anos e
instituiu outras que estão causando
polêmica e mexem com a vida das
pessoas.

Não se trata, portanto, de um
estatuto inovador. Muitas mudanças
já vinham se consolidando por meio
de jurisprudência. Algumas
inovações já estavam incorporadas
ao dia-a-dia dos brasileiros. O novo
Código apenas veio cristalizar uma
situação que já era corriqueira nos
nossos tribunais. O novo Código
Civil já nasceu desatualizado, pois
'não incorporou inúmeras conquistas
das leis que vieram após 1916 e da
Constituição Federal.

Jan/Fev 2003

Vejamos as mudanças no
tocante ao direito de família:

• A Maioridade civil do
jovem é adquirida a partir dos 18
anos, e não mais aos 21, como
previa o Código anterior. Com isso,
ganha independência total dos pais,
e não precisa de autorização paterna
para casar, abrir um negócio ou
tornar-se sócio de uma empresa. A
medida pode trazer sérias
conseqüências para jovens imaturos
que, a p'artir de então, terão que
responder pelos seus atos.

• A ação de negação da
paternidade do filho já registrado
pode ser movida a qualquer
momento. Pelo antigo Código, só
poderia fazeê-lo até a criança
completar 2 meses.

• A mudança do regime de
casamento pode ser feita depois da
troca de alianças. No entanto, é
preciso que marido e mulher estejam
de acordo e justifiquem o pedido ao
juiz. Até então, era necessário
divorciar-se e depois casar-se
novamente para trocar de regime.

• A guarda dos filhos, em
caso de separação, não será
preferencialmente da mãe. O juiz
levará em conta quem tiver melhores
condições de cria-los, ou seja, quem
pode dar mais atenção, cuidar da
educação e transmitir valores morais
dignos ao menor. Só a questão
financeira não é determinante, pois
o cônjuge mais abonado pode ser '
obrigado a pagar pensão alimentícia
ao que fica com os filhos. No caso de
con.dições de igualdade dos
cônjuges, o )uiz observa quem é o
mais apegado, chegando até mesmo
a ouvir as crianças.

• No caso de um casal sob o
regime de separação total dos
bens, caso um dos cônjuges venha a
falecer, o cônjuge sobrevivente

passa a disputar metade da herança
(legítima) com os descendentes
(filhos) ou, na ausência deles, com
os ascendentes. A outra metade da
herança (disponível) fica para quem
tiver sido indicado pelo cônjuge
antes do falecimento. Em caso de
separação, a mulher não herda
nada, pois a nova lei só vale se um
dos cônjuges morrer enquanto
perdurar o relacionamento.

• No que se refere à
virgindade, o novo Estatuto nem
sequer faz menção ao artigo que
previa a anulação do casamento,
caso a mulher não fosse mais virgem
e tivesse ocultado isso do marido.

, • Quanto ao regime da
união estável, já reconhecido pela
Carta Magna, o novo Código trouxe
poucas modificações: não fala em
tempo mínimo de convivência para
caracterizar o regime, deixando que
o juiz decida caso a caso, e permite
que pessoas casadas no papel, mas
separadas de fato de seus cônjuges,
mantenham união estável, vivendo
sob o regime da comunhão parcial
de bens, ou seja, tudo o que for
comprovadamente adquirido pelo
casal após a união pertence a ambos
em partes iguais.

• No caso do casamento
de pessoas comprovadamente
pobres, não será cobrada taxa. E, o
casamento religioso, realizado
em qualquer culto, pode ter efeitos
civis. Nesse caso, faz necessário que
o casal apresente antes ao cartório os
documentos necessários para o
casamento.

• O novo Código garante
igualdade a todos os filhos, não
importa se biológicos ou adotivos,
nascidos no casamento ou de
relações extraconjugais. Sumiram as
expressões:"filho legítimo" e "pátrio,
poder."
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FederaisOs Juízes

ANIVERSARIANTES DE
FEVEREIRO

O PGQVT parabenizou os
aniversariantes do mês de fevereiro
com uma singela homenagem.

curso.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL

Substitutos Márcio Braga Magalhães
e Sandro Helano Soares Santiago,
através do Ato nO 205/TRF-1 a

Região, de 28.02.2003, foram
designados para, com prejuízo das
suas funções, atuarem no Juizado
Especial Federal no Estado do Piauí,
a partir de 10 de março do ano em

Merece os nossos aplausos os
meml;>rosda Comissão de Licitação
para Contratação de Empresa
Especializada para construção do
edifício-sede da Justiça Federal,
Seção Judiciária do Piauí: Ana
Valéria Neiva Moreira Araújo
(Presidente) Edvaldo Rodrigues da
Silva, Heldon César da Silva
Alcantara, José Ferraz Nunes
Sobrinho, Josino Alves da Silva e
Pedro Vieirade Sousa.

SEBIB INFORMA

Encontram-se disponíveis,
para consulta e/ou empréstimo, fitas
de videocassete, recentemente
incorporadas ao acervo da
Biblioteca, sobre os mais variados
temas discutidos durante o Curso de
Preparação dos Juizes Federais
Substitutos e sobre Os Juizados
Especiais Federais.

SEDER PARTICIPA DE
ENCONTRO

A Supervisora da Seção de
Desenvolvimento e Recursos
Humanos, Dinorá Nunes Teles,
participou, nos dias 20 e 21 de
Fevereiro de 2003, em Brasília-DF,do
11 Encontro de Gestão de Pessoas da
Justiça Federal, promovido pelo
Conselho da Justiça Federal.

O Coordenador da Comissão de
Fiscalização e Execução da
Construção do edifício-sede da
Justiça Federal no Piauí, Dr. Ribamar
Monte, acompanhado do JF Rui
Gonçalves, à epoca Diretor do Foro,
e dos membros da Comissão de
Licitação estiveram em visita a
referida obra.

FESTA PARA RÉGIA VITÓRIA

CONTRATAÇÃO DE
MÃO DE OBRA

Esta Seccional conta, desde a data de
18.02, com os serviços
especializados do copeiro Barros, da
recepcionista Márcia, do mensageiro
Ximenes e do eletricista Lucídio.
A contratação dos referidos serviços
tem por finalidade a implementação
das ações desenvolvidas pelas
Seções de Serviços Gerais (SESEG),
de Comunicações e Arquivos
Administrativos (SECAM) e de
Programas e Benefícios Sociais
(SEBES).

A servidora Régia Vitória
'comemorou dia 10, a passagem do
seu aniversário, com festa organizada
na CEMAN, onde é Supervisora da
pasta. Estiveram presentes os Oficiais
de Justiça, Diretor da Secretaria
Administrativa, Dr.Ribamar Monte, e
demais servidores da Casa.

qlbfQfl CVOX
-------'l.l st-ça FederallPl em Pauta ,==============
DESPEDIDA DO RAIMUNDO COMISSÃO VISITA OBRAS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NONATO DA NOVA SEDE
Servindo como Diretor de Secretaria
da 4a Vara, desde o ano de 1999, o
servidor Raimundo Nonato
Rodrigues Bezerra, por motivos
superiores, teve que deixar esta
Seccional para servir junto ao
Juizado Especial Federal no Piauí, na
mesma função.
Não como despedida, mas como
forma de demonstrar o afeto que
todos sentem por ele, os servidores
da Casa prestaram-lhe uma bela
-homenagem, que certamente ficará
gravada em seu coração por longos
anos.
Raimundo Nonato, desejamos-lhe
muito sucesso na sua nova
empreitada.
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JUIZ FEDERAL DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO
À FRENTE DA DIREÇÃO DO FORO

1\ pós merecidas férias, o
li Juiz Federal da 1aVara,

Derivaldo de Figueiredo
Bezerra Filho, assumiu a
Diretoria do Foro e a Direção da
Correição Permanente dos
Serviços Auxiliares da Seção
Judiciária do Piauí, para' o
biênio 2003/2004, sucedendo o
Juiz Federal Rui Costa
Gonçalves (3a Vara), que foi um
exemplo de administrador
seguro, cordato e realizador,
marcando de forma indelével
sua passagem pela Diretoria. do

Foro e representando de modo
grandioso a Justiça Federal no
Piauí perante a sociedade
piauiense.

Dar continuidade à
construção da sede própria desta
Seccional, que hoje funciona em
prédio alugado, é uma das
principais metas do novo Diretor do
Foro. Magistrado de reconhecido
talento que certamente, mais uma
vez, será exitoso no exercício de
mais este mister e muito contribuirá
em prol de uma justiça mais atuante
e compromissada com os interesses
da sociedade piauiense.

CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA
Especial Federal Cível e Criminal no
Estado do Piauí.

Até a data de 31.12.2002,
encontravam-se em tramitação na
Justiça Federal no Piauí uma média
de 22.203 (vinte e dois mil, duzentos
e três) processos e 3.642 (três mil,
seiscentos e quarenta e dois)
processos no Juizado Especial
Federal.

Conforme ressaltou o nobre
Corregedor, a Seção Judiciária do
Piauí, pelo número de processos em
tramitação não apresenta muitas
irregularidades, além das já
conhecidas e corriqueiras nas demais
Seccionais. Portanto, esta Seccional
está de parabéns pelo trabalho aqui
desenvolvido com os jurisdicio-
nados ..

Desembargador
Federal

Aloisio Palmeira
Uma

e Assessores,
durante

Correição Geral
Ordinária,

na
Seção Judiciária

do Piaui.

Desembargador
Federal

Aloisio Palmeira
Uma

e Assessores,
durante

Correição Geral
Ordinária,

na
Seção Judiciária

do Pia ui.

a Correição Geral Ordinária nos
processos em tramitação na Justiça
Federal no Piauí e no Juizado

!ri stiveram em visita a esta,
Seccional, no período de 21
a 27.02, o Desembargador

Federal e Corregedor-Geral do
Tribunal Regional Federal da la
Região, Aloísio Palmeira Lima,
acompanhado do Juiz Federal
Marcos Augusto de Sousa, Juiz
Federal Cândido Moraes Pinto Filho
(BA), Dr. Marcos Aurélio de Brito
(Chefe da Assessoria da Corre-
gedoria do TRF-1 a Rgião) I e
Desembargadora Federal e
Coordeandora Geral dos Juizados
Especiais Federais da 1a Região, Dra.
SeIene Almeida, para aqui realizarem

Jan/Fev 2003 Pág.05
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REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS 2002
José de Ribamar Rodrigues do Monte, M. Se.

Diretor da SECA0

exercício de 2002 foi mar-
cado por diversas realiza-
ções administrativas,

princi-palmente no que se refere à
modernização de Seções
vinculadas à Secretaria
Administrativa. É o caso da Seção
'de Contadoria e Seções
relacionadas à gestão de recursos
públicos. Nesse período conseguiu-
se implementar efetivamente o
Programa de Gestão em Qualidade
de Vida e Trabalho, através da
composição de um Comitê que
atuou com ótimos resultados
durante todo o exercício, sempre em
parceria com a Comissão de
Cerimonial, esta especialmente
formada para qualificar os eventos
que aconteceram no exercício: Dia
das Mães, Dia dos Pais, Festa Junina
etc., todos sob o patrocínio dos
próprios servidores, magistrados
e/ou de terceiros.

Quanto à gestão financeira e
patrimonial, apesar das limitações
orçamentárias, as principais
realizações foram: reforma do
edifício próprio que possibilitou a
instalação do Juizado Especial
Federal Cível e Criminal, em 08 de
abril; aquisição de mobiliário,
equipamentos de comunicação e de
informática, bens de consumo, e
serviços de manutenção da
atividade judiciária, atendendo a
demanda do Juizado Especial,
Turma Recursal, instalada em 12
de junho, Secretarias de Vara,
Gabinetes dos Magistrados e
Secretaria Administrativa;
aquisição de livros que incrementou
o acervo da Biblioteca, bem assim
dos gabinetes de juízes;
recebimento de 01(um) veículo
Ford/Ranger e 01(um) data-show
doados, respectivamente, peJa
Delegacia da Receita Federal do
Piauí e Delegacia da Receita Federal
de São Paulo, para melhor
estruturar o sistema de transporte e

Pé(g.06

desenvolvimento de recursos
humanos; acréscimo de 18
credenciamentos para assistência
médica a beneficiários do PRO-
SOCIAL, bem como adaptação das
instalações físicas da Seção
Benefícios Sociais, melhorando a
qualidade no atendimento;
instalação de porta giratória
custeada pela Caixa Econômica
Federal, iniciando o projeto do novo
sistema de portaria e segurança da
Seccional, que será finalizado neste
exercício; redução de custos com
serviços de telefonia e reprografia,
mantendo a mesma eficiência na
prestação jurisdicional; realização
de treinamento para servidores,
atingindo o indicador de 82
servidores treinados; execução de
fo~has de pagamento autorizadas
pelo TRF da la Região, atendendo a
expectativa dos servidores e
magistrados; e, por último, uma das
maiores realizações, o término dos
projetos de construção da futura
sede, e o lançamento da respectiva
licitação.

No que se refere. aos
projetos básicos para construção do
edifício-sede, após 10 meses de
muitas decisões, buscando
funcionalidade limitada a custos,
essenciais para a continuidade do
projeto, a Comissão, formada por
componentes dotados de otimismo
e perseverança, atestou com a
Diretoria do Foro o recebimento dos
referidos projetos, marco inicial de
um sonho que começou a
transformar-se em realidade,
. principalmente, com a competência
da Comissão Especial de Licitação
que, em 2 meses finalizou a
Concorrência 01/2002,
possibilitando à administração a
emissão da nota de empenho em 30
de dezembro no valor de
R$3.261.200,00, como parte da
despesa necessária para a
construção da sede com

15.838,30m2, no valor total de
R$14.917.171,17, permitindo a
assinatura do contrato de
co.nstrução com o vencedor do
certame em 10.01.2003, resultando
no início da obra em 22.01.2003.
Conforme o cronograma físico-
financeiro, a construção terá a
duração de 18 meses, ou seja,
poderá ser concluída em junho de
2004, desde que haja
disponibilidade orçamentária.
Nesse sentido, no orçamento da
União deste exercício está
consignado R$ 4.000.000,00, o que
garante a execução de quase a
metade da construção neste ano.

Essa obra, além de
incrementar as instalações físicas da
Seção Judiciária para melhorar a
prestação jurisdicional, gera
emprego e renda, por tratar-se de
investimento público (formação de
capital fixo na Contabilidade
Nacional) e, segundo os
economistas, há o efeito
multiplicador Keynesiano de
investimentos, haja vista uma
variação na renda nacional. Por
exemplo, um investimento de
R$100,00 gera circulação de renda
em R$400,00 dada à variação
autônoma da demanda agregada,
em forma de progressão geométrica
decrescente, que tem como razão a
propensão marginal a consumir.
Nesse exemplo, hipoteticamente
75 %, dessa forma, 100/1-
0,75=400 (in Economia Básica,
4.ed. Vasconcellos & Troster,
Atlas, 1998, p.267).

Por fim, todas as realizações
administrativas foram conseguidas
devido à qualificação, capacidade
de iniciativa e dedicação dos
servidores designados,
estrategicamente, a fim de
colaborarem com a Diretoria do
Foro para que a mesma alcance as
. metas planejadas.
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Assinatura do Contrato de Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal no Piauí
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Natal da Solidariedaae
Atendimento a 120 çrianças portad

• •

..
•

tação de grupos de danças, comemo-
ração dos aniversariantes do
respectivo mês, entre outros.

No que se refere à quali-
ficação profissional, contando com a
parceria da Seção de Recursos
Humanos, inúmeros cursos de
aperfeiçoamento e atualização foram
ministrados. Como é o caso do Curso
de Gerenciamento, Atualização em
Processo Penal e Processo Civil,
Direito Previdenciário etc.

O PGQVT já é uma reali-
dade. Apostou-se nele e os resultados
são cada vez mais satisfatórios. Todos
os que interagem neste programa
estão convictos de que está dando
certo, vez que no PGQVT O ÚNICO
RISCO ÉSER FELIZ.

No tocante à saúde, acont-
ceram palestras sobre reorientação
alimentar e nutricional, doenças
cardiovasculares, aferição da pressão
arterial dos servidores, verificação de
glicemia, cadastramento dos
servidores hipertensos para acompa-
nhamento médico. Foi implantado o
Projeto "De Bem com a Vida," com a
formação da 1 turma de Ioga da
Justiça Federal no Piauí. O PGQVT
fechou o ano de 2002 com chave de
ouro, a organização da Feira de
Saúde e a promoção da Campanha
da Solidariedade.

A sociedade contemporânea vem,
incessantemente, passando por
inúmeras transformações, em
razão do movimento da
globalização, considerado o mais
avançado processo de internaci-
onalização da economia, denom-
nado de A Terceira Revolução e
caracterizado, precípuamente, pela
evolução da Informática e pela
inserção da mulher no mercado de
trabalho.

o ponto culminante do
PGQVT na Seção Judiciária do
Piauí é a Sexta-Feira Informal,
momento máximo de integração
na Seccional, que acontece sempre
na última sexta-feira de cada mês.
Palco de Shows com artistas da
terra, exposição de artes, apresen-

Diante desse contexto, o
TRF-l a Região decidiu implantar
um novo modelo de gestão, o
Programa de Gestão em
Qualidade de Vida e Trabalho
PGQVT, que trabalhando em
parceria com a Comissão de
Cerimonial da Casa, vem, desde
meados do ano de 2002, época da
implantação do PGQVT, nesta
Seccional, trabalhando três pilares
básicos: integração entre
magistrados e servidores, saúde e
qualificação profissional dos
mesmos.

Pág.08 Jan/Fe~



IVT

qual foi saudado calorosamente
pelo amigo de longas datas,
Roberto Carvalho Veloso, Juiz
Federal da 2a Vara.

O ponto alto do evento foi
a palestra "Demonstrações
Práticas de Combate à Incêndio,"
ministrada pelo Capitão do Corpo
de Bombeiros, Aírton Sansão
Sousa.

Para finalizar, os
aniversariantes do mês de
fevereiro receberam os
cumprimentos afetuosos dos
magistrados e servidores, pela
passagem de tão significativa data,
degustando um saboroso coffee
break.

Durante todo o evento,
aconteceu a exposição de livros
jurídicos, bijouterias e de uma
agência de turismo, que prestou
inúmeras informações sobre os
pontos turísticos mais visitados no
Estado do Piauí e no Brasil, e as
vantagens dos pacotes turísticos
oferecidos.

VIDD
NOVO DIRETOR DO FORO

DÁ TOTAL APOIO AO PGQVT
No último dia 28 de

fevereiro, realizou-se a abertura
oficial das atividades do PGQVT
para o ano de 2003, durante a já
tradicional Sexta-Feira Informal,
projeto que já se consolidou nesta
Seção Judiciária, pelo que vem e
continuará contribuindo em prol da
qualidade de vida dos servidores da
Casa.

Na oportunidade, a
Presidente da Comissão do PGQVT
usou da palavra para fazer um breve
relato das atividades já
desenvolvidas pelo programa e os
respectivos resultados obtidos.

O novo Diretor do Foro para
o biênio 2003/2004, Juiz Federal
Derivaldo de Figueiredo Bezerra
Filho, por sua vez, falou das suas
propostas de trabalho para o
referido período, oportunidade em
que declarou total apoio ao PGQVr.
Aproveitou o ensejo para apresentar
o Juiz Federal titular da 4a Vara,
Clodomir Sebastião Reis, recém
chegado a esta Seção Judiciária, o

LID .DE

, 2003 Pág.09



precedidos de análises que visam a
verificar se a documentação está
dentro dos padrões legais para se
contratar com a Seção Judiciária.
Outras competências da SEOFI:
proceder ao registro e ao controle de
assinaturas de contratos, convênios,
acordos e ajustes; fornecer elementos
para a elaboração das propostas
orçamentária e financeira; receber e
processar as solicitações de empenho
(reserva do crédito), observando as
formalidades necessárias à sua
execução. As operações da SEPLO e
SEOFI são realizadas através do
Sistema Integrado de Administração
Financeira-SIAFI, instrumento de
execução e controle no âmbito da
Contabilidade do Governo Federal.

quantitativos, são remetidas, em
média, 450 (quatrocentas e
cinqüenta) correspondências
semanais dentre ofícios, cartas de
citação, cartas precatórias,
intimações e outras. Some-se a isso a
remessa diária de processos judiciais
à Procuradoria da República
(Ministério Público Federal), Polícia
Federal e Justiça Estadual,
acompanhados de ofícios para
órgãos públicos diversos. No que
tange às correspondências
endereçadas ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região, estas seguem
diariamente via malote, chegando ao
seu destino no dia seguinte. Por
último, à SECAM cabe a
administração e controle do acervo
administrativo guardado no arquivo.
Para desempenhar referente serviços,
a Seção conta com o esforço e
dedicação dos servidores Genésio e
Wallery.

pedidos e requerimentos
administrativos. Com isso, tornou-se
possível e mais fácil o controle e
acompanhamento da tramitação, do
processo até a fase final, o
arquivamento. De janeiro a outubro
do ano de 2002,foram
protocolizados 2.035 (dois mil e
trinta e cinco) expedientes. Deste
total, foram autuados 910
(novecentos e dez) processos
administrativos de caráter diverso,
quais sejam, pedidos e
requerimentos de servidores e/ou
agentes externos. No que diz respeito
às correspondências que aqui
chegam para encaminhamento, o
fluxo é intenso e intermitente por
tratar-se de atendimento à demanda
contínua das 05 (cinco) varas
federais, e mais recentemente, do
Juizado Especial Federal, obedecidos
prazo e urgência quando do seu
encaminhamento. Em termos

executar no exercício seguinte ao da
elaboração. Nessa Proposta estão
inclusas todas as necessidades da
Seccional (exceto despesas com
pessoal, planejada pelo TRF la
Região): material de consumo,
(mobiliários, livros, combustíveis,
água, etc) como também de serviços
(contratos de vigilância, limpeza,
locação do imóvel etc), segregados
por programa de trabalho. Outras
competências da Seção de
Planejamento: verificar o que é
possível ou não de se executar dentro
do ano, sugerindo cortes ou
acréscimos. Verificar também junto
ao TRF la Região sobre a liberação
de recursos financeiros e
orçamentários e possíveis pedidos de
créditos adicionais. Enfim,
administrar os recursos destinados à
Justiça Federal/PI.

À SEOFI, cabe executar, de
fato, todas as ações planejadas pela
SEPLO, como o pagamento de
fornecedores, credenciados, folha de
pessoal, defensores dativos, peritos,
estagiários etc. Esses pagamentos são

eonhecendo a .Justiça FederallPl

SEPLO e SEOFI

SECAM

entre as várias Seções que
compõem o NUCAD/
SECA0, queremos aqui

destacar a Seção de Planejamento e
Orçamento-SEPLO e a Seção de
Execução Orçamentária e Financeira
- SEOFI, que têm como supervisores
Héldon César e Rosângela Leite,
respectivamente.

A função precípua da SEPLO
é procurar alocar todos os recursos
com o objetivo de não deixar as
atividades da Seccional
estacionarem, iniciando com a
elaboração da Proposta
Orçamentária preliminar (há a
consolidação de todas as propostas
pelo Tribunal), que tem como fim o
planejamento do que se pretende

Seção de Comunicações e
Arquivo Administrativo
-SECAM é a mediadora no

recebimento e distribuição das
correspondências internas e
externas, bem como responsável
pelo recebimento, sob protocolo, dos
expedientes diversos sujeitos à
apreciação da Secretaria
Administrativa e Diretoria do Foro.
Interna.mente, operacionaliza' o
SISPRA (Sistema de Processos
Administrativos), moderno método
de autuação informatizada dos

D
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Con ecendo a .Ju!itiça FederallPl

BIBLIOTECA AGNELO PEREIRA
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Eliana Valois - Biblioteci..ria (sentada)
Dulce Lindoso (em pé)

eve-se ao Juiz Federal, à
época Diretor do Foro,
Hércules Quasímodo da

Mota Dias, eminente magistrado
que integrou o judiciário piaui-
ense, a implantação da Biblioteca
da Justiça Federal no Piauí, que
ocorreu no dia 20 de maio de
1982, recebendo o nome de
Biblioteca "Agnelo Pereira," em
homenagem póstuma a esse Juiz
Federal que enriqueceu o
repertório de sentenças da Justiça
Federal em inúmeras produções
de elevado padrão jurídico e
sempre se preocupou com a
atualização do acervo.

Seu objetivo principal é
suprir a demanda de informações
da Seção Judiciária no Estado do
Piauí, contribuindo para a
garantia do exercício do Direito a
toda à sociedade.

Todos os métodos e proce-
dimentos para o funcionamento
da Biblioteca são determinados e
disciplinados pela Instrução
Normativa nO14 (lN-14) do TRF-
1a Região, no que se refere a
consulta e empréstimo de
publicações, aquisição, tom-
bamento, indexação, catalo-
gação, classificação e manutenção
do acervo.

O público alvo restringe-
se, especificamente, a magis-
trados, servidores, estagiários e
público externo interessado (este,
somente consulta).

O acervo é especializado
em Direito e Ciências afins, de

Jan/Fev 2003

livre acesso e está dividido em
obras de referência, doutrina,
periódicos, legislação e matérias
especiais.

A Biblioteca normaliza as
suas publicações de acordo com
as normas da Associação
Brasileira. de Normas Técnicas
ABNT e adota, para a orga-
nização do seu material bibli-
ográfico, a Classificação Decimal
de Direito, Código de Cata-
logação Anglo Americano e
aTabela de Cutter.

Mantém intercâmbio com
órgãos Judiciários e gover-
namentais, objetivando o enri-
quecimento do seu acervo.
Oferece como intercâmbio a
Revista da Justiça Federal no
PiauÍ.

O material bibliográfico
pode ser consultado por todos os
estudiosos da área de Direito,
entretanto, o empréstimo só é
efetuado para os magistrados,
servidores e estagiários. Res-
peitando a lei dos direitos
autorais, o material bibliográfico é
emprestado para fotocópia.

O serviço de referência
inclui o atendimento ao usuário
no que se refere a: pesquisa em
doutrina, pesquisa on-line de.
normas (leis, decretos, Portarias,
etc), consulta em Banco de
Dados, Diário Oficial da União e
Diário da Justiça On-line,Sistema
de Informação do Congresso
Nacional, Bibliotecas Jurídicas
Virtuais etc.

O acervo está sendo
automatizado com o software
SIABI, desenvolvido pelo TRF1,
visando à modernização dos
produtos e serviços e à garantia
de um atendimento rápido,
eficiente e eficaz para seus
usuários.

Além das atividades
inerentes à Biblioteca, destaca-se
o início da automação do acervo,

a aqulslçao, por doação/inter-
câmbio de 133 livros e 44 títulos
de periódicos, a aquisição de
novos títulos e mobiliários, inicio
da formação da videoteca e da
criação e alimentação dos dados a
serem disponibilizados na sua
HomePage.

No ano de 2003, pre-
tende-se implementar o acervo
com a aquisição de títulos da
literatura piauiense, atualizar o
acervo jurídico, incrementar o
acervo da videoteca e dispo-
nibilizar a página da Biblioteca na
Intranet da Seção Judiciária no
PiauÍ.

A Biblioteca da Justiça
Federal no Piauí conta com os
serviços da Bibliotecária

Eliana Candeira Valois
(eliana.valois@pi. trfl.gov. br) e
da servidora Dulce Lindoso

(Dulce.lindoso@pi.trfl.gov.br).
Maiores informações pelo e-mail
. sebib@pi.trfl.gov.br.
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-DECISOES PROFERIDAS PELA TURMA RECURSAL
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS-SECÇÃO PIAUí

LEVANTAMENTO DE FGTS.
A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Secção Piauí, à unanimidade, reconheceu a
aplicabilidade do IPC, quando da correção do FGTS, seguindo orientação jurisprudencial do STF e
do STJ. No que concerne à expedição de alvará para o levantamento do saldo devido, os Juízes
titulares da Turma entenderam ser incabível, ressalvadas as situações excepcionais, identificadas
caso a caso, devendo ser adotado, em regra, o rito executivo próprio do Juizado Especial Federal.
Proc. nO2003.700291-0

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL.
ATurma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Secção Piauí, à unanimidade, julgou prejudicada
apelação, declarando a nulidade de sentença proferida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro
Social, sob o argumento de ausência de processo administrativo com ampla defesa. Entenderam os
Juízes titulares da Turma que, para a aferição da incapacidade laboral, é imprescindível a realização
de perícia médica, determinando, por este motivo, o retorno dos autos à instância de origem.
Processo nO2002.703618-0.

Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais - Secção Piaui
JF Derivaldo Figueiredo, JF Rui Gonçalves (Presidente) e JF Márcio Magalhães

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Secção Piauí firmou entendimento, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que a observância da regra
de equivalência prestação mensal/parcela da renda familiar é inerente ao Sistema Financeiro de
Habitação, sendo desnecessária sua adoção em cláusula expressa.
Processo nO2002.702640-9.

PASSIVO RELATIVO AO REAJUSTE DE 28.86%. SERVIDOR FALECIDO.
ATurma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Secção Piauí, à unanimidade, negou provimento
a apelação interposta pela União Federal, entendendo que, uma vez que o óbito do servidor não
gerou pensão, os valores relativos ao reajuste de 28,86% deverão ser pagos aos sucessores na forma
da lei civil, observando quanto à forma de pagamento o parcelamento previsto na MP nO2.169-
43/2001.
Proc. nO2002.703422-8.

-
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JUIZ FEDERAL CLODOMIR SEBASTIAO REIS
-ASSUME A TITULARIDADE DA 4a VARA

quadro de magistrados da Justiça Federal
no Piauí, desde o último dia 29.01.2003,

passou a contar com os honrosos serviços do MM.
Juiz Federal CLODOMIR SEBASTIÃO REIS, que
assumiu a titularidade da 4a Vara. Natural do Estado
do Maranhão, vem, exercendo a judicatura federal
desde o ano de 1998. Titularizou-se na Seccional do

Estado de Roraima,
em 21.01.2002 e, em
13.01.2003, por
determinação do TRF

1 a Região, foi
removido para a
Seção Judiciária do
Piauí, encontrando-se,
pois, à disposição dos
jurisdicionados
piauienses.

JUSTIÇA FEDERAL NO PIAUí RECEBE
VISITA DE FORMANDOS DE DIREITO

Justiça Federal no Piauí
teve a honra de receber, nos
dias 12 e 17 de fevereiro

último, a visita dos bacharelandos
do Curso de Direito da
Universidade Estadual do Piauí -
UESPI e da Universidade Federal
do Piauí UFPI, respectivamente.

Os nobres formandos da
UESPI, Turma "Em Busca da

, Justiça" forall) recepcionados pelo
Diretor do Foro, Juiz Fed,eral
Derivaldo de Figueiredo Bezerra
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Filho, e muito bem representados
pelo bacharelando Tarcísio Guedes
Basílio, designado orador oficial da
turma.

Os bacharelandos da UFPI,
Turma "Omnia Mecum Mea Porto, "
foram, também, recepcionados
pelo Diretor do Foro, Juiz Federal
Derivaldo de Figueiredo Bezerra
Filho e saudados pelo Juiz Federal e
professor da UFPI, ora homena-
geado, Márcio Braga Magalhães,
que falou em nome dos demais
juízes da Casa,

Em nome da turma, falou o
bacharelando Alexandre Augusto
Batista de Lima, oportunidade em
que' teceu inúmeros elogios aos
magistrados da Casa, pelo trabalho
dignificante e de grande relevo que
vêm desempenhando diuturna-

mente junto à sociedade piauiense.

A visita dos formandos a
esta Seccional é uma iniciativa da
Seção de Comunicação Social e faz
parte de um projeto que visa
promover a imagem da Justiça
Federal do Piauí junto ao meio
acadêmico e à sociedade
piauiense, prestando informaçõe's
acerca do papel da referid~
instituição na sociedade e no Poder
Judiciário.
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3a VARA DE PARABÉNS!!!
Durante a Correição. Geral Ordinária, realizada nesta

Seção Judiciária, no período de 21 a 27 de fevereiro de 2003, os
Magistrados e Servidores que fazem a 3a Vara receberam
honrosos elogios do Corregedor Geral, Desembargador Federal
Aloísio Palmeira Lima, e de toda a sua equipe de Assessores, pela
prestação jurisdicional ali desempenhada.

Do total de processos analisados, todos tramitavam
devidamente corretos.

A Diretora da Secretaria da 3a Vara, Ora. Ana Maria de
Oliveira Santos Silva, declarou que o mérito deste trabalho deve-
se à dedicação dos servidores no desempenho das suas
atividades e, principalmente, à integração existente entre a
Secretaria e Magistrados da 3aVara.

TURMA RECURSAL ELOGIADA
oCorregedor Geral do TRF - 1aRegião e demais Assessores, durante a reunião realizada com os Magistrados

e Diretores de Secretaria desta Seccional, não poupou palavras para elogiar a Turma Recursal dos Juizados Especiais
Federais, Secção do Piauí.

Segundo ele, a Turma RecursaVPI é um exemplo para toda a 1aRegião.

SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO
Parabenizamos os servidores Pedro Vieira (SECA0), Paulo Cavalcante (la

Vara), D'sordi Dantas (laVara), Ivanovick Feitosa (sa Vara) e Flávio Marcelo (sa
Vara) pela brilhante aprovação no concurso para Procurador Federal.

Nossos votos de muito sucesso aos novos procuradores!

o
Pedro Vieira (SECA0)

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAISIPI
Foram designados para servirem junto

aos Juizados Especiais Federais - Secção do Piauí
os servidores Saulus Oliveira (2a Vara), Andréa
Melo (2a Vara), Sônia Mara(4a Vara) e Shirley
Rabelo (4a Vara),em razão da designação dos
Juízes Federais Sandro Helano Santiago (2aVara)
e Márcio Magalhães (4aVara) para ali atuarem.

o JF MÁRCIO MAGALHÃES PARTICIPA DE SEMINÁRIO
O Juiz Federal Márcio Braga Magalhãés participou, nos dias 10 e 11.03.2003, em São Paulo, do

Seminário dos Juizados Especiais Federais, por indicação da Desembargadora Federal e Coordenadora do
JEF/PI, Selene Almeida.

o COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
Os servidores José Ribamar Rodrigues do Monte, Ana Célia Sousa e Silva, Ana Maria de Oliveira Santos

Silva, Gilson Neiva Santos, Humberto Oliveira da Costa, João Rodrigues Ferreira, Maria Rosângela Cunha Leite
Costa e Nels Nelson Coelho Santos foram desiguinados para comporem, sob a coordenação do primeiro, a
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da construção do edificio-sede da Justiça Federal _
Seção Judiciária do Piauí.

Compete à referida Comissão:
• Observar a execução da obra no prazo fixado no contrato, o emprego de material de primeiro uso e de

primeira qualidade;
• Promover avaliações e medições das etapas executadas;
• Atestar documentos referêntes a conclusão de cada etapa para efeito de pagamento;
• Sugerir a aplicação de penalidade por eventual descumprimento contratual.
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UNIMED/SERJUSPI

Sempre atuando em defesa dos
interesses de seus associados, a
Associação dos Servidores da
Justiça Federal do Piauí
SERJUSPI concretizou junto à
UNIMEDa ampliação do contrato
de prestação de serviços médico-
hospitalares, já em vigor desde
abri1l2001, cuja finalidade é,
essencialmente, oferecer um
plano de saúde o mais amplo
possível e que contemple,
sobretudo, os dependentes de
servidores que não se enquadram
no sistema PRO-SOCIAL. Essa
iniciativa é pioneira na 1a Região
e hoje está encampada também
pelo Conselho do PRO-SOCIAL,
em Brasília. Caso seja atendida a
expectativa de adesão, o
associado que já é usuário da
UNIMED, através do PRO-
SOCIAL, não precisa aderir ao
Contrato. O fato de ser um
associado já lhe garante o direito
de só inscrever os dependentes ou
agregados que lhe interessam.

Vantagens do associado
SERJUSPI/UNIMED:

• Beneficiários: cônjuge;
pais; filhos solteiros de qualquer
idade; avós; sogros; menores
tutelados e agregados (com-
panheiros, irmãos, tios,
sobrinhos, independente de idade
ou do estado civil, com depen-
dência financeira do titular);

•Valor mensal único de
R$ 81,18 por beneficiário (até
abriV2003);

•Sem carência;

•Sem franquia e sem
custeio;

•Abrangência nacional;
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-Internação hospitalar em
apartamentos, tipo B, para todos
os beneficiários.

Os associados interessados
em aderir ao Contrato devem
preencher o formulário TERMO
DE ADESÃO À UNIMED. Para.os
não sócios, faz-se necessária
filiação à SERJUSPI. Dirigir-se ao
Setor de Informática, no 2° andar,
faalr com Aldenilton ou
Edimerson.

JURISCRED/SERJUSPI

A SERJUSPI, empenhada
em encontrar uma alternativa
para os serviços das instituições
bancárias convencionais capaz de
proporcionar empréstimos com
baixos juros e aplicações
financeiras com alta rentabilidade
em favor de seus associados,
firmou parceria com a
Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Magistrados e
Servidores do Poder Judiciário
JURISCRED. No cooperativismo
de crédito mútuo, o cooperado
integraliza um pouco de capital,
participa do sistema financeiro e
obtém os resultados de sua
aplicação sem os custos das
operações bancárias conven-
cionais. A matemática é simples:
como são operações financeiras
isentas de compulsório, IOF e
outras obrigações administrativas
e operacionais próprias de
instituições financeiras conven-
cionais, que geralmente têm
grande porte e compromisso com
o lucro, o resultado é um capital
melhor remunerado.

CASA DE VERANEIO

Entendendo que a casa de
Veraneio (Parnaíba/PI), está

sendo sub-aproveitada, a
diretoria da SERJUSPI, em
recente reunião, decidiu negociar
o imóvel. Concluiu-se que o
endereço do imóvel, localizado
no bairro Rodoviária, distante
mais de 20km da praia, e a
precária qualidade da construção
são os fatores responsáveis pela
pouca procura por parte dos
associados. Há a necessidade de
socializar o referido imóvel e
grande atrativo será a mudança
de endereço. Uma casa de
veraneio com unidades
autônomas ou um edifício com
apartamentos em Luís Correia
será, certamente, a decisão mais
acertada.

SEDE RECREATIVA

Considerando a inexis-
tência de uma sede recreativa, e a
grande procura, principalmente,
dos esportistas da Justiça Federal,
está sendo articulada uma
parceria com o Clube da OAB,
localizado na Estrada da Usina
Santana, tendo em vista a
qualidade de suas instalações e a
afinidade dos seus associados. A
SERJUSPI não arrecada o
suficiente para custear uma sede
social própria.
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( açao EJudiciária do CPiaui promoveu, em um clima de muito alegria e brilho, a sua

confta~ 711 açáo natalina, sob a organização da Comissão da Cerimonial epalrocfnio do PGQVf.
da 1 PI e do SINTRAJUFE/PI

Me 'fI1. Irado e oeroidores marcaram presença, unidos por um mesmo ideal de ftatemidade e
. parlf, /pa o.

~ tJudlDrio "CPlauto<JJibeiro"/oi devidamente decorado para recepcionar 00 iluslres convidados.
91 all/m ç o era contagiante.

=J)tJopor~unidade. jóram entregues, aoo prestadores de serolço desla oeccionaL as cestas
nala//nas doadas peloo seroidores.

Ve} 00 melhores momentoo regislradoo na lente do /oDgra/o %/son iJinhares:

I I t"'/
"
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