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Rui Costa Gonçalves
Diretor do Foro em exercício

porque desconta os tributos devidos
e indevidos diretamente na fonte.
Quanto maior sua remuneração,.
mais significativa sua contribuição à
Previdência Social, silenciosamente
assegurando o pagamento de
benefícios e serviços de natureza
assistencial, sobretudo a quem nada
contribui para o sistema.

Lamentável que o público
em geral desconheça essa realidade.
Não tem conhecimento, também,
que o Governo Federal não cumpre a
sua parte, determinada pela Carta
Magna, na manutenção do sistema
previdenciário. Ignora, por fim, que
uma auditoria nas contas da
Previdência Social, antes defendida
pelos que hoje ocupam o Poder
Central, provavelmente comprovaria
uma descofiança geral: a
arrecadação não se destina
exclusivamente à mantença do
sistema.

De qualquer forma, resta a
esperança de que o Poder Judiciário
chamará para si a responsabilidade
de bem informar à população sobre a
"caixa-preta" chamada Previdência

'Pública. Basta ser provocado.

preocupante a disposição do
Governo Federal em dar
seqüência a projetos de

reformas, sobretudo acerca da
Previdência Social, penalizando os
servidores públicos, aqui
considerados em sentido amplo.
Agora a toque de caixa,. porque

. alegadamente legitimado a
representar os anseios desses
trabalhadores, ainda que os
discriminando.

Impressiqna a cultura
generalizada - e mantida pelo Poder
Público - de que servidor não serve
ao público, dedicando-se a cuidar
tão-somente de seus interesses
individuais e corporativos. Caminho
fácil, atira-se-lhe no rosto a máxima
segundo a qual é "pago pelo
contribuinte" e, portanto, empregado
de todos, quase reduzido à condição
de escravo.

Deplorável a postura dos
governantes em cultivar essa
imagem, fazendo uso, até mesmo,
dos veÍCulos de comunicação de
massa para o fim de perpetuá-la.

O corpo de servidores
públiéos brasileiros é, bem ou mal
remunerado,. o principal contribuinte
de tributos, sobretudo federais,
sujeito a rigoroso controle do Fisco,
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REFORMAS DE SEMPRE

PIiDVT I
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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CAMPANHA DA
SOLIDARIEDADE

Já é uma tradição, na Seção
Judiaria do Piauí, a doação de cestas
básicas aos prestadores de serviços,
na época da Páscoa.

Este ano não poderia ser
diferente. No último dia 15 de abril,
os servidores da Casa, em parceria
com o PGQVT doaram cestas de
páscoa aos 23 prestadores de
serviços.

o universo feminino da Seção
Judiciária do Piauí, através do PGQVT,
foi lembrado e homenageado pela
passagem do Dia Internacional da
Mulher, com uma manhã festiva no
auditório desta Seccional, em meio a
uma espetacular palestra sobre
MOTIVAÇÃO NO TRABALHO E
SUCESSO PESSOAL E
PROFISSIONAL., ministrada pelo
professor e sóciólogo Franklin Tavares.

Após, foi oferecido um

coquetel com música ao vivo,
oportunidade em que houve a
distribuição de rosas naturais e sorteios
de brindes ofertados pela CEF,
SINTRAJUFElPI e SERJUSPI. As
servidoras foram agraciadas, ainda,
com o Guia Prático de Etiqueta,
elaborado pela ASREP/TRF-1 a

Região.
Foi um momento ímpar de

desc~ntração no cotidiano das
servidoras desta Seccional.
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A PROPÓSITO DE VELHO E NOVO
E DE CERTAS AFIRMAÇÕES

o Juiz Federal Roberto
Carvalho Veloso, Titular da 2a

Vara, defendeu, no último dia 11 de
abril, sua tese de Mestrado pela
UFPE/UFPI. Seu tema, que teve
como orientador o Dr. Cláudio
Brandão, foi "A Influência da
Teoria do Consenso na Justiça
Penal" e a banca examinadora foi
composta pelo Prof. Artur Struford
(UFPE), Pro f. Luciano Oliveira
(UFPE) e Dr. João Renor (UFPE).

Também o Juiz Federal
Substituto da 3a Vara, Dr.Marcelo
Çarvalho Cavalcante de
Oliveira, defendeu, no dia 11 de
abril, sua tese de Mestrado na
UFPElUFPI. Sua dissertação, cujo
orientador foi o Professor Francisco
Antônio Paes Landim, teve como '
tema "O Controle Judicial das
Agências Reguladoras." Da
banca examinadora fizeram parte o
Dl'. Andréas Krell (UFPE), Prof.
Luciano Oliveira (UFPE) e o Prof.
Francisco Meton Marques de Lima
(UFPI/UFMG).

NOVOS MESTRESDO
DIREITO

<LI tQft cvox
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O Analista Judiciário e
Supervisor da Seção de Apoio ao
Gabinete do Juiz Titular da 2a Vara,
Lauro Herbert de Araújo Lima,
também defendeu sua tese de
Mestrado pela mesma instituição de
ensino superior, com o tema "A
Argüição de Descumprimento
de Preceito Fundamental no
Sistema de Controle de
Constitucionalidade
Brasileiro," cujo orientador foi o
ProL Antônio Francisco Paes
Landim. Fizeram parte da banca
examinadora: Prof. Artur Struford
(UFPE), Prof. Luciano Oliveira
(UFPE) e Dl'.João Renor (UFPE).

Os novos mestres do Direito
foram aprovados com louvor e
deram um show de conhecimentos
jurídicos para a seleta platéia
convidada. Um diploma a mais na
v i t o r i.o s a ca r r e i r a de s s e s .
profissionais.

que não era formada em Direito, ainda
hoje faz falta quando o assunto é
prescrição penal), afinal, abrir um livro,
técnico que seja, não' é algo tão
aterrorizador quanto decidir pela vida ou
pela morte na emergência de um
hospital; 4a) as atribuições aqui
desempenhadas comport~m relativa
equivalência; sa) os critérios utilizados
na aferição da produtividade, com
certeza, não são os mesmos da atividade
com.ercial ou industrial, não se devendo
esquecer que, assim como as digitais,
cada um tem o seu modo de produzir
(oxalá lembrem-se disso os nossos
avaliadores!); no desenvolvimento de
nossas atividades, utilizam-se, ora mais,
ora menos, basicamente, três técnicas: a
criativa, a do palavrório, a da "colagem",
de que depende, obviamente, maior ou
menor produção; ademais, se há uma
minoria relapsa ou improdutiva, há de se
examinar, antes de tudo, a omissão ou
negligência dos que os coordenam.

Fato é que o nosso trabalho
sempre foi de qualidi;\de reconhecida, e
esta qualidade não é de ontem, nem de
hoje, é de sempre, porque sempre se
buscou fazer o melhor. Há que se admitir
que as mudanças não se dão da noite
para o dia, os processos não se
multiplicam de uma hora para,outra e,
embora se devam reconhecer períodos
de maior demanda, certo é que, há
quinze anos, já existiam processos com
cinco volumes e processos com vinte
acusados (que requeriam a elaboração,
em máquina manual, de pelo menos dez
mandados de citação, sem aposição de
barra na margem direita). .

Enfim, depois de 17 anos de
serviços prestados a esta instituição, ouso
afirmar a existência, especificamente no
âmbito das atividades desenvolvidas em
apoio direto à função jurisdicional, de
dois divisores de águas: o processo de
informatização, aqui iniciado em 1989,
qU,ealcançou utilização quase total com a
ampliação do quadro funcional, entre .
1992 e 1994; o simples, direto e essencial
"Formas e Rotinas Procedimentais", do
juiz federal Novély Vilanova da Silva
Reis. O mais são melhoras, otimizações
naturais e previsíveis, pois "é para frente
que se anda", a ninguém sendo dado
intitular-se principiador de coisa alguma,
tanto mais quando tal conduta importa
na minimização (ou mesmo no desprezo)
do trabalho do outro, certo que, ao longo
da nossa caminhada seja aqui', seja lá
fora, ora somos mestres, ora aprendizes.

ão raro, julgamo-nos mais
inteligentes, mais capazes,
mais produtivos, mais bonitos

que os nossos pares (até que a pretensão
de boniteza é mesmo, por vezes, uma
necessidade ...).

A sensação de que somos o
máximo se faz presente, sobretudó, se
estamos a lidar com pessoas um
pouquinho mais velhas. Aliás, se essas
pessoas distam de nós cerca de dez anos,
então, o "normal" é que estejam fora de
certas estatísticas e nos cedam espaço
(desocupem, mesmo!), porque. temos
pressa, muita pressa!

A convicção de que somos
divisores de águas é tamanha que nos
esquecemos de um fato.. inconteste:
quase todos nascemos durante a
segunda metade do século passado;
então; não somos assim de eras tão
díspares que nos tenham impedido de
usufruir as mesmas descobertas é""'os
mesmos recursos/instrumentos da
tecnologia.

Trazendo a questão para o
nosso local de trabalho, esquecemos
algumas circunstâncias que precisam ser
invocadas: 1a ) todos - com raras,
justificadas e permitidas exceções,
mesmo que delas se discorde, vencemos
um processo seletivo com. dificuldades
similares, que nos habilitaram ao
exercício dos cargos que ocupamos (do
meu conhecimento, os servidores
aposentados entre 1994 e 1997, por
tempo de serviço, já eram concursados);
2a) cada servidor tem o grau de instrução
requerido para o cargo que titula e, via
de regra, desempenha atribuições que
vão muito além das cominadas ao cargo
(conhecimento de causa); 3a)
independentemente do grau de
instrução (ensino fundamental, ensino
médio, graduação, pós, phd ... ), a
maioria exerce seus ofícios com zelo
(desvelo, até!) e competência (Rosa
Olímpia, aposentada há alguns anos e
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DIRETORA DO NUCAD
PARTICIPA DE CURSO

ANIVERSARIANTES
MÊS DE MARÇO

Os servidores que aniver-
sariaram no mês de março foram
homenageados, em grande estilo,
peloPGQVT.

A Diretora do NUCAD, Ana
Valéria Neiva Moreira. Araújo,
participou, nos dias 28 e 29 de abril,
no Metropolitan Hotel, do Curso
Sobre Sistemas de Licitações na
Modalidade Pregão. Durante o
curso, ela recebeu informações sobre'
as vantagens e os pontos polêmicos
da utilização do pregão nas formas
presencial e eletrônica:

A participação da servidora
no referido curso vem intensificar o
estabelecimento da confiança e da
transparência nas licitações na Seção
Judiciária do Piauí.

O curso ministrado por Jorge
Ullises Fernandes Jacoby
(ConselheiroTCDF) e Alexandre
Cairo (Procurador da FNDF), foi
destinado a servidores públicos e
privados. Os participantes do curso
vão receber certificado habilitando-
os para a função de pregoeiro.
Segundo os organizadores do
evento, o pregão, como sistema de
licitação, vem se destacando por ser
racional, econômico, ágil e
transparente.

em Pauta

DIRETOR DO FORO
PARTICIPA DE CURSO

Assis Nonato - Superv. SEVIT

o servidor Francisco de
Assis Nonato, Supervisor da
Seção de Vigilância e Transporte-
SEVIT, recebeu, no dia 16 de abril
do corrente, o grau de Gestor
Público pela Universidade
Estadual do Piauí.

Ao servidor, votos de muito
sucesso na carreira abraçada.

GESTÃO PÚBLICA

o Diretor do Foro, JF
Derivaldo de Figueiredo, encontra-se
nos EUA, participando de curso de
extensão. Respondendo pela
Diretoria .do Foro o JF Rui Costa
Gonçalves.

o Diretor da SECA0, Dr.
Ribamar Monte, participou da
homenagem aos formandos de
Administração de. Empresas, Turma
"Empreendedores do Conhe-
cimento," da Universidade Federal
do Piauí.

~u!itiça FederallP
ACESS 2000 HOMENAGEM

Héldon César - SEPLO

No período de 24.03 a 04.04
deste ano, 20 (vinte) servidores da Seção
Judiciária do Piauí tiveram a
oportunidade de participar do Curso
Banco de Dados ACESS 2000, sob a
realização do SENAC/PI e coordenação'
daSEDER.

Durante o curso,os participantes.
tiveram a oportunidade de qualificar-se
em gerenciamento de dados, ao tempo
em que aprenderam a armazenar e
recuperar dados, somada à capacidade
de automatizar tarefas cotidianas.
Procedimentos que são imprescindíveis
na execução' das tarefas diárias dos
respectivos servidores.

Os resultados positivos já estão
aparecendo. O servidor Héldon César
Silva (SEPLO), com os ensinamentos
obtidos no curso, desenvolveu um Banco
de Dados com informações gerenciais
sobre Execução Orçamentária,
ferramenta de trabalho que será de
grande utilidade nas tomadas de
decisões desta Seccional.

Deixaram de fazer parte do
quadro funcional desta Seccional,
para assumirem o cargo de
Procurador Federal, os servidores
Pedro Vieira (SECA0), D'sordi
Dantas (1a Vara) e Paulo de
Tarso Cavalcante (1a Vara).

Já os servidores Flávio
Marcelo e IvanovicK Feitosa,
ambos da sa Vara, assumirão o cargo
de Advogado da União nos próximos
dias.

Aos novos procuradores
sucesso no novo mister.

PROCURADORES FEDERAIS
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TURMA RECURSAL EM NOVAS, INSTALAÇÕES

-UM ANO DE INSTALAÇAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS/PI
trabalho e empenho dos magistrados e
servidores que, direta e indiretamente,
têm atuado na concretização dessa nova
modalidade de prestação jurisdicional.

uma única Secretaria, cujo quadro
funcional dispõe do empenho de 14
(qu'atorze) servidores e 10 (dez)
estagiários dos cursos de Direito,
Ciências Contábeis e de Informática.
Visando ampliar a capacidade de
atendimento, os JEF's vêm firmando
parcerias com as Faculdades de Direito
para que estudantes formandos prestem
atendimento gratuito a quem desejar
ingressar com ação. Essa medida
propicia aos estudantes um contato com
essa nova modalidade de prestação
jurisdicional.

Constata-se que apesar dos'
entraves sofridos, desde à época da sua
instalação, os resultados são.
satisfatórios, especialmente pela
percepção de que os objetivos
insculpidos na lei que criou os Juizados
estão sendo alcançados, quais sejam, o
acesso facilitado aos serviços
jurisdicionais e a rapidez com que são
resolvidas as ações,

Portanto, foi um ano de muitos
desafios para os JEF's. O trabalho
despendido I das ações ajuizadas é
merecedor de todos os elogios e hosanas
possíveis, denotando o sucesso: dos
Juizados quanto aos valores ínsitos na
Lei que os criou, como também, do

o último dia 08 de abril, os
. Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Estado do

Piauí completaram 01 (um) ano de
instalação, oportunidade em que os
Juízes Federais Márcio Braga Magalhães
e Sandro Helano Soares Santiago,
atualmente respondendo pela pasta,
ofereceram, aos magistrados e
servidores, um coquetel para
comemorar a data. '

O Juiz Federal Márcio
Magalhães, em breves palavras, falou da
importância da expansão da Justiça
Federal, através dos Juizados Especiais
Federais, vez que é uma forma de
democratizar o atendimento ao cidadão
e representar a Justiça do futuro.
Finalizou, agradecendo o empenho e a
dedicação dos servidores e estagiários
que atuam nos JEF's do Estado do Piauí
que, diuturnamente, não medem
esforços para bem desempenharem suas
atividades.

Os JEF's da Seção Judiciária do
Piauí completaram seu primeiro ano de
instalação atingindo uma média de 4 mil
processos, versando, principalmente,
sobre matéria previdenciária. Dois
magistrados' vêm conduzindo os
trabalhos nos Juizados, contando com

Turma Recursal da Seção Judiciária do Piauí, que passou a funcionar,
desde o dia 08 de abril, nas dependências do edifício-sede dos
Juizados Especiais Federais, tem como função julgar os recursos

interpostos contra as decisões proferidas pelos JEF' s, não cabendo apelações
às instâncias superiores.

Conta com uma composição de 03 (três) Juízes Federais, Rui Costa
Gonçalves, Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho e Roberto
Carvalho Veloso, sob a presidência do primeiro, todos magistrados de 10
grau.

Os magistrados serem de 10 grau é fator de grande relevância, pois
evita-se que os Tribunais Regionais Federais (TRF's), o Superior Tribunal de
Justiça (ST J) e o Supremo Tribunal Federal (STF) fiquem
sobrecarregados.

A Turma Recursal conta, ainda, com 03 (três) servidores"
funcionando, diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Suas
sessões de julgamento são públicas e acontecem sempre às quartas-feiras, a .
partir das 8h30 min, podendo os advogados das partes, durante as sessões,
fazer sustentação oral.

Segundo informações da servidora Gleyciane Rios, a maioria dos;
feitos julgados no último ano referia-se a pedidos de restabelecimento de
benefício previdenciário e pagamento de FGTS. 'No total, mais de 274
(duzentos e setenta e quatro) processos foram distribuídos e 200 (duzentos)
foram julgados, obtendo-se a média de 60 (sessenta) dias para a tramitação.

ATurma Recursal - Secção do Piauí conta, também, com uma página
exclusiva no I,!formativo desta Seccional - Libera Vox, oportunidade em que:
são publicadas as principais decisões julgadas pela referida Turma .

•~
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JFIPI INDEFERE LIMINAR CONTRA INSTALAÇÃO DE PRESÍDIO FEDERAL

Juiz Federal Titular da 3a
Vara, Rui Costa Gonçalves,
indeferiu liminar em Ação

Civil Pública promovida pelo
Ministério Público Federal contra a
União Federal e o Estado do Piauí,
para a abstenção da prática de
qualquer medida que implique a
transferência, para a União, do uso,
posse ou propriedade, a qualquer
título, da Penitenciária de Teresina
(Penitenciária Irmão Guido) e de dar
início às reformas tendentes a
transformar o referido estabele-
cimento prisional em um presídio
federal de segurança máxima.

A União e o Governo do
Estado do Piauí pretendiam, no
exíguo prazo de 40 (quarenta) dias,
transformar as instalações de uma
penitenciária do Estado em um
presídio federal de segurança
máxima.

Sustenta o MPF a inade-
quação da localização da aludida
penitenciária nos termos dos arts. 86,
S 1°, e 90 da LEP; o exíguo prazo de
40 dias não venha a atender às
normas de segurança máxima de um
presídio federal; que o Estado do
Piauí não se inclui entre os indicados
pela Resolução n. 05/99-MJ;

ausência de estudo técnico para
avaliar o impÇ\cto social da
construção, podendo vir a
caracterizar ato de improbidade
administrativa, por evidente desvio
de finalidade; ausência de
autorização legislativa para o repasse
do imóvel estadual para o patrimônio
da.União; transferências para o Piauí
de presos de alta periculosidade,
condenados em outros Estados, sem
que se tenha a exata noção das
condições de segurança.

Adecisão está fundamentada
art. 144, caput, da C9rta Magna, que.
declara ser a segurança pública dever
do Estado e, portanto, não seja
razoável que se atribua aos órgãos
federais responsáveis pela segurança
pública competência para investigar
e reprimir delitos de interesse da
União Federal ou de mais de um
Estado-Membro, deixando aos
Estados Federados e ao Distrito
Federal a responsabilidade de cuidar
de agentes respectivos, a suas
expensas, e com riscos somente para
os seus agentes, incluídos
magistrados e membros do Ministério
Público local, às vezes oriundos de
outros Estados, por ordem da Justiça
Federal.

Daí, entender tratar-se de.
obrigação indeclinável da União
Federal edificar unidades prisionais
federais, em qualquer ponto do
território nacional, sem que isso, a
princípio, possa ser interpretado
como violação ao pacto federativo.

Conforme noticiado nos
autos, o Governador do Estado do
Piauí concorda com a pretensão da
União Federal em construir um
presídio neste Estado, motivo que
entendeu mais que suficiente para
indeferir o pedido formulado pelo
MPF, vez que, no trato diplomático
com o Poder Público Federal,
prevalece a vontade do Chefe do
Executivo local, em simetria ao que
ocorre nas relações internacionais,
com o Chefe da Nação, mormente
quando destinada ao cumprimento
de dispositivo constitucional.

RessaltolJ, ainda, que, quanto
à admissão ci~ presos 'de o~.trat
Unidades Federadas, contra a qual se
insurge o MPF, deve ficar claro que
essa providência dependerá de
autorização de Juiz Federal, com
imprescindível audiência do Parquet
Federal.

Lí JUSTIÇA DISCUTE DEMOLIÇÕES DE CASAS NO LITORAL
s casas construídas no litoral
piauiense, localizadas na fai-
xa de proibição determinada

por lei federal, não mais serão
destruídas. Aquestão foi discutida no
último dia 23 de abril, nesta
Seccional, em audiência presidida
pelo Juiz Federal titular da 5a Vara,
Carlos Augusto Pires Brandão.

A desorganização na
construção de mais de 600
(seiscentos) imóveis na cidade
litorânea de Luís Correia foi fruto da
ausência de fiscalização e do
cumprimento do Código de Postura
daquela cidade.

Ficou acertado, durante
audiência, que as casas não serão
mais demolidas, será feita uma
adequação e, consequentemente,
não haverá mais permissão para
novas construções na chamada

Pág.06

"faixa de praia", que é
delimitada obede-
cendo à mudança de
eCGssistema, que varia
de acordo com o
avanço da maré,
podendo ocorrer à dis-
tãncia de 80 metros em
um local e de 100
metros em um outro.
Essa delimitação
visa,além da preser-
vação da área, à segurança prevista
pela União.

A audiência ocorreu por
solicitação do IBAMA,vez que. vem
sendo responsabilizado, por parte
dos proprietários dos imóveis, pela
decisão do MPF em mandar demoli-
los: Apesar de esclarecer muitas
dúvidas, foi marcada uma vistoria
nos imóveis, a ser doc~mentada e

avaliada em nova audiência para o
dia 25 de junho do corrente.

Estiveram presentes na
audiência: o Superintendente do
Ibama/PI, os prefeitos dos municípios
litorâneos, representantes da
Secretaria Estadual do Meio
ambiente, PIEMTUR, Ministério
Público Federal e Estadual, AGU,
entre oútros. .' .
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. mentação comprobatória da despesa;
para tanto, esta Seção mantém
catalogada a legislação em vigor que ,
versa sobre: concessão e prestação de
contas de suprimento de fundos,
pagamento de defensor dativo,
concessão de ajuda de custo, vantagens
de servidores, contratação de presta-
dores de serviço e fornecedores de'
material, credenciamento e pagamento
de serviços médicos, hospitalares e
odontológicos, certames licitatórios e
outros. Com exceção dos processos
administrativos caracterizados como
despesa não processada. e' de exercício
findo, que exigem verificação prévia por
esta Seção, os demais são encaminhados
após processado o pagamento.

Em alguns momentos, esta
Supervisão é convidada a manifestar
opinião sobre matéria não pacificada
entre as outras supervisões da esfera
administrativa.

SEÇÃO DE VERIFICAÇÃO E
ANÁLISE (SEVEA)
Compete a esta Seção examinar

a documentação contida nos processos
administrativos que geraram os registros
contábeis lançados pela SEOFI,
conferindo regularidade a docu-

atribuições, que integram o NUCOI são
as seguintes:

SEÇÃO DE CONTABILIDADE
(SECOB)

As atividades da Seção de
Contabilidade estão intimamente ligadas
à operacionalização do Sistema
Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal SIAFI (Rede de
teleprocessamento de dados). Através
desse sistema' são executadas, dentre
outras, tarefas tais como exame dos
procedimentos contábeis empregados
nos processos de realização da despesa e
prestação de contas pertinentes à
execução orçamentária, financeira e
patrimonial; conferência e análise das
contas, balancetes, balanços e demais
demonstrativos contábeis;' cadas-
tramento e acompanhamento mensal do
cadastro de ordenadores de despesa e

,demais operadores do SIAFI;
acompanhamento do registro dos bens
móveis e imóveis e conferência dos
respectivos inventários.

Conhecendo a .Ju!itiça FederallPl

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
om a incorporação de mais duas
Secretarias de Vara, em Junho
de 1999, a Justiça Federal no

Piauí foi elevada ao padrão 3. Por
conseguinte, a Unidade de Controle
Interno desta Seccional foi elevada, na
estrutura organizacional, ao nível de
Núcleo de Controle Interno (NUCOI).

A finalidade do Sistema de
Controle Interno encontra respaldo no
art. 74 da Carta Magna, em vigor, e, no
âmbito da Justiça Federal, na Resolução
84/93-CJF e IN06-02 do TRF 1a Região.

Atualmente, integram esta
Unidade de Controle Interno cinco
servidores e um estagiário: Pedro Martins
Pimentel (Diretor), Marcia Regina dos
Santos Costa Viana (Supervisora da
SEVEA); Nels Nelson Coelho Santos
(Supervisor da SECOB), Darlan Silvio
Batista Prado (Assistente Técnico 1),
Cláudia Maria de Sousa Lima e Rogério
Henrique de Morais (estagiário).

As Seções, com respectivas

o DECISÕES PROFERIDAS PELA TURMA RECURSAL.SECÇÃO DO PIAUÍ
Intempestividade.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Secção Piauí, à unanimidade, deixou de conhecer recurso de
apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intempestividade. Entendem os Juízes
membros da Turma que o prazo começa a correr da data da ciência pessoal da sentença, e não da juntada do
mandado de intimação aos autos. Ressaltaram, ademais, a inexistência de prazos diferenciados para a prática de
atos processuais por parte das pessoas jurídicas de direito público no regime da Lei nO10.259/2001.
Proc. nO2003.40.00.700528-2.

Indenização por danos morais.
A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Secção Piauí, à unanimidade, negou provimento a recurso
interposto pela União Federal, por entender cabível a indenização ante a ofensa à honra e à reputação do autor
falecido, resultante da inscrição de seu nome em órgão de cadastro de devedores.
Proc. nO2002.40.00.703805-0.

Aposentadoria por invalidez.
A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Secção Piauí, firmou entendimento no sentido de que a
cessação de aposentadoria por invalidez, após verificada a recuperação da capacidade laborativa, em regular
exame pericial na esfera administrativa, não necessita da prévia instauração de processo administrativo com ampla
defesa e contraditório, dada a sua natureza precária, salvo se imputada a prática de ilícito na obtenção do benefício
ou no decorrer de seu recebimento.
Proc. nO2003.40.00.700532-3.
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=========1 Conhecendo a .Justiça FederallPl

A FORÇA DE TRABALHO DA JUSTIÇA.FEDERAL/PI
A Justiça Federal de 10 Grau Seção Judiciária do Estado do Piauí, integrante do Tribunal Regional

Federal da 1 a Região, possui em sua estrutura organizacional 10 (dez) magistrados, 156 (cento e cinqüenta e
seis) servidores e 22 (vinte e dois) estagiários, conforme especificação abaixo:

I DIREF/SECAD
Cargos:
Analista Judiciário/Administrativa:
Analista/Contabilidade:
Analista/Biblioteconomia:
Técnico Judiciário/Administrativa:
Técnico judiciário/segurança e Transporte:
Técnico Judiciário/Contabilidade:
Técnico Judiciário/Telefonia:
Servidores com lotação provisória:
Servidor requisitado para exercer função:
TOTALDESERVIDORES:
ESTAGIÁRIOS:

11 servidores;
01 servidor;
01 servidor;
26 servidores;
04 servidores;
. 03 servidores;
01 servidor;
02 servidores;
01 servidor;
50 SERVIDORESLOTADOS.
04

11-1" VARAFEDERAL
Cargos:
Analista JudiciáriO/Judiciária:
Analista Judiciário/Execução de Mandados:
Técnico Judiciário/Administrativa:
Técnico Judiciário/Serviços Gerais/Segurança:
Técnico Judiciário/serviços Gerais/Portaria:
TOTALDESERVIDORES:
ESTAGIÁRIOS:

05 servidores;
04 servidores;
08 servidores;
01 servidor;
01 servidor;
19 SERVIDORESLOTADOS.
02

11I- 2" VARAFEDERAL
Cargos:
Analista Judiciário/Judiciária:
Analista Judiciário/Execução de Mandados:
Técnico Judiciário/Administrativa:
Técnico Judiciário/serviços Gerais/segurança:
TOTALDESERVIDORES:
ESTAGIÁRIOS:

04 servidores;
04 servidores;
06 servidores;
02 servidores;
16 SERVIDORESLOTADOS.
02

IV - 3" VARA FEDERAL
Cargos:
Analista Judiciário/Judiciária:
Analista Judiciário/Execução de Mandados:
Técnico Judiciário/ Administrativa:
Técnico Judiciário/serviços Gerais/segurança:
TOTALDESERVIDORES:
ESTAGIÁRIOS:

05 servidores;
04 servidores;
08 servidores;
01 servidor;
18 SERVIDORESLOTADOS.
01

V - 4 a VARAFEDERAL
Cargos:
Analista Judiciário/Judiciária:
Analista Judiciário/Execução de Mandados:
Técnico Judiciário/Administrativa:
Técnico Judiciário/serviços Gerais/Segurança:
Servidores requisitados para exercer função
TOTALDESERVIDORES:
ESTAGIÁRIOS:

03 servidores;
04 servidores;
07 servidores;
01 servidor;
02 servidores;
17 SERVIDORESLOTADOS.
01

VI - 5" VARA FEDERAL
Cargos:
Analista Judiciário/Judiciária:
Analista Judiciário/Administrativa:
Analista Judiciário/Execução de Mandados:
Técnico Judiciário/ Administrativa:
Servidor requisitado para exercer função:
TOTALDESERVIDORES:
ESTAGIÁRIOS:

03 servidores;
01 servidor;
04 servidores;
10 servidores;
01 servidor;
19 SERVIDORESLOTADOS.
02

VII • JUIZADOESPECIALFEDERAL

01 servidor;
--- servidor.
07 servidores;
01 servidor;
01 servidor;
04 servidores;
14 SERVIDORESLOTADOS.
09

VIII - TURMARECURSALFEDERAL

Cargos:
Analista Julticiário/ Judiciária:
Analista Judiciário/Execução de Mandados:
Técnico Judiciário/Administrativa:
Técnico Judiciário/serviços Gerais/Segurança:
Técnico Judiciário/serviços Gerais/Portaria:
Servidores de Gabinetes:
TOTALDESERVIDORES:
ESTAGIÁRIOS:

cargos:
Analista Judiciário/Judiciária:
Analista Judiciário/Execução de Mandados:
Técnico Judiciário/ Administrativa:
TOTALDESERVIDORES: .
ESTAGIÁRIOS:

01 servidor;
--- servidor;
02 servidores;
03 SERVIDORESLOTADOS.
01
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