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Temos, ainda, nesta edição,
decisões judiciais de grande re-
percussão social prolatadas
por juízes da Seção e da
Subseção Judiciária, além de
jurisprudência da Turma
Recursal Federal do PiauÍ.
Destaque, também, para o re-

lato do lU Encontro de Asses-
sores de Comunicação da Jus-
tiça Federal, ocorrido no mês
de março, em Brasília, e que
marca uma nova mentalidade
do Poder Judiciário em relação
à imprensa.
Acompanhe esses e outros

temas abordados nesta edição.
Boa leitura.

Seção de Comunicação Social

PRATA DA CASA!

o Juiz Federal
Carlos Augusto
Pires Brandão, ti-
tular da sa Vara
da Seção Judici-
ária do Estado do
Piauí foi nova-
mente convoca-
do para, em au-
xílio, participar
em julgamentos
na 63 Turma do
Tribunal Regio-
nal Federal da 13
Região. Concor-
rendo com ou-
tros juízes fede-
rais de Seções
Judiciárias de ou-

tros Estados, o magistrado piauiense foi escolhido à unanimida-
de pela Corte Especial do Egrégio Tribunal.
Há quase três anos convocado, o Juiz Federal Carlos Brandão,

no ano de 2007, marcou um outro tento: foi o juiz convocado
que mais julgou neste ano de 2007 no Tribunal.
Um orgulho para os piauienses e, em especial, para todos os

que integram a Justiça Federal no Piauí!

Nesta edição, o Informativo
Libera Vox, apresenta, como
destaque, uma entrevista com
o Juiz Federal Ricardo Felipe
Rodrigues Macieira, onde ele
relata a sua experiência como
Diretor do Foro da Seção Ju-
diciária do Piauí, concomitan-
temente com a coordenação
dos JEFs. Também ressalta,
dentre outras, a gratidão pelo
trabalho de todos os que fazem
a Justiça Federal no PiauÍ.
Para preservar a memória

institucional, estão sendo publi-
cados os discursos do
Desembargador João Batista
Gomes Moreira e do próprio
Dr. Ricardo Macieira,{Xlrocasião
da{X)SsedoDiretore doVice-Diretor
doFOlD,em maio de 2007.
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Entrevista com o Juiz Federal
Ricardo Felipe Rodrigues Macieira

Libera Vox: O Senhor, ao as-
sumir a Direção do Foro pouco
conhecia a Seção Judiciária.
Quais eram as suas expectativas
e quais as que se confirmaram?

Ricardo Macieira: Acho que a
principal expectativa de qualquer
juiz que assume a Direção do Foro
é poder dar continuidade às admi-
nistrações que estiveram à frente
da Justiça Federal, fato esse que
considero bastante relevante para
a instituição, pois demonstra que
ela conta com uma administração
de elevado nível profissional.
No caso de nossa Seção Judici-

ária, esse aspecto ganha especial
relevo, sobretudo por conta do
que representa a sua atual sede,
inaugurada não faz muito tempo.
Aqui, muito ainda há por fazer,
e será sempre assim, pois se
trata de uma obra em permanen-
te renovação.

Libera Vox: Quais as maiores
dificuldades encontradas pelo
Senhor na missão de ser Diretor
do Foro da Seção Judiciária do
Piauí?

Ricardo Macieira: Segura-
mente, a maior dificuldade é o fato

de que a nossa Seção Judiciária
necessita, urgentemente, de eleva-
ção de padrão, o que implicará na-
sua reestruturação - notadamente-
o aumento do quadro de servido.::'
res -, tornando possível enfrentar
de maneira mais eficiente as ne-
cessidades atuais do Estado e da
sociedade piauiense.
Essa elevação, entretanto, de-

pende do Tribunal Regional Fede-
ral da 1a Região e não se faz sem
algumas mudanças legislativas.
Acredito que someIlte a criação de
novas varas, que se espera para o
mais breve possível, possa torná-
la realidade.
Enquanto isso, precisaremos de

muito esforço e criatividade para
enfrentar o elevado acréscimo de
ações em tramitação.
A nossa batalha, vê-se de plano,

não é das mais justas.

Libera Vox: O Senhor assumiu
concomitantemente a coordena-
ção dos JEFs e a DIREF. Como
foi coordenar uma Vara de
Juizados com cerca de 80.000
processos e ao mesmo tempo ser
Diretor do Foro?

Ricardo Macieira: É pratica-
mente impossível o desempenho
simultâneo dessa tarefa. Felizmen-
te, pude contar com o auxílio de
magistrados que para cá vieram
auxiliar no Juizado Especial Fede-
ral. Começamos com uma juíza
vinda da Seção Judiciária do Dis-
trito Federal (Marina Cavalcanti)
e, posteriormente, de mais dois
juízes vindos, respectivamente, da
Seção Judiciária de Rondônia e da
Subseção Judiciária de Picos, nes-
te Estado (Geraldo Magela e
Sandro Santiago).
Por serem todos piauienses, foi

possível assegurar a permanência
deles em atuação no Juizado, no
período em que estive à frente da
Direção do Foro, o que represen-



A comemoração
dos 40 anos de

instalação da Seção
Judiciária do Piauí
será considerado
algo emblemático e,
nessa perspectiva,
tenho um IIcarinho
todo especial 11 pela
reestruturação da
Sala de Memória.

tou sensível melhora na prestação
jurisdicional.

O Juizado, a despeito de seu
gigantismo e das razões que o le-
varam a essa situação - o que,
creio, é perfeitamente explicável
e conhecido de todos os juízes
desta Seção -, tem experimentado
significativa melhora no que diz
respeito à celelidade da prestação
jurisdicional.

Para que se tenha uma idéia da
situação, depois de assumir a sua
coordenação a Vara chegou ao
inacreditável acervo de aproxima-
damente 80.000 ações em
tramitação e, quando de minha
movimentação para a Ia Vara, es-
tava com menos de 60.000 ações
em processamento.

Por absurdo que pareça, temos
motivo para comemorar, pois foi
a primeira vez que se estabeleceu
um indicador decrescente no
acervo de processos existentes.
Contudo, é preciso deixar claro

que todas as soluções buscadas são
apenas paliativas. Somente a cria-
ção de novas varas de juizado po-
derá representar uma verdadeira
mudança de paradigmas.

Libera Vox: Como o Senhor
avalia a sua passagem pela Di-
reção do Foro na SJP/?

Ricardo Macieira: Sincera-
mente, acho que essa avaliação
deverá ser feita pelos que fazem a
Justiça Federal no Piauí - magis-
trados, servidores, Ministério PÚ-
blico, advogados e a população
destinatária de nossos serviços.
Não me cabe julgar a minha pró-
pria administração. Isso não seria
correto nem aceitável.
Agora, é fora de dúvida que a ex-

periência de ser Diretor do Foro
foi magnífica para mim. Uma ver-
dadeira lição de vida, como juiz e
como ser humano. Aprendi muito,
com erros e acertos, sonhos e
frustrações.

Libera Vox: Quais as ações
que o Senhor reputa
emblemáticas de sua gestão à
frente da Seção Judiciária do
Piauí?

Ricardo Macieira: Não sei se
no contexto de uma administração
que aspira, precipuamente, a ser a
continuação de um trabalho que é
de todos, caberia falar em ações
emblemáticas.
Agora, se efeti vamente posso

considerá-las como tal, a come-
moração dos 40 anos de instala-
ção da Seção Judiciária do Piauí
será considerado algo
emblemático e, nessa perspectiva,
tenho um "carinho todo especial"
pela reestruturação da Sala de
Memória. Confesso que, mesmo
sendo "meio desligado" com essas
coisas (sou do tipo que não manda
nem na própria casa), estou muito
feliz com o espaço que estamos
construindo. Ali, tudo (móveis,
quadros, objetos) é de uma beleza
e de um significado sem paralelos.

Devo dizer que também dei mui-
ta importância a outros três even-
tos que muito marcaram a minha
passagem pela Direção do Foro: a
escolha do Piauí para sediar as ses-
sões das Turmas - Nacional e Re-
gional - de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais e, so-
bretudo, a solenidade de outorga
da Comenda do Mérito Judiciário
à Desembargadora Assusete Ma-
galhães, em reconhecimento à sua

atuação como Presidente de nos-
so Tribunal Regional Federal.
Tais eventos - estou convicto -

foram bastante representativos da
atenção que o Tribunal sempre dis-
pensou a esta Seção Judiciária e,
bem assim, do sentimento de gra-
tidão que temos pelo carinho com
que somos tratados.

Libera Vox: Qual a sua im-
pressão sobre a Seção Judiciá-
ria do Piauí após esse ano de tra-
bal/lO?

Ricardo Macieira: Esta é a ter-
ceira Seção em que sou lotado (an-
tes fui juiz nas Seções Judiciárias
do Maranhão e do Pará). Como sou
casado com uma piauiense, posso
dizer - com sobras de razão - que
o que mais me encanta na Seção é
a sua gente. Aliás, isso é o que
mais me encanta no PiauÍ. Mesmo
não sendo nativo, sinto-me como
parte de uma grande família.

Libera Vox: Que diferenças
relevantes o Senhor observou
entre ser juiz de uma vara e ser
Diretor do Foro?

Ricardo Macieira: Basicamen-
te, são posturas acentuadamente
diferentes. O juiz tem uma liber-
dade de interpretar a norma que,
nem de perto, deve passar pela
cabeça do administrador.
Com o perdão da obviedade,

entendo que a diferença basilar
dessas atividades é a seguinte: juiz
julga e administrador é julgado.

Isso é algo tão marcante em
minha postura de diretor do
Foro que, como metodologia
de trabalho, estabeleci a divi-
são de turnos: um período é de-
dicado à atividade de juiz e, o
outro, à de diretor do Foro. Tan-
to isso é verdadeiro que, em
tom de pilhéria, costumo brin-
car com os servidores da SECAD
ao dizer que a cabeça de juiz é uma
coisa e, a de diretor do Foro, ou-
tra, completamente diferente; daí
a necessidade de manter as
ati vidades bem separadas para que
um não invada a seara do outro.



Libera Vox: O Senhor está à
frente das comemorações dos 40
anos de Justiça Federal no Piauí.
Como se sente a respeito?

Ricardo Macieira: Não sei se
mereço tanta distinção, ainda mais
porque não sou piauiense.
Mas o fato é que tenho grande

contentamento em poder estar à
frente da Direção do Foro por oca-
sião da comemoração dos 40 anos
de instalação da Seção Judiciária.
Procuro fazer disso um evento de
todos. As solenidades começarão
comigo à frente da DIREF e ter-
minarão com o novo diretor.
Teremos, ainda, o seguinte: lan-

çamento do Concurso de
Monografias, inauguração da
Sala de Memória, outorga da
Comenda do Mérito Judiciário
e realização de uma Jornada de
Estudos Jurídicos.

"Durante o período em
que estive à frente da
Direção do Foro pude

experimentar o carinho, a
presteza e a solidarieda-
de de todos aqueles que
direta ou indiretamente

ajudaram a manter o
"edifício" da Justiça

Federal neste Estado".

Agora, do ponto de vista estri-
tamente pessoal, a comemoração
tem algo de bastante enigmático
para mim. Eu e a Seção chegare-
mos praticamente juntos a uma
idade que representa inúmeras mu-
danças na maneira de encarar a vida
e seus desafios. A propósito, o
concurso de monografias abor-
da exatamente esse tema: 40

anos de Justiça Federal no
Piauí - passado e futuro.

Libera Vox: Qual a sua men-
sagem para os servidores que
compõem a Seção Judiciária do
Piauí?

Ricardo Macieira: Como Di-
retor do Foro, quero deixar ex-
pressa minha gratidão a todos que
fazem a Seção Judiciária do PiauÍ.
Durante o período em que esti-

ve à frente da Direção do Foro
pude experimentar o carinho, a
presteza e a solidariedade de
todos aqueles que direta ou in-
diretamente ajudaram a manter
o "edifício" da Justiça Federal
neste Estado. Sem eles, nada
poderia ser feito. Juntos, entre-
tanto, pudemos construir e so-
nhar uma Justiça mais humana
e melhor.



iscurso proferido pelo Desembargador Federal João Batista
omes Moreira, representando a presidente do TRF-1a Região,

r ocasião da posse do Diretor e do vice-diretor da Seção Judiciária
do Piauí, em 18.05.2007

l
l

Excelentíssi mo Senhor, Professor
Luciano Rezende, representante do
Magnífico Reitor da Universidade Fe-
deral do Piauí,

Excelentíssimo Senhor, Dr. Augusto
César Oliveira Serra Pinto, ilustre Su-
perintendente da Polícia Federal,

Excelentíssimo Senhor, Dr. Francis-
co Mauro de S. Carvalho, ilustre Pro-
curador-Chefe da Procuradoria da Pro-
curadoria Federal do INSS,

Excelentíssimo Senhor, Dr. JoséAn-
tônio Lira Bezerra, ilustre Procurador-
Chefe da Procuradora da Fazenda Na-
cional,

Excelentíssimo Senhor, Dr. João
Batista Luzardo Soares Filho, ilustre
Procurador-Chefe Substituto da Procu-
radoria Regional do Trabalho, e demais
membros dessa Instituição,
Excelentíssimo Senhor, Doutor Fran-

cisco Meton Marques de Lima, ilustre
Desembargador Federal do Tribunal
Regional do Trabalho da 22' Região, e
demais membros dessa Instituição,

(abro parêntesis para dizer que tive
o prazer de ser colega do Doutor Meton
no Curso de Pós-Graduação na Univer-
sidade de Minas Gerais e guardo uma
lembrança muito interessante de sua
participação nas aulas de Filosofia,
quando, a título de ilustração sobre o
tema discutido (se bem me recordo, o
que é "justiça"), narrou à seguinte pará-
bola:" A mãe acabara de assar uma broa
para os dois filhos e pediu que o mais
velho a dividisse com o irmão. Esse,
apressadamente, levantou a faca, miran-
do tirar para si um pedaço maior, quan-
do a mãe completou: - Você divide e
seu irmão escolhe ... ").

Excelentíssima Senhora, Defensora
Pública Ivna Rachei Mendes Silva, ilus-
tre Chefe da Defensoria Pública da
União, e demais membros da instituição,

Excelentíssimo Senhor, Dr. Nelson
Nery Costa, ilustre Defensor Público
Geral, e demais membros da Defensoria
Pública do Estado do Piauí,

Excelentíssimo Senhor, Dr. Leonar-
do, ilustre Procurador da República nes-
te Estado,

Excelentíssimos Senhores Juízes Fe-
derais: Dr. Marcelo Carvalho Cavalcan-
te de Oliveira, Dr. Derivado de
Figueiredo Bezerra Filho, Dr. Ricardo

Felipe Rodrigues Macieira, Dr. Carlos
Augusto Pires Brandão (com quem te-
nho agradavelmente convivido na 3'
Seção do Tribunal, em face de sua con-
vocação para auxiliar o Gabinete do
Desembargador Federal Daniel Paes
Ribeiro), Dr. Clodomir Sebastião Reis,
Dl". Márcio Braga Magalhães, Dr.
Nazareno César Moreira Reis, Dr.
Brunno Christiano Carvalho Cardoso,
Dr. João Pedro Ayrimoraes Soares
Júnior, Dr. Rodrigo Pinheiro do Nasci-
mento, Dr. Francisco Hélio Camelo
Ferreira, Ora. Maria da Penha Go-
mes Fontenele Meneses, Dr. Régis
de Souza Araújo, Dl". Sandro Helano
Soares Santiago

Excelentíssimos Senhores represen-
tantes da Caixa Econômica Federal e
do Banco do Brasil

Senhores magistrados federais e es-
taduais, senhores membros do Ministé-
rio Público Federal e estadual, dignas
autoridades, senhores advogados, se-
nhores servidores, senhoras e senhores,

O membro do Tribunal, quando vem
à Seção Judiciária, o faz menos para
falar que ouvir, ver e sentir, reduzindo
as distâncias da l' Região da Justiça
Federal. Sua impressão pessoal é muito

importante para as manifestações, es-
pecialmente, na Corte Administrativa e
no Conselho de Administração, que dei-
xam de se basear apenas nos expedi-
entes burocráticos. Mas preciso falar de
minha alegria por retornar ao Piauí, de-
pois de mais uma década, e encontrar
renovada a Seção Judiciária, especi-
almente em suas instalações (com
esta sede cuja arquitetura é de Os-
car Niemayer!). Registro, com or-
gulho em meu currículo na orelha de
livro do qual ora ofereço um exem-
plar para a biblioteca desta Seção
Judiciária, a passagem pela Justiça
Federal no Piauí.
Além do aspecto oficial, retornar ao

Piauí, para mim, é retornar à adolescên-
cia e encontrar lá o grande poeta e jor-
nalista Mário Faustino, escritor de mi-
nha predileção em "O Homem e sua
Hora", recentemente reeditado. Mário
Faustino nasceu em Teresina em 1930
e faleceu em 1962, vítima de acidente
aéreo. Em sua curta vida deixou obra
preciosa, comparável, em qualidade, a
Carlos Dumont de Andrade (Isto quem
diz é o grande crítico literário e jornalis-
ta Benedito Nunes). Ontem no avião,
busquei no fundo de minha saudade,



Necessito de um ser, um ser humano
Que me envolva de ser

Contra o não ser universal, arcano
Impossível de ler

À luz da lua que ressarce o dano
Cruel de adormecer

Às sós, à noite, aopé do desumano
Desejo de morrer,

Necessito de um ser, de seu abraço
Escuro epalpitante

Necessito de um ser dormente e lasso
Contra meu ser arfante:

Necessito de um ser sendo ao meu lado
Um ser profundo e aberto, um ser amado.

para recitar neste momento, um dos
mais belos poemas de Mário:

Necessito de um ser, um ser humano
Que me envolva de ser
Contra o não ser universal, arcano
Impossível de ler
À luz da lua que ressarce o dano
Cruel de adormecer
Às sós, à noite, ao pé do desumano
Desejo de morrer,
Necessito de um ser, de seu abraço
Escuro e palpitante
Necessito de um ser dormente e lasso
Contra meu ser arfante:
Necessito de um ser sendo ao meu lado
Um ser profundo e aberto, um ser

amado.
Com esta homenagem a Mário

Faustino, saúdo todo o povo piauiense!
Na noite de ontem tive o prazer de

jantar com os juízes desta Seção Judici-
ária na "Peixaria do Elias", ali tendo ou-
vido de Dr. Ricardo, maranhense há
pouco tempo chegado a esta Capital e
que ora assume a Direção do Foro, que
sente muita falta do mar, falta que nós
mineiros, goianos e brasilienses não
aprendemos a sentir ...

É verdade, Dr. Ricardo, que o senhor
não tem no Piauí o aumentativo de mar,
à semelhança do Maranhão, mas o se-
nhor tem aqui, conforme acabamos de
ver, o encontro do mar e o rio - M-á-r-
io Faustino, da mesma estatura de um

Gonçalves Dias -, o Parnaíba e seu
maravilhoso delta, a cultura milenar do
povo piauiense, atestada por Sete Cida-
des ... E mais, o senhor tem aqui oMar-
celo, a Marina ... E o Costa (Diretor
de Secretaria), com o que pretendo tra-
duzir o companheirismo e a lealdade dos
colegas juízes e demais servidores, vir-
tudes especialmente típicas desta seção
Judiciária

E, sobretudo, o senhor tem aqui o
verbo amar, a acolhida e a simpatia des-
ta comunidade! O senhor não terá o

marasmo, com 85.000 processos no
Juizado Especial, mas terá em
contrapartida a oportunidade de fazer
de seu trabalho um exercício de amor a
esta Terra e a este povo!

Com estas breves palavras, em seu
nome de Senhora Presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 1a Região, saú-
do os novos titulares da Diretoria do
Foro da Seção Judiciária do Estado do
Piauí e agradeço o trabalho dos titula-
res que hoje concluem sua gestão.

Muito obrigado!

I

J



Discurso de Posse na direção do Foro
Juiz Federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira

Excelentíssimo Senhor Desembar-
gador Federal João Batista Gomes
Moreira, eminentíssimo representante
da egrégia presidência do Tribunal Re-
gional Federal da Ia Região.
Excelentíssimo Senhor Doutor Mar-

celo Carvalho Cavalcante de Oliveira,
digníssimo Juiz Federal que encerra o
mandato de Diretor do Foro desta Se-
ção Judiciária.
Excelentíssimo Senhor Doutor João

Batista de Freitas Júnior, digníssimo Pro-
curador Geral Adjunto do Estado, neste
ato representando o Governo do Piauí,
em cujo nome saúdo as demais autori-
dades que compõem a mesa.
Excelentíssimos senhores juízes fe-

derais, juízes e desembargadores das
Justiças do Trabalho e do Estado, mem-
bros do Ministério Público e da
Defensoria Pública da União e do Es-
tado, da advocacia pública e privada,
demais autoridades aqui presentes, saú-
do-vos na pessoa do Juiz Federal
Clodomir Sebastião Reis, magistrado
excelso cujas virtudes habitam o plano
mais elevado da condição humana. Que
ventura tão recíproca a nossa, meu fra-
terno amigo: maranhenses e operários
do mesmo ofício vivemos aqui qual se-
meador a mourejar em campos distan-
tes, plantando sonhos e colhendo es-
peranças, na certeza de um dia po-
der retornar à nossa ilha encantada.
Vossa, por adoção; minha, ludovicense
que sou, porobra e graça da Providên-
ciaDivina.
Senhores servidores, pilares desta

honorável Casa de Justiça. Senhoras e
senhores.
Creio que o homem pode se perder

pela língua. A imposição de falar em
ocasião solene significa, para mim, ar-
rebatar-me da prudência do silêncio e
deixar que a emoção se derrame pela
boca, dando às palavras a moldura fac-
ciosa dos sentimentos.
Perdoem-me, por isso, uma pequena

infidelidade: confessar a ufania que me
causa essa investidura, a despeito da res-
ponsabilidade que pesa sobre mim, e da

honesta consciência de que me escas-
seiam talentos para desempenhá-la à
altura de meus pares.
Mesmo assim aqui estou para acudir

à convocação da Justiça Federal para
ser seu representante neste Estado.
Encarar o desafio que esse encargo

representa e fazer sempre merecida a
dignidade de minha função: essa é a
promessa que faço diante de vós. Ve-
nerar a sagrada respeitabilidade de meu
ofício e dedicar-lhe todos os esforços:
esse é o compromisso que presto pe-
rante vós.
Desta solenidade, digo que ela sim-

boliza uma nova etapa de minha carrei-
ra. Ela se faz, assim, testemunho de um
desafio. Desafio que me traz à lembran-
ça, como advertência, a lição do Padre
Antônio Vieira: O pregar, que é falar,
faz-se com a boca; o pregar, que é se-
mear, faz-se com a mão. Para falar ao
vento bastam as palavras. Para falar ao
coração são necessárias obras.!
Devo ressaltar, contudo, que assumo

a Direção do Foro sem me afastar da
Coordenação do Juizado Especial Fe-
deral, vara por onde tramitam mais de
oitenta mil processos. Seguramente, o
maior acervo dentre as Varas da Justi-
ça Federal da 1a Região, quiçá, dentre

as Varas da Justiça Federal brasileira.
Serei eu capaz de combater o bom

combate? Terá a minha toga o talhe de
tal envergadura? Ah, dia do Juízo! E
pensar que tudo tem sua conta, e que
de cada um hão de medir a semeadura.
Felizmente, ainda me sobram na alma
uns restos de mocidade.
Mas a ocasião, senhores, não é so-

mente de júbilo e esperança. É, sobre-
tudo, de inquieta preocupação.
Sinto-me aqui na obrigação de men-

cionar os recentes episódios que abala-
ram a Justiça deste país. Tais escânda-
los, como fato e como notícia, teimam
em aviltar a imagem sacrossanta do
Poder Judiciário.
Nesse contexto, o funambulesco se

conchava com o discurso
farfalhante. Fabulistas fantasiados
em roupagem de estadistas, sem te-
mor nem pudor, não hesitam em
afrontar a santidade da Justiça.
Grande desgraça a deles. Ser vileza

querendo -ser zelo de pureza. Mas os
que se entregam a tais abusos estão
condenados às lágrimas da penitência.
É inaceitável a visão que querem

vender da Justiça, roubando-lhe a dig-
nidade de seu ofício. Édor que os juízes
não podem sofrer. É violência que se



Seria suprema
prevaricação da

magistratura trocar a
dignidade de seu
sacerdócio pela

condição de sócia
subalterna da
corrupção.

"Encarar o desafio
que esse encargo
representa e fazer
sempre merecida a
dignidade de minha

função: essa é a
promessa que faço

diante de vós. Venerar a
sagrada respeitabilidade
de meu ofício e dedicar-
lhe todos os esforços:
esse é o compromisso

que presto perante vós".

pratica não contra juízes, mas contra o
próprio Estado de Direito.

Seria suprema prevaricação da ma-
gistratura trocar a dignidade de seu sa-
cerdócio pela condição de sócia subal-
terna da corrupção.
Veritas est in puteo2, a verdade está

no fundo. É preciso resgatar a verdade.
É preciso dizer que os juízes abominam
aqueles que se regalam na própria tor-
peza. É preciso dizer que é dos juízes a
vontade e a coragem de cortar a pró-
pria carne, pois o que mais nos en-
canta é a devoção que pomos a ser-
viço da Justiça.

Magistrados, vos estis sal terrae3:
vós sois o sal da terra.

A sentença de Padre Vieira, pronun-
ciada durante o Sermão de Santo Antô-
nio, pregado na minha saudosa São Luís
no ano de 1654, continua atemporal. E
eu aqui neste dia, à imitação de meu ad-
mirado padre, que, pregando ao povo,
se dirigia aos colonos do Maranhão,
ouso tomar por minhas suas palavras e
pregar a vós, me dirigindo aos juízes:
Assim como não há quem seja mais dig-
no de reverência e de ser posto sobre a
cabeça que o pregador que ensina e faz
o que deve, assim é merecedor de todo
o desprezo e de ser metido debaixo dos
pés, o que com a palavra ou com a vida
prega o contrário.

Portanto, eminente auditório, deveis
saber que os juízes - os verdadeiros
juízes - são como os pregadores. São o

sal da terra. Exercem o ofício de sal, e
do sal herdam duas qualidades: conser-
var o são e preservá-lo de toda
conupção.

A primeira qualidade é louvar e con-
servar o bem; a outra, é repreender o
mal e preservar-se dele, pois como dis-
se Montaigne, ao falar de virtudes, não
há nada mais belo e legítimo do que o
homem agir bem e devidamente.

Eminentes autoridades aqui reunidas,
perdoai Vossas Excelências a minha ou-
sadia de espírito ao falar com tão estra-
nha clareza, mas não posso - como juiz
- fugir à responsabilidade de ser um
homem engajado em meu mundo.

Esse pouco de mim que revelo
aqui - crede vós - é a expressão
mais viva de uma fé imorredoura, de
um encantamento que me impele a
cumprir por inteiro o meu ideal de vida:
ter como crença a esperança de que o
homem é sempre o gesto que se faz;
ter como credo a certeza de que ajusti-
ça é sempre o gesto feito.

Senhor Desembargador João Batis-
ta, ao falar de Justiça fui guiado pela
emoção. Fiz da língua uma criança re-
belde e apaixonada, perdi a posse de
mim mesmo e olvidei a secular a adver-
tência do Abade Dinuart - Só se deve
deixar de calar quando se tem algo a
dizer que valha mais que o silêncio4 ,

pois, como afirma-
vam os antigos sá-
bios, para aprender
a falar é necessá-
rio dirigir-se aos ho-
mens; mas apenas
aos deuses cabe
ensinar com per-
feição como se
deve calar.

Como os poetas
que já cantaram, e
que ninguém mais
escuta, eu sou tam-
bém a sombra vaga de alguma intermi-
nável música. Nesse poema de Cedia
Meireles,buscoOIefügiodeminhainesignada
iocontinêociaesuplico~dão~lotantoquefus-
ligueiaJXlCiênciadellXIa;.
É tempo de calar. E porque com

Vieira iniciei, à moda de meu amado
padre hei de concluir.

Já que ouvistes os lamentos de mi-
nhas protestações, ouvi também a mi-

nha cantiga de devoção. Ao terminar
como sempre faço, peço licença para
compartilhar convosco a razão de mi-
nha gratidão com o Altíssimo, e fazer,
de três testemunhos, a minha declara-
ção de fé na vida.
O primeiro deles, aos meus pais. Cre-

dores de tudo quanto sou. Refúgio se-
guro das tormentas com que o destino
me confrontou. Exemplo de vida que
aquece e fecunda meu coração.
À minha mulher Germana, a

teresinense - senhores - que fez de mim
um imigrante e partiu meu coração en-

tre a minha ilha ea
vossa terra. A ela,
por quem meu amor
se fez verbo e came,
e deu novo sentido à
minha vida.

E finalmente à
minha filha Maria
Paula, o meu sonho
mais vivo, a maior
de todas as graças,
o milagre mais ver-
dadeiro, o mais belo
presente de Deus.

A minha pequena sereia. A princesinha,
por cuja infinitude do amor alcancei as
estrelas.

Muito obtigado.

I Sermão da Sexagésima, pregado na Capela
Real de Lisboa, Portugal, no início de 1655.
2 São Mateus, V, 13.
3 Sermão de Santo Antônio, pregado em São
Luis, Maranhão, no ano de 1654.
4 AArte de Calar, publicado em 1771 pelo
Abade Joseph Antoine Toussaint Dinuart.



JF promove III Encontro dos Assessores
de Comunicação da Justiça Federal

Assessores de comunicação do Tribunal Regional Federal da r Região participantes
do lU Encontro dos Assessores da Justiça Federal

Nos dias 26 a 27 de março de 2008,
o Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal realizou
o IH Encontro dos Assessores de Co-
municação da Justiça Federal.
O evento, do qual participou a

supervisora da Secos, Zelma
Cavlcante, dá continuidade ao proces-
so de integração entre as assessorias
de Comunicação do CJF e da Justiça
Federal de primeiro e de segundo grau.
O workshop "Comunicação

institucional na sociedade da informa-
ção", ministrado pela instrutora Mar-
garida Kunsch, mestre e doutora em
Ciências da Comunicação e professo-
ra de Teorias e Processos de Comuni-
cação Institucional, pela Escola de Co-
municações e Artes da Universidade
de São Paulo (ECA-USP), iniciou os
trabalhos e abordou a revolução
tecnológica da informação e suas con-
seqüências, além das transformações
da sociedade e sua complexidade.
Na quinta-feira, dia 27, o primeiro

painel apresentado no encontro foi
"Perspectivas para a produção
audiovisual no Judiciário". Fizeram par-
te da mesa o coordenador de TV do
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
Francisco Clóvis Pinto de Souza; o co-
ordenador da TV Justiça/Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Celso Fontão; e
a diretora do programa de TV Via Le-
gaI, produzido pelo Centro de Pro-
dução de Programas da Justiça
Federal (CP JUS) do CJF e TRFs,
Dione Tiago.
O mediador foi o coordenador de

multimídia da Assessoria de Comuni-
cação Social do CJF, Alexandre
Fagundes. .
Durante a apresentação do tema foi

unânime o entendimento de que a pro-
dução audiovisual é uma ferramenta
que aproxima o Judiciário do cidadão.
Outro ponto em comum é que, atual-
mente, a Justiça Federal está investin-
do em equipamentos e profissionais
para melhor servir a seu propósito.
Na mesma ocasião, o Presidente do

Conselho da Justiça Federal (CJF) e

do STJ, ministro Raphael de Barros
Monteiro Filho, e o Corregedor-Ge-
ral da Justiça Federal, ministro Gilson
Dipp, lançaram a Revista Via Legal. De
acordo com o ministro
Barros Monteiro, a comunicação é

hoje atividade indispensável para que
a Justiça Federal preserve sua imagem.
"A divulgação dos atos institucionais

não é mera opção política, mas obri-
gação", disse ao referir-se à influência
das sentenças no funcionamento da
economia, nas decisões políticas e na
sociedade como um todo.

liA divulgação
dos atos

institucionais- ,nao e mera
opção política,

mas
obrigaçãoll

,

Ainda em seu discurso, Barros
Monteiro manifestou seu orgulho ao
lançar a Revista Via Legal, produzida
pelo Centro de Produção da Justiça
Federal (Cpjus).
Ao lado do programa de TV Via

Legal - considerado uma das produ-
ções de maior prestígio no Judiciário,
com diversas premiações em âmbito
nacional- e do programa Rádio Cida-
dania Judiciária, a Revista "propõe-se
a ser mais um veículo representativo
da integração institucional, que deve
contribuir para fortalecer a identidade
institucional,tomandomaisconhecidae res-
peitada a Justiça Federal", ressaltou.
Os membros consultivos do Cpjus

- os assessores de comunicação dos
tribunais regionais federais e do Con-
selho da Justiça Federal - entregaram
ao ministro placa comemorativa em
agradecimento ao seu apoio nos lan-
çamentos do programa Rádio Cidada-
nia Judiciária e da Revista Via Legal.
O segundo painel apresentado pela

manhã tratou sobre "O que a Impren-
sa Espera de uma Assessoria de Co-
municação do Poder Judiciário". O
painel foi formado pelo diretor da Re-
vista Eletrônica Consultor Jurídico, São
Paulo/SP, Márcio Chaer, a apresenta-
dora do programa de TV Via Legal e
repórter do programa SBT Brasil, Na-
tália Leite, o repórter do Jornal O Es-



Assessores de comunicação realizam trabalho durante o Workshop

Mesa do Painel "Perspectivas para a produção audiovisual/lO Judiciário".

Fonte: CJF

sultados. "Este seminário revela a im-
portância que é a comunicação para a
Justiça Federal. Estamos trilhando o
caminho certo", disse.

Novo produto do Cpjus vai integrar
ainda mais a Justiça Federal O diretor
corporati vo da Rede Record de TV,
Márcio Novaes finalizou o debate: "O
planejamento de uma assessoriajun-
tamente com a comunicação pública é
necessária. Nós precisamos da mídia
e ela de nós".

O encerramento do IH Encontro
dos Assessores de Comunicação da
Justiça Federal foi realizado com a con-
ferência "A Ética e o Jornalismo". Para
falar sobre o assunto, o jornalista
Carlos Chagas, atualmente comenta-
rista político do SBT, foi o convidado.

Para Carlos Chagas, explicar a Éti-
ca é voltar no tempo desde os Pré-
Socráticos, passando pela Idade
Média, a Escolástica, até Noam
Chomsky, incluindo Maquiavel,
Kant, Hobbes, Marx, Nietsche e
até Jesus. Segundo ele, cada um dis-
pôs de uma definição diferente so-
bre o que é a ética. Apesar de re-
conhecer que o tema "ética" é mui-
to amplo, Chagas não concorda
com a existência de uma ética
utilitarista - acredita em ética como
algo universal, de todos os cidadãos,
e não de cada profissão. E propôs, ain-
da, que, de maneira simplificada, para
saber se algum comportamento é
ético, basta pensar no que aconte-
ceria se todos resolvessem agir
daquela maneira.

imprensa nos órgãos públicos - o que
as diferencia das assessorias nas em-
presas privadas" foi bastante dinâmico
e contou com a participação de Miriam
Tereza Chagas de Moura, do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ); Rena-
to Parente, do TSE; e Márcio Novaes,
da Rede Record.

A primeira a falar foi a assesso-
ra Miriam Moura, que ressaltou
que a comunicação pública está
cada vez mais complexa e vai além
de atender bem ou não à mídia. "A
comunicação pública no Brasil está
desacreditada. Ainda é uma interro-
gação", enfatizou.

O secretário de Comunicação So-
cial do TSE, Renato Parente, concor-
dou com Miriam e acrescentou que a
comunicação pública bem feita traz re-

tado de S. Paulo, São Paulo/SP,
Fausto Macedo e a repórter do jornal
A Folha de São Paulo, São Paulo/SP,
Silvana de Freitas. A mediadora da
mesa foi a assessora de Comunicação
Social do TRF-3, Mônica Paula da
Silva.

O tema foi recebido de maneira en-
tusiasta pelos participantes do encon-
tro, pois avançou na discussão sobre
quais elementos contribuem para o
êxito da relação entre Imprensa e Ju-
diciário.

O consenso é de que para os jor-
nalistas entenderem como funciona a
Justiça ojuiz deve auxiliá-los na com-
preensão das suas decisões e, por sua
vez, o jornalista deve auxiliar o juiz a
entender como funciona ojornalismo
quando há interesse público.

A segunda parte do mEncontro dos
Assessores de Comunicação da Justi-
ça Federal teve início às 14h, com o
terceiro painel "Planejamento de Co-
municação Institucional", seguido do
painel "AsAssessorias de imprensa nos
órgãos públicos - o que as diferencia
das assessorias nas empresas priva-
das". Os painéis debatidos neste últi-
mo dia contaram com a presença de
assessores dos três poderes - repre-
sentados pelo Senado Federal, pela
Presidência da República e pelo Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) -,
além de jornalistas do Tribunal Su-
perior Eleitoral, do Conselho Na-
cional de Justiça e da Rede Record
de Televisão.

O quarto painel "As Assessorias de
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o Juiz Federal Substituto da 33 Vara/PI, Dr. Régis
de Sousa Araújo, proferiu decisão em Ação Civil
Pública, impetrada pelo Ministério Público Fege-
ral (ACP n. 2007.40.00.000471-6) contra UNIA O
FEDERAL e BUNGEALIMENTOS S.A., conceden-
do antecipação dos efeitos da tutela para afastar a
aplicação do caput do art. 20. do Decreto n. 4.680
de 2003, em face de sua ilegalidade, e, em conse-
qüência, determinar que a UNIÃO FEDERAL, por
meio de seus órgãos de fiscalização e controle, pas-
se a exigir, no prazo de 60(sessenta) dias, que, na
comercialização de alimentos e ingredientes alimen-
tares destinados ao consumo humano ou animal que
contenham ou sejam produzidos a partir de orga-
nismos geneticamente modificados, conste infor-
mação clara ao consumidor, no rótulo/embalagem
do produto, acerca da existência de Organismo Ge-
neticamente Modificado em seu conteúdo, indepen-
dentemente do percentual existente, em observân-
cia ao disposto nos art. 60., inciso lU e 37 parágra-
fo lo. do Código de Defesa do Consumidor.

Nos autos, o Ministério Público Federal alegou
que ao instruir procedimento administrativo que tra-
mitou perante a Procuradoria da República, tomou
conhecimento de que os produtos que continham
menos de 1% de Organismo Geneticamente Modi-
ficado - OGM não necessitavam ter em seu rótulo
qualquer informação acerca da presença de OGM
em seu conteúdo, em face da regra constante no art.
2°. do Decreto n. 4.680/03. Sustentou, ainda, que a
omissão de informações no rótulo dos alimentos
acerca dos seus componentes, em especial sobre a
presença de OGM, ofende a Constituição Federal e
o Código de Defesa do Consumidor. Cada consu-
midor tem direito de decidir, com base em seus
conhecimentos sobre o assunto, se quer adquirir e
ingerir alimentos que contenham organismos gene-
ticamente modificados, seja qual for o percentual
existente em seu conteúdo. Requereram, então, a
antecipação dos efeitos da tutela.

O magistrado verificou, em cognição sumária,
que não se questiona nos autos os benefícios ou ris-
cos da comercialização de produtos com OGMs, o
que exigiria manifestação técnica específica, dos.
órgãos responsáveis, acerca da viabilidade ou não.
O presente feito trata exclusivamente do direi-
to de informação. Busca-se tão somente garan-
tir ao consumidor o direito de tomar conheci-
mento acerca do conteúdo dos produtos que ad-
quire, para, a partir de então, individualmente
decidir se quer adquiri-lo ou não.

Destacou, o magistrado, que a Lei 11.105/05, ao
tratar a matéria, expressamente resguardou o direito
de informação ao consumidor, quando determinou, em
seu art. 40 que "Os alimentos e ingredientes alimenta-
res destinados ao consumo humano ou animal que con-
tenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou deri-
vados deverão conter informação nesse sentido em
seus rótulos, conforme regulamento".

O Decreto n. 4.680 de 2003 foi editado com o es-
copo de "Regulamentar o direito à informação, asse-
gurado pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
quanto aos alimentos e ingredientes alimentares des-
tinados ao consumo humano ou animal que contenham
ou sejam produzidos a partir de organismos genetica-
mente modificados, sem prejuízo do cumprimento das
demais normas aplicáveis".

Neste passo, assevera o juiz, tal instrumento regu-
lamentar "não poderia, em nenhuma hipótese, restrin-
gir o alcance da lei, mas tão somente definir regras
que permitissem a sua execução. Assim, extrapolou
os limites do mencionado diploma legal, ao estabele-
cer restrições ao direito de informação, as quais não
foram veiculadas ou autorizadas no instrumento a que
se propunha simplesmente garantir a execução".

Ressalta, por fim, que "ao permitir a omissão de in-
formação acerca de presença de OGM no conteúdo
de um produto, quando o percentual for inferior a 1%
(art. 20. do Decreto), ofende expressamente as dispo-
sições da lei que pretende regulamentar. Ainda que o
percentual seja baixo, deve ser apontado, com preci-
são, ao consumidor".

Por esse entendimento concedeu a antecipação dos
efeitos da tutela para afastar a aplicação do caput do
art. 20. do Decreto n. 4.680 de 2003, em face de sua
ilegalidade, e, em conseqüência, determinar que a
UNIÃO FEDERAL, por meio de seus órgãos de fisca-
lização e controle, passe a exigir, no prazo de 60(ses-
senta) dias, que, na comercialização de alimentos e
ingredientes alimentares destinados ao consumo hu-
mano ou animal que contenham ou sejam produzidos
a partir de organismos geneticamente modificados,
conste informação clara ao consumidor, no rótulo/
embalagem do produto, acerca da existência de Orga-
nismo Geneticamente Modificado em seu conteúdo,
independentemente do percentual existente, em ob-
servância ao disposto nos art. 60., inciso lU e 37 pará-
grafo lo. do Código de Defesa do Consumidor.

Determinou, ainda, que a BUNGE ALIMENTOS
S.A. deverá, em igual prazo, adotar os procedi-
mentos necessários para o cumprimento da me-
dida acima mencionada.



tiça Federal/PI suspende a autorização de Manejo Florestal
na Serra Vermelhal PI e determina a imediata paralisação

de atividades de desmatamento na área.

o Juiz Federal Substituto da 13Vara/PI, no exer-
cício da titularidade, Dr. Nazareno César Moreira
Reis, no dia 4 de dezembro de 2007, deferiu pedido
formulado pelo Ministério Público Federal e ratifi-
cado pelo Ministério Público do Estado do Piauí e
pela União, na Ação Civil Pública n° 2007.0004-0,
que discute a questão da exploração da Serra Ver-
melha, no sul do PiauÍ. A ação, que foi proposta con-
tra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o Condo-
mínio Chapada do Gurguéia e a empresa JB Carbon
S.A., pede a paralisação do manejo florestal na área.
A decisão da la Vara Federal do Piauí acolheu o

pedido do MPF e determinou a imediata suspensão
da autorização do Plano de Manejo Florestal, que
houvera sido dada pelo IBAMA para a exploração da
SeiTaVermelha, até que se julgue definitivamente a
causa.

O magistrado considerou que a ausência de Estu-
do Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Im-
pacto Ambiental - EIAlRIMA específicos para a rea-
lização de manejo florestal, faz com que, numa pri-
meira análise, a licença ambiental concedida pelo
IBAMA seja aparentemente nula. Baseado em pre-
cedentes do Supremo Tribunal Federal, o juiz consi-

derou que a existência desses instrumentos (Estudo
Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental) é absolutamente indispensável para a rea-
lização de qualquer atividade potencialmente lesiva
ao meio ambiente.

Discute-se também naAção Civil Pública a ques-
tão da legitimidade da propriedade das terras, mas o
juiz considerou que essa questão, por enquanto, está
superada por decisão do Tribunal Regional Federal da
1a Região, que considerou tal matéria como não
impeditiva da continuidade da exploração econômica
da área, pelo menos até que a Justiça Estadual decida
a respeito da titularidade da área da Serra Vermelha.

Em resumo, a decisão da 1a Vara Federal do Piauí
suspendeu a autorização de manejo florestal conce-
dida ao CONDOMÍNIO CHAPADADO GURGUÉIA
e a JB CARBON SA, bem como determinou a imedi-
ata paralisação da execução do referido manejo, se já
reiniciadas as atividades, até que seja realizado pré-
vio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Rela-
tório de Impacto Ambiental (ElA/RIMA), inclusive
com realização de audiências públicas na região do
empreendimento e na capital do Estado do Piauí, com
a participação da sociedade civil e do Poder Público,
inclusive do MPF.

Justiça Federal/PI determina inscrição de portadores de
tleficiência no concurso do TST independente de perícia prévia

O Juiz Federal Titular da 23 Vara/PI, Dr. Márcio
Braga Magalhães, no dia 26 de novembro de 2007,
proferiu decisão em Ação Civil Pública, impetrada
pelo Ministério Público Federal (ACP n.
2007.40.00.007330-6) contra a UNIÃO FEDERAL,
concedendo parcialmente a antecipação dos efeitos
da tutela para afastar a aplicação do item 3.5 do Edital
n°. 1-TST, em face de sua afronta aos preceitos cons-
titucionais de acessibilidade aos cargos públicos aos
portadores de deficiência, e, em conseqüência, de-
terminar que os candidatos inscritos como portado-
res de deficiência tenham acatadas as suas inscri-
ções no Concurso TST - Edital n° l/CESPElUnB,
independentemente da perícia médica prevista para

11/1212007, na cidade de Brasília, devendo o referi-
do exame médico ser realizadosomente após o resultado
das provaspara os que nesta~foremclassificados.

Na decisão, o magistrado considerou "desarrazoado
e altamente oneroso o ônus imposto às pessoas por-
tadoras de deficiência em se deslocarem à cidade de
Brasília para se submeteremaexamepel1cialpreviamente
à realizaçãodasprovas,asquaisserãorealizadasapenasem
fevereirodo anovindouro".
Por considerar que tal imposição estabelece fla-

grante desrespeito ao princípio da ampla acessibili-
dade aos cargos públicos e da isonomia, não se justi-
ficando, pois, o tratamento ilegítimo ora debatido,
concedeu parcialmente o pedido.
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a Federal em Picos determina bloqueio de valores em contas
nião e do Estado do Piauí para adquirir medicamento de alto
custo a pessoa carente portadora de moléstia grave

o Juiz Federal Substituto LEONARDO AUGUSTO
NUNES COUTINHO, da Subseção Judiciária de Picos, de-
terminou o bloqueio de valores em contas da União Fe-
deral e do Estado do Piauí para custearem solidaria-
mente a compra de medicamentos a pessoa carente
portadora de moléstia grave.

A Requerente, portadora de cistite intersticial, ajuizou ação
ordinária em face da União e do Estado do Piauí, alme-
jando obter provimento judicial que lhe garantisse o for-
necimento de medicação de alto custo ("Elmiron" e
"DMSO" ou "Cystistat").

Não obstante o Magistrado haja deferido a medida há quase
06 meses, as partes requeridas vinham solicitando sucessivas
prorrogações de prazo para aquisição do medicamento, ale-
gando cumprirem obrigações burocráticas, como coleta de
preços, verificação de disponibilidade orçamentária, remessa
de dinheiro ao exterior, despacho aduaneiro, etc.

Diante, pois, da necessidade urgente de pronta efetivação
da medida - ante o grave estado de saúde da parte autora - o
Juiz Federal Substituto proferiu decisão determinando o blo-

TURMA RECURSAL F"EDERAL/PI

queio dos valores necessários à aquisição direta do medica-
mento, estimados inicialmente em R$ 3.500,00 (três mil e qui-
nhentos reais), suficientes para um mês de tratamento.

A medida foi concretizada através do sistema Bacen Jud,
que permite a interação entre a Justiça Federal e o Banco
Central do Brasil para a efetivação direta de ordens judiciais
de bloqueio de contas.

A aquisição dos medicamentos - "Elmiron", importa-
do, e "Cystistat", com equivalente nacional- será feita
diretamente pelo Magistrado com intermediação da Se-
cretaria da Vara, que coletou os preços dos remédios e
fará os pagamentos, tudo mediante posterior prestação
de contas.

Com a medida, o Juiz Federal Substituto pretende garantir
à parte autora a continuidade do tratamento, até que a União
e o Estado do Piauí ultimem o processo intemo de aquisiçãodos
insumos,dando,pois,máxima efetividadeaocomando constituci-
onal de garantia à saúde e à vida, estampado nos artigos 196
e 198 da Constituição Federal.

(Ação Sumária n. 2006.40.01.003905-7)

ma Recursal Federal/PI anula contrato de compra e venda
móvel e condena a CEF a restituir valor recebido de comprador

que não conseguiu a posse do imóvel adquirido

O Juiz Relator da Turma Recursal do Juizado Especial
Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, Dl'.
Nazareno César Moreira Reis, no dia 26 de setembro de
2007, apreciando recurso inominado interposto contra sen-
tença proferida por juízo singular em favor da CEF (PRO-
CESSO N° 2006.40.00.712568-5), proferiu voto decidindo
que o contrato de compra e venda de imóvel feito pela CEF,
em que esta desobriga-se do ônus de desocupação do bem,
é abusivo; e por constituir relação de consumo está sujeita
ao Código de Defesa do Consumidor.

Analisando a questão do recurso, verificou que a venda
de imóvel pela CEF, no exercício de sua típica atividade
econômica no setor imobiliário, às pessoas físicas que ad-
quirem o bem para moradia própria, constitui relação de
consumo, e, como tal, está sujeita à disciplina do Código de
Defesa do Consumidor. E se, em tal contrato houver cláu-
sula que atribuía aos compradores todos os riscos e ônus
para a desocupação do imóvel adquirido, terá caráter
abusivo. Asseverou que o contrato de compra e venda im-
plica, ba~icamente, duas obrigações recíprocas: o pagamento
do preço e a entrega da coisa. Se o vendedor não entrega a

coisa, o comprador não está obrigado a pagar o preço.
Se o pagamento se dá sem a entrega da coisa - como

ocorreu - ocorre evicção, que em linguagem consumerista
é chamado de vício do produto, que enseja uma das medi-
das previstas: a substituição do produto por outro da mes-
ma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição
imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento pro-
porcionai do preço (CODECON, art. 18, ~1°).

Entendeu o magistrado que a CEF, exonerando-se com-
pletamente da responsabilidade de entregar o bem ao com-
prador, transformou a compra e venda, que é um contrato
bilateral e oneroso, em um contrato aleatório. E pelo fato
da CEF manter-se na posse do dinheiro dos autores, veri-
ficou-se a evidência de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, e por unanimidade dos votos dos Juízes
da Turma Recursal, foi dado provimento ao recurso inter-
posto, nos termos do voto do Relator, condenado a CEF a
devolver aos autores os valores pagos em razão do contra-
to, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, desde a data do pagamento.



Justiça Federal no Piauí disponibiliza Diário Oficial
Eletrônico em fase experimental

Conforme a Resolução da
Presidência de n. 600-011, de 4
de outubro de 2007, o meio ofi-
cial de publicação de atos judi-
ciais e administrativos da Justi-
ça Federal da 1a Região se dará
em formato eletrônico. É o Di-
ário da Justiça Federal da Pri-
meira Região (e-DJFl) na
internet.
Para o TRF da 1a Região, a

utilização do Diário eletrônico
apresenta as seguintes vanta-
gens: facilidade de pesquisa;
acesso imediato à publicação
oficial, eliminando-se a demora
de circulação do diário impres-
so que ocorre em alguns muni-
cípios; preservação do meio
ambiente, pela eliminação do
uso do papel; utilização de mo-
derna tecnologia de segurança
e veiculação gratuita.
Sua implantação está sendo

realizada de forma gradativa em
todas as Seções Judiciárias da
1a Região, devendo ser conclu-
ída no prazo de 180 dias. Quan-
do totalmente implantado, com-
por-se-á de quinze cadernos in-
dependentes, um para o TRF e
um para cada Seção Judiciária
da Ia Região.
O projeto piloto foi implan-

tado, primeiramente, na Seção
Judiciária de Rondônia no dia

08/1 0/2007. A implantação no
Piauí, em fase experimental, se
deu a partir do dia 16.04.2008
e prosseguirá até 15.07.2008,
podendo ser consultado atra-
vés do link Diálio Eletrônico em
Publicações. Neste link pode
ser consultado o Diário Eletrô-
nico dos 14 Estados e do Tri-
bunal. Registre-se, contudo,
que durante a fase experimen-
tal, os prazos processuais conti-
nuam a ocorrer pela publicação im-
pressa do Diário da Justiça.
Segundo a supervisora da

Seção de Modernização Admi-
nistrati va da Justiça Federal no
Piauí, Rosana Athayde, "a fase
experimental servirá para a
ambientalização de todas as fer-
ramentas de formatação,
diagramação e publicação do
Diário, envolvendo as Varas,
Turmas Recursais, Subseção
Judiciária e setores administra-
tivos envolvidos na geração de
matérias e a Semad com rela-
ção à Diagramação. Neste pe-
ríodo, o que valerá para efei-

tos de prazos processuais é a
versão impressa do Diário da
Justiça. Após a fase expelimen-
tal- 16.07.2008 - o que irá va-
ler é a Versão Eletrônica do Di-
ário da Justiça Federal da Ia.
Região. Na fase experimental,
também haverá ampla divulga-
ção a todos os órgãos exter-
nos como TJs, MPs, Procu-
radorias, AGUs, TRTs,
TREs, INSSs, OABs, Cur-
sos de Direito e Jornais de
Grande Circulação."
Quanto à segurança das in-

formações, o usuário poderá
contar com a mais moderna
tecnologia de segurança, auten-
ticidade e integridade, uma vez
que os dados serão garantidos
por assinatura digital, sob os
padrões de Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileiras, e
outros itens, tais como: códi-
go de validação (espécie de
identidade única de cada diá-
rio); geração do arquivo em
PDF, que dificulta tentativas de
adulteração; além do rigoroso
controle para que não haja er-
ros nas movimentações de da-
dos no sistema.



Portal da Justiça Federal tem
novo endereço eletrônico

o Portal da Justiça Federal já
pode ser acessado pelo endere-
ço http://www.jf.jus.br/ , em
atendimento ao disposto na Re-
solução n°. 4512007 do CNJ.
O domínio gov.br ainda deve-

rá ser utilizado por algum tem-
po, já que problemas de
integração poderão ocorrer nes-
sa fase de transição, apesar dos
testes realizados pela equipe da
Secretaria de Tecnologia da In-
formação do CJE
A Resolução do CNJ trata

também da possibilidade de uti-
lização de acentos, hífens e ce-
dilhas na escrita dos endereços
eletrônicos. A utilização desses
caracteres para endereços de e-
mail, no entanto, fica vedada até

que a implantação dessas alte-
rações da língua portuguesa na
internet brasileira seja regula-
mentada pelo Comitê Gestor da
Internet no Brasil.
O novo domínio jus.br tam-

bém deverá ser utilizado nos en-
dereços eletrônicos - e-mail
(nome@cjf.jus.br). O antigo do-
mínio gov.br ainda pode ser usa-
do paralelamente até que os usu-
ários estejam completamente
adaptados à novidade.
As regras para a mudança de

domínio e as tabelas que esta-
belecem os endereços eletrôni-
cos estão na Resolução n°45 do
CNJ, de 17 de dezembro de
2007. De acordo com a resolu-
ção a medida serve para garan-

tir ao cidadão o acesso às infor-
mações de forma precisa, sem a
necessidade de conhecer suas
ramificações e particularidades.
A alteração, segundo estudo

da equipe técnica do CNJ, é ne-
cessária pela segurança que pro-
porciona. Com ela, fica
implementado o padrão interna-
cional DNSSEC (DNS Seguro),
baseado na tecnologia de
criptografia de chaves públicas.
"O sistema de resolução de no-
mes é mais seguro, reduz o ris-
co de manipulação de dados e
informações, com autenticida-
de e integridade das respos-
tas", explica Lúcio Melre, se-
cretário de Tecnologia da In-
formação, do CJE

Justiça Federal no Piauí realiza lançamento
o Sistema de Videoconferência e VOIP telefonia

No dia 7 de abril de 2008
ocorreu a inauguração das
tecnologiasde videoconferênciae
de voz sobre IP (Voip),no âmbito
da JustiçaFederaldaPrimeiraRe-
gião. O lançamento do sistema
de videoconferência se deu' a
partir do salão nobre do Tri-
bunal, às 13:00 horas e, de for-
ma virtual, em todas as Seções
e Subseções que integram a
Primeira Região. Quanto à
tecnologia de voz sobre IP
(Voi p), a Presidente esco-
lheu a Seccional do Piauí

para dar início ao Sistema.
Na ocasião, o Coordenador-

Geral da Justiça Federal e Mi-
nistro do STJ Gilson Dipp pro-
feriu uma palestra, por
videoconferência, sobre o tema
"PNA - Plano Nacional de
Aperfeiçoamento de Juiz Fede-
ral e PNC - Programa Nacio-
nal de Capacitação dos Servi-
dores da Justiça Federal".
O Sistema Voip reduzirá con-

sideravelmente o custo de liga-
ções telefônicas na 1a Região,
e a aquisição de solução de

videoconferência permitirá a re-
alização de treinamento real-
time em toda a Primeira Região,
dotando o Tribunal de infra-es-
trutura adeq,uada para
implementação da Universida-
de Corporativa
Na Seção Judiciária do Piauí,

a solenidade virtual ocorreu na
sala de Videoconferência , no
2° Andar do edifício-sede, ao
lado do Núcleo Judiciário e
contou com a presença de ma-
gistrados e servidores da
Seccional.

http://www.jf.jus.br/
mailto:nome@cjf.jus.br.
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