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Este é O último
exemplar do
informativo

Libera Vox no ano de
2004. Gostaríamos
de fazer diferente.
Queremos inovar!
Não queremosaqui
expor números esta-
tísticos, relatórios de
atividades, mas
encher estas páginas
de novas idéias que
certamente servirão,
para muitos de nós, para aprimorar nossos conhecimentos.

Queremos estimular as idéia e sintonizar os conhecimentos dos
nossos magistrados, servidores e estagiários. Propor, nesta edição, a
publicação de artigos jurídicos, filosóficos, humorísticos ou outros afins,
que muitas vezes escrevemos e ficam guardados nas gavetas, podendo
ser divulgados e compartilhados com os colegas e a sociedade.

A Justiça Federal no Piauí cresceu muito nos últimos anos.
Vivemos, praticamente, isolados em nossas salas e gabinetes. Não
conhecemos mais os nossos colegas de trabalho. E o nosso projeto veio
para integrar, para ser um instrumento de informação, um elo de ligação
entre todos os que fazem esta Seção Judiciária.

Viver não é um ensaio. Mas o nosso projeto de mudança, nesta
edição do Libera Vox, será um ensaio. Será um risco. Sabemos que toda
decisão tem seu fator de risco. Mas viver é correr riscos! E nós estamos
prontos para decolar nesta nova idéia. Temos certeza que obteremos
frutíferos resultados.

Ao lançar a idéia, meio timidamente, pensamos que não Iria
deslanchar. Qual não foi a nossa surpresa ao ver a caixa de correio da
Seção de Comunicação Social - SECOS cheia de artigos. Fomos
brindados com artigos do mais alto gabarito, com os temas os mais
variados possíveis, criações excelentes que merecem ser divulgadas.

Este espaço é nosso. Vamos participar! Estamos contando com a
colaboração de todos. Não tenhamos vergonha de expor as nossas
idéias. Às vezes, elas não são importantes para nós, mas poderão ser de
grande valia para nossos colegas. Somemos. Sejamos mais um nessa
empreitada. O mundo já se afoga em fúteis conveniências. Não nos
omitamos por vergonha de se expor. Embarquemos agora nessa idéia e
vamos repercutir da melhor forma, criando um meio de informação que
contribuirá para a aproximação e para o diálogo com os demais colegas e
a sociedade.

Os nossos sinceros agradecimentos aos que primeiro acataram a
nossa idéia e enviaram a sua honrosa contribuição. Aos leitores, bom
proveito. E cá estamos nós, solícitos, para receber sugestões, críticas e
contribuições para aperfeiçoar o nosso Libera Vox.

Vamos criar laços e engrandecer a Justiça Federal do Estado do
Piauí.

Clodomir Sebastião Reis
Diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí

mailto:secos@pi.trf1.gov.br


parágrafo primeiro do artigo 1.571,
anteriormente citado.

Contudo, não houve uma
preocupação do legislador em
normatizar essa forma de dissolução
ou, pelo menos, estabelecer
critérios ou requisitos para essa
ruptura do vínculo conjugal. O artigo
foi ao mesmo tempo conciso e
omisso.

Isso porque, ao que tudo
indica, a simples decretação da
ausência já tem o condão de
dissolver o vínculo conjugal. Nesse
caso qual seria o status maritalis
dessa pessoa, pois não é viúva, já
que a viuvez está vinculada a morte
real e não a presumida. Não é
s.eparada nem divorciada, pois
inexiste processos nesse sentido.
Não teve seu casamento nulo nem
anulado, portanto não volta ao
status de solteiro(a).

E então, com se denominaria
essa pessoa? Ausentada? Viúvo(a)
presumido(a)? O legislador não
trouxe respostas para essas
indagações.

Mas a confusão não pára por
aí. Imagine-se que o ausente
retorne e encontre seu consorte
casado(a) com outrem. Acaso o
motivo de sua ausência fosse
justificável, uma amnésia, uma
doença patológica ou algo do
gênero, por exemplo, o que dizer a
esse indivíduo? Esse contexto faz
lembrar a ficção, retratada no filme
Náufrago. Nessa situação como
resolvê-Ia, pois a lei, como já dito,
foi omissa a respeito?

Enquanto o que era divido
quando da decretação da ausência
não passava da esfera patrimonial,
um possível retorno do ausente era
facilmente solucionado. E agora,
como resolver o impasse do retorno
do cônjuge ausente onde há
comprometimentos de ordem
pessoal?

Pouco se tem escrito sobre o
tema. O que chama atenção é que:
"no texto primitivo do anteprojeto
do novo Código Civil figurava um
inciso V, que introduzia a admissi-
bilidade da declaração de ausência
como uma das causas de dissolução
da sociedade conjugal. Tal inciso
acabou sendo suprimido seguindo
sugestão do Desembargador Yussef
Said Cahali, do Tribunal de Justiça
de São Paulo, que ponderou e
alertou sobre sua inutilidade
prática, uma vez que obviamente
haveria preferência pela possi-
bilidade de adotar-se o simples

sempre, ou até que uma delas
falecesse.

Com a publicação dessa lei foi
inserido o divórcio, forma de
dissolução do vínculo matrimonial e
a ele atrelado a possibilidade de
novas núpcias.

Saliente-se que existia o
desquite (hoje separação judicial),
mas este não dissolvia o vínculo
matrimonial, apenas a sociedade
conjugal, não podendo os
desquitados (hoje separados)
convolar segundas núpcias.

Com a introdução da Lei do
Divórcio foi possível uma segunda,
terceira, quarta chance de novo
relacionamento matrimonializado
para os ex-cônjuges, pois não há
limite para o número de divórcios.

A Constituição Federal vigente
trouxe nos parágrafos primeiro e
segundo do artigo 226 as seguintes
redações: "O casam~nto é civil e
gratuita a celebração"; "O
casamento religioso tem efeito civil,
nos termos da lei", o que demonstra
que a legislação continua mantendo
a dissolubilidade do instituto do
casamento civil e que atribui os seus
efeitos ao casamento religioso,
desde que cumpridas certas
formalidades.

O casamento civil, quando
válido, dissolvia-se pela morte de
um dos cônjuges ou pelo divórcio.Tal
realidade figurou nos cenários
jurídicos até janeiro de 2003.

Assim, com a entrada em
vigor do novo código civil, foi
inserida uma nova modalidade de
dissolução do vínculo conjugal: a
declaração da ausência. Em seu
bojo vem descrito no parágrafo
primeiro do artigo 1.571 que o:
"casamento válido só se dissolve
pela morte de um dos cônjuges ou
pelo divórcio, aplicando-se a
presunção estabelecida neste
Código quanto ao ausente. ,,2

Saliente-se que antes da
entrada em vigor da Lei
10.406/2002 as pessoas cujos
cônjuges eram declarados ausentes
permaneciam em estado de
semiviuvez, pois o vínculo
matrimonial permanecia intacto.
Para se desligarem dos ausentes era
necessários o processo de ausência
e o processo de divórcio.

A doutrina e a jurisprudência,
a época, já sinalizava para o
despropósito da duplicidade dos
processos o que certamente veio
culminar com a nova redação do

Dissolução de casamento por ausencia
Andrea Melo de Carvalho

Oficiala de Gabinete do JuIz Federal Substituto da 2' Vara
Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará UFC
Prof' de Direito de Família do Instituto Camlllo Filho. ICF e

do Centro de Ensino Unificado de Teresina - CEUTF.......' •.•. .

O casamento é uma instituição
secular. Durante todo seu
período de existência vem

sofrendo inúmeras mudanças,
mudan-ças essas que têm assumido
um ritmo acelerado nas últimas
décadas.

Desde os primórdios da
humanidade homens e mulheres
unem-se para constituir famílias. As
formas mais remotas desta união
certamente não envolviam
nenhuma solenidade, as quais só
vieram a aparecer com o surgimento
das leis.

O casamento religioso foi a
primeira forma organizada de
celebração matrimonial das
civilizações. No entanto, após o
advento do casamento civil, teve
sua importância reduzida em face
dos efeitos jurídicos atribuídos a
esta última forma de união.

O Brasil, por ser um país
predominantemente católico, o
casamento religioso prevaleceu
sobre os demais. Assim, o
casamento civil só veio surgir com o
Decreto nO 181 de 24.01.1890,
sendo posteriormente normatizado
pelo Código Civil de 1916.

Durante muitos anos, as leis
que regulamentavam o casamento
civil, apegadas aos institutos
canônicos, não permitiam sua
dissolução.

Somente em 1977, com a Lei
6.515, intitulada Lei do Divórcio, o
casamento civil pôde ser dissolvido.

A lei foi um marco no direito
de família, pois até então a
instituição do casamento funcionava
como um cárcere para os nubentes
que, uma vez feita uma opção, não
poderiam mudá-Ia, ficando
aprisionados a pessoa com a qual
contraíra matrimônio para todo. o

- . .



decurso do prazo para obtenção do
divórcio direto. Concluindo o legis-
lador por abolir o inciso V, não mais
se aproveitando a presunção de
morte do ausente como causa de
dissolução da sociedade, totalmente
ociosa e desnecessária tornou-se a
parte final do parágrafo primeiro. ,,3

A redação do inciso V supra
mencionado era a seguinte: "art.
1.571. A sociedade conjugal
termina: V - por novo casamento do
cônjuge, declarada a ausência do
outro em decisão judicial transitada
em julgado."

Pelo pensamento dos autores
mencionados, ao ser suprimido o
inciso V necessariamente a parte
final do parágrafo primeiro deveria
ter desaparecido e, por falta de
técnica legislativa o parágrafo
permaneceu com a redação original,
ocasionando os questionamentos
que ora são feitos.

Mas outros autores não só
admitem a nova modalidade de
dissolução do vínculo matrimonial
como a elogiam. É o que se vê nos
comentários ao novo Código Civil
feito por Regina Beatriz Tavares da
Silva que expressamente menciona:
"Essa nova causa terminativa é
fundada no instituto da morte
presumida. Em caso de
desaparecimento do cônjuge, como

Joldene,

Gostaria de parabenizá-Ia pela
edição do informativo "Libera Vox",
que está sempre surpreendendo
seus leitores com o grau de
profissionalismo demonstrado em
cada uma de suas páginas. É muito
bom saber que a Seção de
Comunicação Social da Justiça
Federal do Piauí sabe realizar um
excelente trabalho de jornalismo
institucional.

Parabéns a toda a equipe!

Etiene Gomes
Chefe da Ascom - TRF-1a Região

Sra. Joldene,

Tive o prazer de ler o informativo
Libera Vox, da Justiça Federal no
Piauí. Parabéns pelo excelente
trabalho.

Eufrazio L. Alexandre
Estudante de Direito

de qualquer pessoa, faz-se
necessário o procedimento de
ausência, de modo que a
inexistência daquela causa
terminativa, na legislação anterior,
obrigava o cônjuge do ausente a
iniciar tal procedimento e também o
de divórcio; bis in idem, certamente
desnecessário. O argumento de que
são raros os casos de ausência não é
aceitável, já que o Direito deve
regular também os fatos menos
comuns, desde que possam ocorrer.
No entanto, de acordo com nossas
sugestões anteriores, já não
considerávamos adequada a
inserção do inciso V, feita pelo
Senado no referido artigo, uma vez
que o disposto no 910 é suficiente
para solucionar as hipóteses de
ausência. ,,4

Assim, pelo menos por
enquanto, muitos debates
doutrinários vão ser levantados,
pois a jurisprudência certamente
não terá muitos casos nesse sentido
já que a declaração de ausência não
é um processo corriqueiro.

Não se sabe ao certo quais as
teses que prevalecerão, mas
certamente ficará registrado que a
nova modalidade de dissolução do
víncUlo matrimonial é mais rápida,
não necessita provar culpa ou coisas
do gênero, se dá necessariamente

Prezada Joldene Barbosa,

Acabo de receber alguns
exemplares do "Libera Vox", o
Informativo da Justiça Federal de 10
Grau da Seção Judiciária do Piauí. Fico
extremamente agradecido pela
lembrança deste coestaduano, ora
residente no Distrito Federal. Tomo
como obrigação de redistribuir o
número de exemplares excedentes a
um - que será arquivado por mim -
entre aqueles que estimam também o
nosso Estado.

Muito obrigado.

Nazareno César Moreira Reis
Juiz Federal Substituto da 19a
Vara/DF, em auxílio na 24a Vara/DF

Sra. Supervisora,

Parabenizo-lhe pela edição nO15 do
Libera Vox. Continue sempre
desempenhando tão bem este trabalho.

Carlos Eduardo Melo
Estudante de Comunicação Social/UNB

com a presença de apenas um dos
nubentes, o que extingue as rixas e
pendengas judiciais sobre divisão de
bens, guarda de filhos menores,
valor de pensão alimentícia, uso de
nome, dentre outras inerentes aos
processos de separação e de
divórcio.

O novo instituto resolve os
poucos casos de ruptura da vida
conjugal por ausência, mas não
deixa clara a real intenção do
legislador sobre a situação pessoal
das pessoas envolvidas.

Nesse contexto, a intenção do
presente artigo é apenas instigar o
leitor a raciocinar sobre o tema, sem
nenhuma pretensão ou tentativa de
solucionar o impasse.

Bibliografia
1. BRASIL. Constituição Federal. 31. ed.
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003.
2. BRASIL. Código civil. 54 ed. São Paulo:
Saraiva, 2003.

3. CÂMARA, Maria Beatriz P. F. Da Da
dissolução da sociedade e do vínculo
conjugal. In: LEITE, Heloisa Maria Daltro. O
novo código civil: do direito de família. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 2002. p. 126.
4. SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Da
dissolução da sociedade e do vínculo
conjugal. In: FIÚZA, Ricardo (Coord.).
Novo código civil comentado. São
Paulo: Saraiva, 2002. p. 1371.
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Colega Joldene,

Sou Elizabeth, sua colega da
Seção Judiciária da Bahia e atuo no
Núcleo de Modernização e
Informática- NUMO!. Chegou às
minha mãos um exemplar do
LiberaVox, mais precisamente o nO
15 e me causou ótima impressão.
Parabéns pela alta qualidade da
edição e, em particular pelo seu
artigo sobre Qualidade de vida no
trabalho. Esse assunto me mobiliza
muito e vejo pouca coisa prática ser
dita e feita sobre o assunto. Mas o
seu texto chegou ao alvo e é
justamente esse viés das relações
que me sensibiliza. Vou repassar o
texto para o grupo com que trabalho
para podermos fazer uma reflexão
conjunta e ajustar pontos que
precisam de melhora.

Foi um prazer ter recebido o
Libera Vox, pode crer.

Saudações

Beth Alves
NUMOI - Bahia



A prisão cautelar na ordem jurídica constitucional
Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro Oficial de Gabinete do Juiz Federal da sa Vara

Especialista em Direito Tributário pela UFPljIEJ

Ninguém pode ser tido por
culpado pela prática de
qualquer ilícito senão depois

de ter sido julgado como tal pelo juiz
natural, com ampla oportunidade de
defesa. O princípio constitucional da
não-culpabilidade tutela a liberdade
individual, afastando presunções
contrárias ao imputado.

Dessa forma, a prisão cautelar
instrumento de restrição da

liberdade, rege-se pelo princípio da
necessidade, somente devendo ser
decretada quando, em face dos
elementos de prova contido dos
autos, revele-se extreme de dúvidas
a plausibilidade jurídica do pedido e
o perigo da demora.

Não bastam, como
fundamentos da sua decretação, a
gravidade do crime, ou o seu modus
operandi. Não a fundamentam
também a referência às palavras da
lei, quando enumera os seus
requisitos. A prisão cautelar, prisão
temporária, prisão preventiva ou
prisão decorrente da sentença de
pronúncia) não deve, em princípio,
ser decretada unicamente em
virtude da magnitude da lesão.

Ressalve-se, por oportuno,
que aqui não se está argüindo a
inconstitucionalidade das diversas
modalidades de prisão reconhecidas
no Código de Processo. A legiti-
midade constitucional das normas
que disciplinam as prisões
cautelares em nossa ordem jurídica
deriva de regra inscrita na própria
Constituição Federal, que admite -
não obstante a excepcionalidade de
que se reveste - o instituto da tutela
cautelar penal (art. 5°, LXI).

A idéia que aqui se apresenta,
em consonância com entendimento
do próprio Supremo Tribunal
Federal, é no sentido de qualquer
das modalidades de prisão cautelar
exigir, para que seja legitimamente
aceita, a presença do periculum in
mora e do fumus bani juris.

Neste sentido, o julgamento
proferido pelo STF no HC 80.719,
em que se assentou definitivamente
que o encarceramento cautelar não
prescinde de fundamentação em
torno dos requisitos legais de
qualquer provimento acautelatório
(a plausibilidade jurídica do pedido e
o perigo de demora).

No caso, o Supremo Tribunal
Federal decidiu que \\a natureza da
infração penal não se revela
circunstância apta, só por si, para
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justificar a privação cautelar do
status liberta tis daquele que sofre a
persecução criminal instaurada pelo
Estado."

O entendimento que serviu de
base à decisão proferida no caso
acima narrado vem sendo
observado em sucessivos
julgamentos proferidos no âmbito
do STF, mesmo nas hipóteses nas
quais o delito imputado ao réu seja
classificado como crime hediondo
(HC 80.064-SP, ReI. p/ o acórdão
Min. Sepúlveda Pertence - RHC
71.954-PA, ReI. Min. Sepúlveda
Pertence - RHC 79.200-BA, ReI. Min.
Sepúlveda Pertence).

Portanto, a gravidade do
crime imputado não basta à
justificação da prisão preventiva,
que tem natureza cautelar, no
interesse do desenvolvimento e do
resultado do processo, e só se
legitima quando a tanto se mostrar
necessária: não serve a prisão
preventiva, nem a Constituição
permitiria que para isso fosse
utilizada, a punir sem processo, em
atenção à gravidade do crime
imputado, do qual, entretanto,
ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória.

A prerrogativa jurídica da
liberdade - que possui extração
constitucional (CF, art. 5°, LXI e
LXV) - não pode ser ofendida por
atos arbitrários do Poder Público, eis
que, até que sobrevenha sentença
condenatória irrecorrível (CF, art.
5°, LVII), não se revela possível
presumir a culpabilidade do réu. •

OPINIÃO

Catálogo Telefônico
A SECOS está concluindo a
confecção do Catálogo Telefônico
desta Seccional. No Catálogo vão
constar os dados relativos às
respectivas unidades, tais como:
nome, ramal, fax, e-mail e
endereço; o nome dos servidores
por ordem alfabética, com os seus
respectivos ramais, além dos
telefones dos Tribunais Superiores,
Tribunais Regionais e dos principais
órgãos atuantes na Justiça Federal
no Piauí. No mês de fevereiro ele
estará sendo encaminhado para
impressão. Antes, porém, ele será
colocado na intranet para
conhecimento e/ou possíveis
alterações pelos magistrados e
servidores.

Manual de Segurança
Para uma maior comodidade e
segurança dos magistrados,
servidores, estagiários e
prestadores de serviço, a SECOS,
em trabalho conjunto com a SEVIT,
confeccionou o MANUAL DE
SEGURANÇADASEÇÃOJUDICIÁRIA
DO PIAUÍ. Devido a escassez de
recursos, o manual ainda não foi
impresso. Logo sejam liberados os
recursos financeiros, o manual será
distribuído nesta Seccional.

Novos Periódicos
A Biblioteca acaba de adquirir as
mais recentes obras jurídicas de
renomados autores e coloca à
disposição de seus usuários. Vale a
pena conferir!

Juizados Especiais Federais
Para tirar dúvidas sobre os Juizados
Especiais Federais e Turmas
Recursais ou sobre como proceder
quanto ao ajuizamento de ações nos
JEF's, basta enviar um e-mail para
consulta.cojef@trf1.gov.br. Os
servidores da Coordenação dos
Juizados Especiais Federais
(COJEF), do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, estão à
disposição para sanar quaisquer
dúvidas no que concerne ao
assunto.

Exames Psicotécnicos
Foram realizados, na Seção
Judiciária da Bahia, nos dia 25 e 26
de janeiro, os exames psicotécnicos
do X Concurso Público para
Provimento de Cargos de Juiz
Federal Substituto da la Região. Na
Bahia, nove candidatos, inclusive de
do Estado do Piauí, submeteram-se
às avaliações. As próximas etapas
do concurso são as provas orais
(28/03) e de títulos.

mailto:consulta.cojef@trf1.gov.br.
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Governo propõe lei geral de contratação
Lei 8.666 deve sofrer mudanças

•

Também é certo que a meta do
governo é a redução do custo total
dos processos de compras públicas a
partir da simplificação dos
procedimentos e do uso de meios
eletrônicos e da certificação digital, o
que elimina a necessidade de
documentos e permite uma melhoria
na integração entre as diversas bases
de dados do governo.

Assim, esperamos que, diante
de tantas inovações, os procedi-
mentos se tornem efetivamente mais
céleres e eficientes para a
Administração Pública, ganhando,
também, o contribuinte com isso, já
que os recursos públicos serão
melhor empregados.

Ouvidoria da Justiça
Federal da la Região
Continua disponível na página

eletrônica do Tribunal Regional
Federal da la Região o serviço de
Ouvidoria oferecido à sociedade,
desde 2002, por meio da
Corregedoria-Geral. O atendimento
da Ouvidoria é feito por telefone ou
mesmo pessoalmente, de segunda a
sexta-feira, das 12 às 18 horas.
Contatos: Telefone: (61) 314-5121;
e-mail: ouvidoria@trf1.gov.br;
endereço eletrônico www.trf1.gov.br;
carta ou pessoalmente: Ouvidoria da
Corregedoria-Geral da Justiça Federal
da la Instância SAS, Bloco A, 10
andar sala 01 Ed. Sede Praça dos
Tribunais Superiores, CEP: 70095-
900 Brasília DF. (ASCOM / TRF la
Região)

Ana Valéria Neiva Moreira Araújo
Analista Judiciário Área Administrativa - Justiça Federal/PI

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Justiça Federal/PI
Especialista em Contabilidade pela Universidade Federal do Piauí)

eletrônico (e-mail, publicação na
internet) ou por telefone.

A proposta também inclui a
possibilidade de inversão das fases
habilitatória e c1assificatória em
todas as modalidades, inversão essa
já contemplada pelo Pregão, o que
poderá reduzir substancialmente o
custo dos processos licitatórios,
além de evitar o desnecessário e
moroso exame de documentação de
todos os participantes, já que
somente será examinada a
documentação de habilitação do
licitante autor da melhor proposta.

Há também a previsão no
projeto de simplificação da fase
recursal, com a redução de prazo,
com a finalidade de agilizar o
processo de contratação e de se
evitar artifícios protelatórios.

Outra inovação bastante
louvável foi o estabelecimento de
prazo de saneamento de falhas,
inclusive de documentos faltosos,
desde que não modifique a
proposta. É muito comum o licitante
preparar toda a documentação e,
somente no ato de abertura,
perceber que esqueceu um
determinado documento.

O certo é que profissionais que
labutam na área de licitações já
vinham, há algum tempo, clamando
por mudanças na legislação, vez que
a atual tem protagonizado alguns
entraves, quer no âmbito
administrativo, quer com infindáveis
discussões judiciais, principalmente
quando são licitações de certa monta.

- . .-

O governo federal definiu,
recentemente, anteprojeto
de "Lei Geral de Contratação

da Administração Pública",
pretendendo revogar vários artigos
da Lei de Licitação (Lei n. 8.666/93)
e da Lei do Pregão (Lei n.
10.530/2002), não sendo, no
entanto, contempladas mudanças,
em procedimentos de licitações,
para contratação de obras e serviços
de engenharia, que continuarão sob
a égide da Lei n. 8.666/93,
escoimados os artigos revogados.

O principal objetivo das
mudanças nas referidas leis é de se
imprimir um ritmo mais célere aos
procedimentos para compras,
alienações, concessão e permissão
de serviços públicos, além de
aumentar o uso de recursos
eletrônicos nas compras públicas,
hoje restrito à modalidade Pregão.

Dentre as inovações,
destacam-se alguns princípios que,
apesar de implícitos e aplicáveis, não
estão expressos atualmente na Lei n.
8.666/93, tais como: finalidade,
eficiência, celeridade, devido
processo legal ejusto preço.

As atuais modalidades de
licitação (Concorrência, Tomada de
Preços, Convite, Concurso e Leilão)
deverão ser substituídas por novas
modalidades, baseadas nas
características dos bens e serviços,
e não mais no seu valor. Os novos
procedimentos serão os seguintes:
Convocação Geral, Pregão,
Cotação Permanente, Leilão de
Bens, Seleção Extraordinária,
Consulta e Justificação.

As alterações incluem a
criação do Cadastro Nacional de
Registros de Preços, a publicação de
editais em meio eletrônico, sem a
necessidade de publicação no Diário
Oficial, e a possibilidade de uso da
internet para as licitações realizadas
por meio de todas as modalidades
de compras públicas existentes
atualmente.

Outra alteração se refere à
documentação necessárias para a
participação em licitações, que
poderá ser emitida e enviada por
meio eletrônico, mediante
certificação digital.

Além disso, a notificação ao
licitante, relativa a atos dos procedi-
mentos de licitação e contratação,
poderá ser realizada por meio

mailto:ouvidoria@trf1.gov.br;
http://www.trf1.gov.br;
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determinado negocIo jurídico, pré-
estabelecido pelos convenentes com
vistas a garantir a compensação de
eventuais perdas e danos.

Dessa forma, dada a sua
independência e a sua natureza
puramente processual, não há razão
para se emprestar à execução das
indigitadas multas o mesmo rito
procedimental da tutela jurisdicional
específica relativa às obrigações de
fazer ou não fazer, eis ql)e ambos
situam-se em planos distintos.
Outrossim, releva averbar que também
constitui óbice a tal medida a ausência
de Iiquidez dos valores a serem pagos a
título de astreintes, o que, além de
inviabilizar a satisfação do crédito,
também malfere o postulado
constitucional da ampla defesa.

Em face dessas breves e
despretensiosas considerações,
tracejadas apenas para incitar o
debate sobre o tema, chegamos à
conclusão de que o adimplemento
das astreintes não pode seguir o
mesmo procedimento utilizado para
a execução das obrigações relativas
às obrigações de fazer ou não fazer,
com a roupagem que lhe conferiu a
Lei n.o 10.444/2002, devendo, por
conseguinte, ser levadas a efeito
através do devido processo de
execução por quantia certa, nos
termos constantes do capítulo IV,
Título lI, do Livro lI, do cpc.

A execução das astr.eintes aplicadas na efetivação
das obrigações de fazer ou não fazer

Bernardo Alves da Silva Júnior
Analista Judiciário da Justiça Federal no Piauí

Especialista em Direito Processual pela Universidade Fede/õl do Piauí

As ú I ti mas i n o v a ç õ es a consecução de tal mister? '
perpetradas na legislação Poderá haver quem, mediante
processual pátria provocaram uma leitura apressada do instituto, e

a alteração de vetustos institutos orientado pelas tendências da
constantes de nossas normas,'" moderna dogmática processual,
trazendo-nos regras inéditas no conducente à impressão, nos feitos,
cenário nacional, o que nos leva, a da celeridade processual e da
todo instante, na prática jurídica, a instrumentalidade das formas
enfrentar situações incomuns, processuais, pugne pela desne-
forçando-nos à constante reflexão. cessidade do ajuizamento de uma

Dentre as novéis situações ação de execução independente,
com as quais se depara o operador entendendo poder a multa ser exigida
do direito, despertou-nos especial na própria fase de conhecimento em
atenção a questão relativa à forma que foi infligida, até por medida de
da execução das astreintes economia processual, na exata esteira
previstas no 9 5.° do art. 461 do do que ocorre com as obrigações de
CPC, com a redação dada pela Lei fazer ou não fazer.
n.o 10.444/2002. Entretanto, vozes das mais

C o m o a d v e n to d a autorizadas, na doutrina e na
comentada Lei n.o 10.444, que jurisprudência, têm proclamado
inseriu novas regras no bojo do solução diversa para o debatido
CPC pátrio, a execução das impasse.
sentenças condenatórias à Ensina o festejado professor
prestação de obrigação de fazer, Alexandre Freitas Câmara, em sua
não fazer e entregar coisa passou sempre lúcida lição, que "O valor
a prescindir de um processo de devido em razão da incidência das
execução autônomo, podendo ser astreintes reverte em favor do
executadas no bojo do próprio exeqüente, e é exigível através do
processo de conhecimento, em procedimento da execução por
que o juiz deverá assegurar a quantia certa," Nessa mesma linha
obtenção' do resultado prático de raciocínio, já assentou o Egrégio
almejado pelo credor, através da TRF - 5.a Região que "Embora seja a
prestação da tutela específica da astreinte figura vinculada à execução
obrigação ou equivalente. A edição de obrigação de fazer, não se deve
desta lei demonstra nitidamente o entender que deva ser executada
desígnio do legislador no sentido como apêndice desta, sem que haja
de alcançar uma maior efetividade execução própria e conforme o
do processo, com apoio nos procedimento adotado para a
princípios da economia e execução por quantia certa",
celeridade processual, segundo se havendo decidido no mesmo acórdão
entrevê da dicção dos arts. 461 e que "a busca da execução da referida
461-A c/c o art. 644 do cpc. multa através de mero requerimento

As sim, co n fe ri u - s e a o para recolhimento imediato do seu
magistrado o poder de utilizar valor é inaceitável, porquanto, não
meios de coerção para fazer permite que haja liquidação do título
cumprir o comando sentencia I pelo ou mesmo oportunidade de defesa
mesmo exarado, independente de por parte do executado."
processo de execução, sendo-lhe Com efeito, as astreintes
facultada a aplicação de multa constituem verdadeiros instru-
diária por atraso - astreinte -, nos mentos processuais destinados a
termos do disposto no 9 5° do art. impelir o devedor ao cumprimento de
461 do CPC, com a redação dada uma obrigação de fazer ou não fazer,
pela citada Lei n.o 10.444. logo, não se identificam com o objeto

Nesse contexto, do ponto de encartado na decisão judicial sob
vista prático, emerge uma dúvida: as execução, nem dele fazem parte.
astreintes aplicadas na execuçê: das Dessa forma, forçoso é reconhecer
sentenças condenatórias à prestação que inexiste qualquer subordinação
de obrigação de fazer ou não fazer, se material das multas sob comento em
não pagas voluntariamente pelo relação à obrigação de fazer ou não
devedor, devem ser executadas no fazer a ser prestada, não podendo
bojo do próprio processo de ser confundidas, portanto, com as
conhecimento em que se desenvolve, cláusulas penais instituto de direito
ou é necessária a instauração de um material decorrente do acordo de
processo de execução autônomo para vontades, relacionado a um

- . .
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escolas e universidades, e também,
nos concursos públicos . Na nossa
opinião deve ser tudo bem estudado,
pois beneficiar qualquer negro
pOderá trazer implicações racistas
àqueles que não são negros.
Algumas faculdades particulares,
inclusive, na Capital do Estado do
Piauí, já constam na sua reserva de
vagas, uma para o indivídu? que
cursou o 20 grau em escola publica,
não é necessariamente para o negro,
mas não deixa de ser um grande
avanço, haja vista que boa parte dos
afrodescendentes encontra-se
nestas escolas.

É portanto, a luta pela
superação das desigualdades sociais
entre negros e brancos na sociedade
brasileira que deve ser entendida
como uma modalidade de políticas
públicas e vai sendo introduzida na
agenda do anti-racismo brasileiro.
Faz-se necessário que todos
possamos pensar mais sobre a nossa
atuação como pessoa integrante em
sociedade globalizada, banindo o
"pré-conceito" a fim de vencer os
estereótipos. Assim, optamos pelas
divergências e diferenças qu~
possibilitam o crescimento e a nossa
própria identidade, contudo,
definitivamente, o que não deve
existir é a discriminação.

(selecionam-se um
ou uns poucos ele-
mentos ou traços,
enquanto
ignoram-se todos
os demais) e
depois, ela é
generalizada
(esses elementos
ou traços simplifi-
cados são atribuí-
dos automatica-
mente a todos os
indivíduos que
formam um
grupo).

Seja positivo
ou negativo, o este-
reótipo sempre é falso na medida em
que empobrece e distorce a realidade.

Afinal, existe ou não discri-
minação racial no Brasil? Durante
décadas, o Brasil sustentava a idéia
de ser uma sociedade ideal sem
discriminações, onde negros,
brancos, índios e descendentes dos
imigrantes conviviam em perfeita
harmonia. É recente a aceitação de
que a aparente harmonia encob!e
uma enorme discriminaçao
econômica, onde as chances não são
as mesmas para todos.

Em nosso país são visíveis as
dificuldades encontradas pelo
afrodescendentes em todas as áreas,
sociais, políticas, científicas,
educacionais, artísticas e outras. E
apesar de ter havido uma evolução
na situação dos negros, em virtude
da organização civil, resultado dos
movimentos sociais de
reconhecimento e valorização dos
afrodescendentes, ainda há dados
que nos fazem pensar. Segundo o
IBGE, os negros representam cerca
de 45% da população, ou 80 milhões
de habitantes .. Enquanto que os
demais habitantes são
representados por brancos, índios,
mamelucos e outrosUJ• Eaonde estão
os afrodescendentes na sociedade?
Existe algum destes 80 milhões em
chefias na Justiça Federal? Ou no
TRT?Ou no TRE?

Não podemos ficar contentes
quando 97% dos atua~s
universitários brasileiros sao
brancos contra 2% de negros e 1%, .
de amarelos. Algo esta,
definitivamente, errado.

Nosso país hoje, por seu poder
legislativo, tenta diminuir as
disparidades sociais, que impedem o
ingresso dos afrodescendentes nas

, o racismo e as políticas públicas de resgate social
Gi/lian Santana de Carvalho Mendes

Servidora da 1a Vara e Mestre em Direito pela UFC

E'do conhecimento da sociedade
que o governo brasileiro vem
tentando instituir uma legislação

que possibilite a promoção de cotas
para os afrodescendentes junto às
universidades e faculdades
brasileiras, questão que está
atraindo discussões e correntes
doutrinárias contrárias e a favor do
projeto. O que,também, leva a uma
contenda sobre o racismo no Brasil
que se diz país de grande poder de
coesão racial.

A discriminação vista segundo
De Plácido e Silva como um vocábulo
"derivado de discrimina tio, de
discriminare (discriminar, separar,
distinguir) na linguagem jurídica é
usado para indicar toda sorte de
separação que se possa fazer entre
várias coisas, entre várias funções ou
encargos, dintinguindo-as umas das
outra, para que se diferenciem ou
possam ser encaradas consoante a
divisão"w é alimentada por
preconceitos e estereótipos, que
fazem parte do consciente coletivo,
externando-se de forma clara ou
dissimulada, ou ainda por atos
falhos, devidamente explicados pela
psicologia, ciência voltada para o
estudo do comportamento humano.

O preconceito assim, age como
uma matriz energética da
discriminação, segundo o Novo
Dicionário da Língua Portuguesa, de
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira,
"é conceito ou opinião formados
antecipadamente, sem maior
ponderação ou conhecimento dos
fatos' idéia preconcebida"w, diante
da si~nificação depreende-se, "pré"-
conceito é uma opinião que se emite
antecipadamente, sem contar com
informação suficiente para poder
emitir um verdadeiro julgamento,
fundamentado e raciocinado. Os
preconceitos são opiniões levianas e
arbitrárias, mas que não surgem do
nada. Nem, ao contrário do que se
possa pensar, são opiniões
individuais.

Estereótipo definido no Novo
Dicionário da Língua Portuguesa, de
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
como "um conjunto de traços que
supostamente caracterizam a um
grupo em seu aspecto físico e mental
e em seu comportamento"[3]. Este
conjunto afasta-se da realidade
restringindo-a e mutilando-a. Isto
que dizer que a realidade se deforma
.da mesma maneira que quando se
faz uma caricatura: primeiro,
simplifica-se a realidade •
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Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro
agraciado com a comenda Grã-Cruz do Mérito Renascença

Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro
ladeado pelos Juízes Federais
Regis Araújo e Carlos Augusto Brandão

Desemb. Federal Daniel Paes Ribeiro com o Governador do Piauí, Wellington Dias

O Governador do Estado do Piauí,
Wellington Dias, em solenidade
ocorrida dia 19 de outubro, às
20 horas, no Teatro 4 de Se-

tembro, em Teresina - Piauí, outorgou a
honraria de mais alto grau do Estado do
Piauí, a Comenda Grã-Cruz do Mérito
Renascença, aoDesembargador Fede-
ral do Tribunal Regional Federal da la

Região, Daniel Paes Ribeiro, piauiense
que vem prestando relevantes serviços à
Justiça do Piauí.

A homenagem, criada em 1971, faz
parte da programação comemorativa dos
183 anos de independência do Estado do
Piauí. As insígnias e os diplomas foram en-
tregues a uma grande diversidade de auto-
ridades que se destacam no Poder Público.

"É uma homenagem do Piauí por todo um
trabalho que essas pessoas realizam pelo
Estado e pelo Brasil, falou o Governador
Wellington Dias.

Prestigiaram a solenidade, os Juízes
Federais Carlos Augusto Pires Brandão, Ti-
tular da 5a Vara, e Régis de Sousa Araújo,
Juiz Substituto da 3a Vara e Diretor do Foro,
à época, em exercício. •

Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí

Detradição universal a comen Foi cri~da pelo G?ver.nad~r .Alberto d.ignas da gratidão, admiração e ~ec?nhe-
, ' . Tavares da Silva, sob a Insplraçao Intelec- cimento do povo e do governo plaUlense.

da honon.fica repr~~~nta o prel tual de Armando Madeira Basto e Arima- A medalha é oferecida nos graus:
to da sOCle,da?eclvll~za9a aos théa Tito Filho, homens de sábia partici- Grande Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Co-
vultos notavels. O PiaUI ~~m a pação na educação e cultura piauiense. mendador, Oficial e Cavaleiro. A insígnia da

Ordem Renascença, comenda de mento e A Ordem do Mérito Renascença do Ordem traz no verso o brasão de Armas
relevo, instituída pelo Decreto nO 1.588, Piauí é uma láurea destinada a agraciar per- do Estado d~ Piauí, m~ntado sobre uma es-
de 31 de março de 1973, regulamenta- sonalidades e entidades nacionais e estran- trela heráldica. No reverso a legenda
da p~lo Decreto nO 1. 962, de 17 de fe- geiras que, por relevantes serviços presta- histórica:"Ordem Estadual do Mérito Renas-
verelro de 1975. dos ao Estado do Piauí, se tenham tornado cença do Piauí - Teresina 1973". •

CEF presta homenagem aos servidores
Em homenagem ao dia do Servidor Público, a Caixa Econômica Federal ofereceu um café da manhã com distribuição de brindes aos

servidores do Edifício-sede da Justiça Federal no Piauí (dia 28/10) e do Juizado Especial Federal (18/11). A homenagem foi prestigiada por
magistrados, funcionários da CEF e jurisdicionados.

•



Instalada a Subseção Judiciária de Picos
A Justiça Federal está mais próxima

da população dos municípios da macrorre-
gião de Picos, no interior do Estado do Piauí,
desde o dia 11 de novembro, com a instala-
ção da; Subseção Judiciária naquele muni-
cípio. E o processo de interiorização da Jus-
tiça Federal avançando a passos firmes e lar-
gos pelos Estados da Primeira Região, que
compreende 13 Estados e o Distrito Federal,
tomando-se fato concreto.

O Presidente do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, Desembargador
Federal Aloísio Palmeira Lima, e o Diretor
do Foro da Justiça Federal no Piauí, Juiz
Federal Márcio Braga Magalhães, instala-
ram a nova unidade do poder judiciário
federal, em solenidade realizada na sede
da Vara Federal, localizada na Rua Santo
Antônio, nº 74, Centro, Picos-Piauí.

O evento contou com a presença do
Desembargador Federal da 1ª Região,
Daniel Paes Ribeiro, do Coordenador da
Subseção Judiciária do município, Sandro
Helano Soares Santiago, do Prefeito de Pi-
cos, Gil Marques de Medeiros, do Depu-
tado Federal José Francisco Paes Landim,
do Secretário Estadual de Governo, De-
putado Kleber Eulálio, do representante da
Assembléia Legislativa do Estado do Piauí,

Deputado Warton Santos, do Procurador-
chefe da União, Marcos Luiz da Silva, do
Procurador-chefe da Fazenda Nacional no
Piauí, José Antônio Lira Bezerra, do Procu-
rador-chefe da Procuradoria da República
no Piauí, Carlos Wagner Guimarães, dos ju-
ízes federais desta Seccional, Rui Costa
Gonçalves e Régis de Souza Araújo, entre
outras autoridades.

O Presidente Aloísio Palmeira Lima di-
rigiu os trabalhos solenes do evento, cortou
a fita inaugural, descerrou a placa de inau-
guração e realizou a primeira distribuição de
processos da Subseção Judiciária de Picos,
ao lado de outras autoridades.

Com a instalação, 16 servidores con-
cursados, que tomaram posse na mesma
solenidade, atenderão aos moradores dos
44 municípios da macrorregião de Picos. As
causas ajuizadas, cíveis e criminais, serão
julgadas pelo Juiz Federal Coordenador da
Subseção, Sandro Helano Soares Santiago.

A Vara Federal de Picos terá jurisdi-
ção sobre os municípios de Acauã, Alagoi-
nha do Piauí, Alegrete do Piauí, Aroazes,
Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaína,
Caldeirão Grande do Piauí, Caridade do
Piauí, Curral Novo do Piauí, Dom Expedito
Lopes, Francisco Macedo, Francisco San-

tos, Fronteiras, Geminiano, Inhuma, Ipiran-
ga do Piauí, Itainópolis, Jacobina do Piauí,
Jaicós, Lagoa do Sítio, Marcolândia, Mas-
sapé do Piauí, Monsenhor Hipólito, Novo
Oriente do Piauí, Padre Marcos, Paque-
tá, Patos do Piauí, Paulistana, Pimentei-
ras, Pio IX, Queimada Nova, Santana do
Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São João
da Canabrava, São José do Piauí, São
Julião, São Luís do Piauí, Simões, Sus-
suapara, Valença do Piauí, Vera Mendes
e Vila Nova do Piauí.

Picos é a primeira cidade do interior
do Estado do Piauí a ser contemplada pela
Lei 10.772/2003 e a receber uma Subse-
ção Judiciária. A instalação da Vara de Pi-
cos tem especial significação, tendo em
vista a localização privilegiada da cidade,
considerada o elo entre os grandes cen-
tros, representando, ainda, um dos maio-
res e mais importantes pólos de desenvol-
vimento da região. A chegada da Justiça
Federal com estrutura de pessoal e sede
próprias vem contribuir para o progresso
econômico e social da região. É um sonho
antigo dos operadores do Direito picoen-
ses e da própria população que sabe da
importância da chegada de uma Vara Fe-
deral à cidade.

A Justiça Federal abre as portas para 43 municípios

•

•

Reforma do imóvel

07

Diretor do Foro em exercício, Juiz Federal Rui Gonçalves, recebe a
visita do Prefeito de Picos, Gil Medeiros, do Secretário de Govemo de
Picos, João Bosco de Medeiros, e do Assessor Jurídico, Agrimar
Martins, para tratar de assuntos referentes à instalação da Vara Fe-
deral naquele município.

Prefeito Municipal Gil Medeiros recebe a visita do Diretor
do Foro, Juiz Federal Márcio Magalhães, do Diretor da
Secretaria Administrativa, Ribamar Monte, para deliberar
sobre as as providências necessárias à instalação da Vara Fachada do edifício-sede da Subseção Judiciária de Picos
Federal em Picos.

- •• • ÁII
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Novas instalações da Vara Federal de Picos.

...

o presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, despachou
o primeiro processo

O Prefeito Gil Marques deu total apoio para a instalação
da Vara Federal no município de Picos.

o Diretor do Foro da Justiça Federal no Piauí, Juiz
Federal Márcio Magalhães, que não poupou es-
forços para que a Vara Federal fosse instalada.

o corte da fita inaugural e o descerramento
da placa foram gestos históricos. Atos simples,
mas solenes, que novos horizontes se abriram
para todos os operadores do Direito picoenses
e para todos aqueles que necessitam de aten-
dimento na esfera da Justiça Federal e que, a
partir de então, não precisarão deslocar-se à
Teresina, para acesso à Justiça.

o Deputado Federal José Francisco Paes
Landim, autor da emenda que beneficiou o Es-
tado do Piauí com a instalação de uma
Subseção Judiciária. Em seu discurso, ressal-
tou que a população picoense foi agraciada
com uma importante conquista, que tanto se
aferirá na esfera da prestação jurisdicional,
quanto na vinda de outros órgãos federais, que
somarão para o desenvolvimento em vários
setores da macrorregião de Picos.

1IE\.9

Montagem dos móveis e equipamentos

Juízes Federais Rui Gonçalves, Regis
Araújo e Márcio Magalhães.

Helga Jucá, Assessora Parlamentar do TRF 1ª
Região, prestigiou a instalação da Vara Federal

Servidores empossados que atenderão o jurisdicionado da
macrorregião de Picos, sob a direção de Saulus Oliveira Araújo,
Diretor de Secretaria.

O Juiz Federal Sandro Helano Soares Santiago foi designado pelo TRF da 1ª
Região para responder pela Subseção Judiciária de Picos. Atuou como Juiz Subs-
tituto da 2ª Vara da Seção Judiciária do Piauí e, respondeu pela Subseção Judi-
ciária de Santarém no Estado do Pará.
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Juizado Especial Federal Itinerante em Piri~iri

os Juízes Federais Cláudio José
Coelho Costa, Márcio Braga
Magalhães, Agliberto Gomes

Machado, Brunno Christiano Carvalho
Cardoso, Daniel Santos Rocha Sobral,
Lucas Rosendo Máximo de Araújo, Clo-
domir Sebastião Reis, Derivaldo de Fi-
gueiredo Bezerra Filho, Sandro Helano
Soares Santiago, Nazareno César Mo-
reira Reis e Carlos Augusto Pires Bran-
dão, juntamente com 21 (vinte e um)
servidores da Seção Judiciária do Piauí,
participaram dos trabalhos do Juizado
Especial Federal Itinerante, realizado no
município de Piripiri - o maior JEF Iti-
nerante em extensão territorial já rea-
lizado pela Justiça Federal no Piauí e o
primeiro a ser processado com utiliza-

ção da tecnologia JEF-Virtual. Foram
realizados mais de 2.000 (dois mil) aten-
dimentos e contabilizadas 1.466 (um
mil, quatrocentas e sessenta e seis)
audiências efetivamente realizadas.
Cada juiz presidiu, em média, 20 (vin-
te) audiências por dia.

A maioria dos pedidos protocola-
dos na fase de atermação (procedimen-
to em que um servidor transcreve a re-
clamação, formulada verbalmente pela
parte interessada em ingressar com
uma ação perante o Juizado Federal),
refere-se à concessão de salário mater-
nidade, aposentadoria a segurado es-
pecial e benefício assistencial por idade
ou por motivo de doença.

Os trabalhos realizados pelo Juiza-

do EspecialFederal Itinerante confirmam,
mais uma vez, uma realidade observada
nos itinerantes anteriores: muitas pessoas
têm direito a um benefício, mas, por fal-
ta de conhecimento ou por ausência do
Poder Público, não podem usufruir des-
se direito. A Justiça Federal, através do
JEFItinerante vem reconhecendo e con-
cedendo esses benefícios sem nenhum
ônus para esses cidadãos que sofrem
duros efeitos do esquecimento por parte
dos poderes públicos. Com isso, atinge-
se a finalidade precípua dos JEFs: possi-
bilitar à população do interior e da zona
rural o acesso à Justiça Federal, reduzin-
do, assim, a demanda reprimida, sem que
haja a necessidade dessas pessoas ca-
rentes se deslocarerm até Teresina. -

Servidores fizeram mais de 2000 atendimentos du-
rante o período de atermação.

JF Lucas Rosendo Araújo durante audiência no JEF
Itinerante de Piripiri.-

Juiz Coordenador Cláudio José Coelho Costa orien-
tou e acompanhou as atividades realizadas no JEF
Itinerante.

JF Daniel Sobral realizou, dii!riamente, uma média
de 20 audiências em Piripiri .



OPINIÃO

Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira
Juiz Federal

C.om a Emenda Constitucional.
45, que cuidou da Reforma do
Judiciário, houve profundas

alterações na competência dos
diversos segmentos desse Poder.
AJustiça do Trabalho foi a mais
contemplada na assunção de novas
atribuições.

Caberá à Justiça Laboral
processar e julgar todas as ações
oriundas da relação de trabalho,
inclusive em relação a
"trabalhadores" não regidos pela
CLT, isto é, abarcando aqueles que
prestam serviço mesmo que não
sejam subordinados, tais como os
profissionais liberais, represen-
tantes comerciais e "outras
controvérsias decorrentes da
relação de trabalho, na forma da
lei"(art. 114, IX, Constituição
Federal).

Penso que essa ampliação da
competência da Justiça do Trabalho
é correta e racional, já que se há a
prestação de um trabalho em
caráter pessoal e oneroso, ainda que
sem subordinação jurídica, qualquer
conflito decorrente desse liame deve
ser solucionado na instância judicial
especializada em Direito do
Trabalho.

Diversa é a situação dos
servidores estatutários, cuja relação
de trabalho não decorre de um
contrato individual, mas de um
estatuto, com regras genéricas para
todos os servidores indistintamente.
Com proficiente didática, averbou o
Ministro do STF, Celso de Mello, na
ADI 492-1jDF: "Relações de
trabalho são aquelas que vinculam o
trabalhador e um tomador de
serviços. Mas o trabalhador deve
relacionar-se com aquele que se
beneficia dos seus serviços por um
contrato e não por outros meios
estranhos à contratação, mormente
por um estatuto, que estabelece um
vínculo legal. "

Os servidores públicos civis
federais, estaduais, ou municipais,
estão sujeitos a um regime jurídico
único, que é estatutário e não
contratual trabalhista. Para quem
lida com a matéria jurídica, é cediço
que litígios relativos a trabalhadores
encontram lastro científico no
Direito do Trabalho, enquanto que o
liame do servidor público com a
Administração conforta-se nas
balizas do Direito Administrativo.

Nov/DEZ/2004

.. Apenas a
título de exemplo
pragmático,
imagine a pletora
de ações das
Varas dos Feitos
da Fazenda
Pública da Justiça
Estadual que
seriam remetidas
à s V a r a s
Trabalhistas,
obrigando os
j u í z e s
trabalhistas a se
especial iza rem
em tais assuntos,
uma vez que
existe toda uma
legislação(leis,
decretos,
regulamentos,
portarias) estadual e municipal
disciplinando o regime jurídico dos
servidores estaduais e municipais. É
possível visualizar a montanha de
processos enviados, sobretudo nas
capitais dos Estados maiores, com a
provável extinção daquelas Varas
Estaduais.

Aqueles que defendem a
competência da Justiça do Trabalho
para julgar as ações de servidores
públicos se baseiam na nova
redação do art. 114 da Constituição
Federal, que implicitamente lhes
teria outorgado tal mister, mas é
fato que, conforme consta da
redação aprovada pelo Senado
Federal, e não incluída no texto final,
"compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar: as ações
oriundas da relação de trabalho,
abrangidos os entes de direito
público externo e da administração
pública direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, exceto os servidores
ocupantes de cargos criados por lei,
de provimento efetivo ou em
comissão, incluídas as autarquias e
fundações públicas dos referidos
entes da Federação" (g rifei). O texto
foi promulgado sem esta exceção,
como veio da Câmara dos
Deputados.

Tecnicamente, pode-se dizer
que há uma inconstitucionalidade
formal, porquanto foi publicado um
texto que não foi votado pelas duas
casas congressuais. A meu juízo,
não há dúvida que continua

preservada a competência da
Justiça Federal e da Justiça
Estadual, como a propósito
expressamente declarou o Senado e
implicitamente a Câmara.
Entretanto, tem surgido muita
polêmica nos meios jurídicos em
torno dessa questão, daí ser
oportuna a promoção de uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade pela
Associação dos. Juízes Federais
(AJUFE) para que o tema seja
definitivamente resolvido pelo STF,
em prol da segurança jurídica,
fixando-se a competência da Justiça
Federal em relação aos servidores
federais e a da Justiça Estadual em
relação aos servidores estaduais e
municipais. E nesse sentido que
decidiu o Presidente do STF, Min.
Nelson Jobim, no ultimo dia 27.01.05,
ao conceder liminar requerida pela
AJUFE, da qual transcrevo os
seguintes trechos: "Não há que se
entender que justiça trabalhista, a
partir do texto promulgado, possa
analisar questões relativas aos
servidores públicos. Essas demandas
vinculadas a questões funcionais a
eles pertinentes, regidos que são pela
Lei 8.112/90 e pelo direito
administrativo, são diversas dos
contratos de trabalho regidos pela
CLT. "

Induvidoso, portanto, que a
Justiça Federal continua sendo o
segmento do Judiciário responsável
pelo julgamento das ações
envolvendo servidores públicos
federais.

•
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Teu aprova prestação de contas de 2002
Ribamar Monte

Diretor da Secretaria Administrativa

Em 07 de dezembro de 2004, o
Tribunal de Contas da União
julgou regular, através do

Acórdão n. 3.095/2004-TCU-1a
Câmara, a prestação de contas da
Justiça Federal de 10 grau - Seção
Judiciária do Piauí, referente ao

exercício de 2002, dando-se quitação
aos responsáveis.

À época, respondia pela
Diretoria do Foro o Juiz Federal Rui
Costa Gonçalves. Naquele exercício,
a despesa total realizada da nossa
Unidade Gestora atingiu o valor de
R$ 25.798.894,03 (vinte e cinco
milhões, setecentos e noventa e oito
mil, oitocentos e noventa e quatro
reais e três centavos). Segundo o
relatório anexado ao processo de
prestação de contas, os Gestores
conseguiram atingir satisfatoria-
mente os objetivos propostos pela
Unidade para o referido exercício,
tais como, economia com gastos de
telefonia; licitação, na modalidade
Concorrência, para construção do
Edifício-Sede; instalação do Juizado
Especial Federal Cível e Criminal e da
Turma Recursal, em 08.04.2002 e
12.06.2002, respectivamente. Na
conclusão foi relatada a ausência de
impropriedades da gestão na
utilização dos recursos públicos
alocados à Unidade Gestora.

É oportuno ressaltar que todos
os resultados alcançados tiveram a
contribuição de cada servidor que

compõe a Área Administrativa.
Servidores que, apesar de algumas
limitações pessoais e às restrições
orçamentárias na execução dos
gastos da Instituição, conseguem
atender à demanda da área judiciária
e..da própria administração. Aliás,
ainda não houve uma meta
estabelecida que não se alcançou na
Seção Judiciária. Tais como: desenho
e construção do Edifício-Sede;
instalação do JEF(abr/2002),
posteriormente transformado na 6a
Vara(fev/2004); instalação da Turma
Recursal(jun/2002) e JEF virtual
(set/2004); apoio na realização dos
Juizados Itinerantes; reformas para
melhoria das instalações do Edifício
da Rua Coelho Rodrigues; aquisição
de veículos novos, equipamentos de
informática e mobiliário em geral;
promoção de treinamentos e
atividades relacionadas à qualidade
de vida dos magistrados, servidores
e estagiários; e outras atividades de
manutenção da Seccional.

Para este ano, as duas grandes
metas são: a instalação da Vara
Federal de Picos/Pi e a inauguração
do Edifício-Sede em construção. _

TRF realiza encontro de imprensa e cerimonial

Joldene Rocha ladeada pela Chefe da Assessoria de Comunicação Social
do TRF la Região,Etiene Gomes, e Magnaldo Timo,responsável

pela produção audiovisual do TRF 1a Região, durante visita ao STF)

Assessores de Comunicação
Social das Seções Judiciárias
da P Região participaram, no

período de 30/11 a 03/12, no TRF -
P Região, em Brasília, do IV
Encontro de Imprensa e Cerimonial
da la Região.

O evento, aberto pelo
Presidente do TRF - 1a Região,
Desembargador Federal Aloísio
Palmeira, e pelo seu Secretário-
Geral, Paulo Cardoso de Oliveira,
teve como objetivo uniformizar os
procedimentos de imprensa e
cerimonial na Primeira Região, que é
formada por 14 Estados da
Federação mais o Distrito Federal,
além de estimular a participação das
Seccionais nas atividades
desenvolvidas pelas Assessorias de
Comunicação e Representação
Social.

Os participantes assistiram a
palestras e participaram de aulas
práticas. Entre os temas que foram
abordados estão a produção de
matérias para a TV e Rádio Justiça e
para a Revista, Rádio e TV Destaque,
o Espaço Cultural do TRF - P Região,
o Programa de Visitas Bem-Vindo,
destinado a estudantes de Direito e
do ensino fundamental, além do

funcionamento do Centro de
Produção de Programas da Justiça
Federal realizado pelo Conselho da
Justiça Federal. Também fez parte da
programação a visita ao Supremo
Tribunal Federal, oportunidade em
que os assessores de comunicação
conheceram a estrutura da

Secretaria de Comunicação daquele
egrégio Tribunal Superior e o
funcionamento da Rádio e da TV
Justiça.

A Seção Judiciária do Piauí
esteve representada pela Supervisora
da Seção de Comunicação Social,
Joldene Rocha. -
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Estágio curricular

Larissa Caldas - estagiária do Curso de Direito (58 Vara)

Marchiles Roberta - estagiária de Comunicação Social

emprego, porque a boa imagem
da instituição conta bastante"
afirmou a estagiária de
Comunicação Social, Marchiles
Roberta Rocha Aurélio, que há 05
(cinco) meses está estagiando na
Justiça Federal no Piauí. Daniel
Tavares e Larissa Caldas,
estagiários da Seção de Recuros
Humanos e da sa Vara,
respectivamente, foram unânimes
em ressaltar a receptividade dos
servidores da Casa. Larissa
ressaltou que está tendo a
"oportunidade de manusear
processos judiciais referentes a
determinados assuntos que, do
contrário, só viria a ter
conhecimento no final do Curso de
Direito. "

É intensa a procura por
vagas de estágio nesta Secccional.
A experiência adquirida no dia a
dia de trabalho nesta Seccional
está abrindo portas para muitos
estudantes que aqui estagiaram.
Muitos deles já foram aprovados
em concursos realizados pelo TRF-
1a Região, e passaram a fazer
parte efetivamente do quadro de
pessoal desta instituição, o que
mostra o indício da qualidade do
trabalho aqui desenvolvido. A
Justiça Federal é um órgão
respeitado e tido como referência
na sociedade piauiense, em
especial na comunidade jurídica.

ensino superior conveniadas com
esta Seção Judiciária e que já
cursaram 50% da carga horária
exigida pelo respectivo curso. Os
estudantes estão tendo a
oportunidade de conviver na

prática a teoria das salas de aula,
ao tempo em que contribuem,
para uma aproximação do Poder
Judiciário com parcela da
sociedade.

"A experiência adquirida
para o enriquecimento do meu
currículo será de fundamental
importância para minha vida
profissional e maiores chances de

exigente para a conquista do tão
sonhado primeiro emprego, e o
pré-requisito mais exigente a uma
vaga efetiva continua sendo a
experiência prática anterior.

Atualmente, a Justiça
Federal no Piauí conta com 48
(quarenta e oito) estagiários,
estudantes regularmente
matriculados em instituições de

Desde o ano de 2000, que a
Justiça Federal no Piauí
vem desenvolvendo o

Programa de Estágio com
estudantes dos Cursos de Direito,
Administração, Ciências
Contábeis, informática, Recursos
Humanos e Comuni-cação Social.
Os estudantes do Curso de Direito
são a grande maioria, já que há
relação direta com a área-fim de
atuação da Justiça Federal.

O Programa de Estágio é
regulado pela IN 13-01 do TRF da
P Região, pela Lei N° 6.494, de
07/12/77 e pelo Decreto NO 8.859,
23/03/94, e objetiva possibilitar
ao estudante adquirir experiência
e desenvolver práticas
relacionadas ao respectivo curso,
proporcionando-lhe o aperfei-
çoamento técnico, cultural e
científico. É uma complementação
educacional e um desenvol-
vimento da prática profissional,
sem vínculo empregatício.
Percebe-se que o mercado de
trabalho está cada dia mais

•- .



&JUSTiÇA FEDERAL EM PAUTA

Expediente da saudade

la Região
Empossada primeira desembargadora

federal negra do País

também superá-lo.Temos certeza
também de que você parte feliz
com a consciência tranqüila do
dever cumprido. E nós ficamos
agradecidos pela boa amizade,
compreensão e delicadeza no
trato. Você foi a amiga certa nas
horas incertas. As experiências
aqui adquiridas lhes serão úteis no
decorrer do tempo, porque debaixo
do céu tudo tem seu tempo e sua
hora. Siga em frente! E boa sorte na
sua nova jornada!

Uma confraterni-
zação oferecida
pelos colegas de

trabalho, marcou a
despedida de Rogéria
Lima, servidora da Justiça
Federal, lotada no NUCAD
(Núcleo Administrativo).A
despedida, denominada
Expediente da Saudade,
ocorreu num clima de
muita emoção. Entre
lágrimas e abraços,
Rogéria recebeu mensagens de
fel icitações e ag radeci mentos.
Logo após as homenagens, foi
oferecido um almoço à servidora
pelos colegas. Rogéria, já estamos
sentindo a sua ausência, mas
temos a certeza de que algo de
bom ficou em nós: o diálogo, o
relacionamento, a simpatia, o bom
convívio e, sobretudo, a alegria e a
amizade. Assim, com o aroma da
saudade que ora nos contagia, nos
deixando tristes, tentamos,

otícias do TRF
Concurso de monografias

do TRFl a Região

As inscrições para o VIII Concurso
Nacional de Monografias do TRF da la
Região foram prorrogadas até o dia 28 de
fevereiro de 200S. O tema da categoria
profissional é Violência Urbana: causas
endógenas e exógenas e os instrumentos
de repressão; e o da categoria
universitário é Ações Afirmativas no
Brasil: sistema de cotas, amplitude e
constitucionalidade. Podem participar
estudantes e profissionais de qualquer
área de especialização, desde que, a
universidade ou o diploma sejam
reconhecidos pelo Ministério da
Educação. Serão distribuídos R$
lS.000,OO para os três primeiros
colocados de cada categoria. O edital e a
ficha de inscrição estão disponíveis na
página do Tribunal: www.trfl.gov.br.

Empossada dia 17 de dezembro,no
Tribunal Regional Federal da la Região, a
primeira Desembargadora Federal negra
do Brasil. Neuza Maria Alves da Silva
assumiu cadeira no maior Tribunal
Regional Federal do País, formado por 13
estados e o Distrito Federal. A cerimônia
de posse foi realizada no Plenário da Casa.
A nova desembargadora foi nomeada, no
último dia 02, pelo Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva e
preenche vaga deixada pelo
Desembargador Federal Plauto Ribeiro por
motivo de aposentadoria. Neuza também
foi a primeira Juíza Federal negra do País,
tendo assumido o cargo em 1988. Na
ocasião, a magistrada afirmou: "Minha
expectativa é de encontrar apoio não só
nos meus colegas, mas nos servidores que

vão trabalhar no meu gabinete. Essa é a
minha intenção, e eu não tenho nenhuma
dúvida de que vou conseguir." A
desembargadora Neuza Maria é bacharela
em Direito pela Universidade Federal da
Bahia, titularizou-se Juíza Federal em
1988, tendo sido Diretora do Foro no
período de maio de 1995 a maio de 1996,
na Seção Judiciária da Bahia. A magistrada
atuou também no TRT da sa Região e no
TRE da Bahia. No biênio 1996 a 1998, foi
eleita Delegada da Associação dos Juízes
Federais (Ajufe). Atuou como membro da
Turma Recursal do Juizado Especial
Federal na Bahia no período de OS/06 a
14/08 de 2002. No TRF da la Região,
substituiu desembargadores federais em
diversas ocasiões. (fonte: ASCOM - TRF-
la Região).

Criação de novas varas federais
O Presidente do TRF - 1a Região,

Desembargador Federal Aloísio Palmeira
Lima, concedeu no último dia 06 de
janeiro, entrevista coletiva à imprensa
baiana, na Seção Judiciária da Bahia.
Durante a coletiva, anunciou a instalação
de 41 Varas Federais em 200S, das quais
36 localizadas em municípios do interior
de treze Estados e no Distrito Federal que
compõem a 1a Região, complementando
o determinado na Lei n. 10.772, de
21/11/2003. O Presidente Aloísio
Palmeira citou os municípios que serão
beneficiados com a interiorização da
Justiça Federal, apresentando dados
estatísticos sobre a população e

dimensão territorial das áreas sob a
jurisdição das novas Subseções Judiciárias.
As datas de instalação em 200S serão
oportunamente divulgadas. Dentre os
aspectos mais importantes da expansão da
Justiça Federal para o interior, destacam-se
a competência criminal das novas Varas,
que favorecerá as ações de repressão ao
tráfico de entorpecentes, bem como a
implantação de Juizados Especiais Federais
adjuntos nas diversas subseções
judiciárias. Os JEFs respondem hoje por
800 mil ações correntes na 1a Região e dois
milhões em todo o país. Assim, a instalação
definitiva de Varas em municípios do
interior consolida o projeto que tem por

objetivo vencer distâncias e levar justiça
e cidadania aos sítios mais remotos do
país, a fim de favorecer, principalmente, a
população carente, cujo acesso à Justiça
Federal é dificultado pela escassez de
recursos financeiros e materiais
necessários ao deslocamento às sedes da
Justiça Federal nas Capitais e às atuais
Subseções Judiciárias. Com o
crescimento da Justiça Federal, o TRF la
Região já prevê a necessidade de
realização de concurso público para
provimento de cargos de Juiz Federal
Substituto, bem como a nomeação de
novos servidores. (Fonte: ASCOM TRF
PRegião)

- . Nov/DEZ/2D04

http://www.trfl.gov.br.


Pedido de fiança
o Juiz Federal Titular da 3a

Vara, Rui Costa Gonçalves, no
exercício do plantão judiciário
(04/01), indeferiu o pedido de
arbitramento de fiança formulado
por requerente denunciado pelo
Ministério Público Federal, como
incurso nas penas dos arts. 171,
caput, c/c os arts. 15, I; 333; 163,
parágrafo único, III e 288 do Código
Penal, por ter sido preso e autuado
em flagrante delito por tentativa de
estelionato c/c corrupção ativa,
dano qualificado e formação de
quadrilha. O magistrado, em razão
do recesso forense, examinou a
peça acusatória, ainda que de forma

precária, verificando que a
materialidade do delito de dano
qualificado (art. 163,1, CP) não está
comprovada, vez que ausente a
necessária prova técnica, nos
termos do art. 158, do Estatuto
Processual Penal. No que se refere
ao crime de quadrilha ou bando (art.
288, CP), a imputação não se
sustenta, vez que a denúncia
apresentada dirige-se apenas
contra o requerente, enquanto o
tipo penal em comento exige a
indicação de, pelo menos, 03
agentes. Quanto ao crime de
corrupção ativa (art. 333, CP)
inexiste nos autos de inquérito

policial qualquer indicação que o
comprove. Os delitos previstos nos
arts. 171 e 333, CP, têm pena
mínima de 01 ano, circunstância
que, em tese, favorece ao
acolhimento do pedido de fiança. No
entanto, em razão do requerente ser
domiciliado no Estado do Ceará, e
por ter deixado de comprovar a
ausência de antecedentes criminais
e o exercício de atividade lícita
regular o magistrado ficou impedido
de examinar a existência ou não de
obstáculo legal ao arbitramento da
fiança postulada, indeferindo o
pedido.

•
Decretada prisão temporária assaltante Banco do Brasil

•

No último dia 11 de janeiro, o
Juiz Federal Substituto da 5.a Vara,
Daniel Santos Rocha Sobral,
determinou a prisão da última
integrante, ainda solta, do grupo
que assaltou o Banco do Brasil da
cidade de Valença - PI. Apreciando
pedido de prisão temporária (Proc.
n.o 2005.0063-6) formulado pela
Delegada de Polícia Federal
presidente do inquérito, que apura o
fato em razão dos prejuízos

causados a bens e serviços da União
(Polícia Rodoviária Federal), o Juiz
Federal Daniel Sobral entendeu
presentes os requisitos legais que
autorizam a custódia da mulher
conhecida por "Sheila", de
aproximadamente 25 anos de idade,
residente na cidade de Picos - PI,
cuja qualificação ainda é
desconhecida, acusada de ser uma
das autoras intelectuais do crime.
Assim, destacando a existência de

indícios suficientes de autoria e da
materialidade do fato criminoso,
enquadrado nos artigos 157
(roubo), 148 (seqüestro ou cárcere
privado), 159 (extorsão mediante
seqüestro) e 288 (quadrilha ou
bando), somada à imprescindibili-
dade para as investigações policiais,
decretou o juiz a prisão temporária de
"Sheila", pelo prazo de 30 dias, haja
vista a prática de crime hediondo (art.
1.0, IV, da Lei n.O8.072/90).

Desapropriação de imóvel rural
O Juiz Federal da 3a

Vara, Rui Costa Gonçalves, julgou
improcedente pedido formulado por
proprietários de imóvel rural,
invadido por integrantes do
Movimento dos Sem Terra MST,
objetivando fosse declarada nula a
vistoria levada a efeito pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, declarando-o como
de utilidade pública para fins de
reforma agrária, como também o
mesmo instituto fosse impedido de
promover outra vistoria no decorrer
de 4 (quatro) anos contados de sua
efetiva desocupação por terceiros.
Segundo os Autores "o imóvel foi
invadido por três vezes, sendo
objeto de duas ações de
reintegração de posse, ( .. .)e, na
atualidade (24/04/2001 data da
propositura), permanece invadido,
correndo o prazo para nova vistoria
somente quando for definitivamente
desocupado". No final, os Autores
requereram fosse declarada a
decadência do decreto em que se
deu a declaração de interesse
público para o fim de reforma
agrária, vez que publicado em

agosto de 2003, sem que fosse
proposta a competente ação
expropriatória.
Fundamentado nos preceitos
constitucionais pertinentes à
matéria, que assegura o direito de
propriedade (art. 5°, item XXII),
desde que a propriedade atenda à
sua função social (idem, item
XXIII); na lei ordinária que remete à
concepção do procedimento "para
desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse
social, mediante justa e prévia
indenização, em dinheiro, (ibidem,
item XXIV, sem destaque), e em
recente decisão prolatada pelo STF,
declarou o magistrado pela
improcedência do pedido, inclusive
no pertinente às invasões de que se
queixaram os Autores, levadas a
efeito por integrantes do Movimento
dos Sem Terra, vez que o imóvel em
litígio, possui área de 2.415,6604ha
(dois mil, quatrocentos e quinze
hectares, sessenta e seis ares e
quatro centiares), outrora ocupada
por cerca de 50 (cinqüenta)
trabalhadores ligados àquele
movimento social, os quais

promoveram desmatamento e
cultivo de área que ultrapassa, não
se sabe o quanto, 100 hectares,
em razão do que sequer poderiam
como de fato não o fizeram alegar
os Autores a condição de bem
improdutivo. Segundo o
magistrado, o relatório técnico
anexado aos autos, correspondente
à vistoria realizada no imóvel
expropriado, dá como improdutiva
a propriedade e, em razão disso,
suscetível de expropriação para fins
de Reforma Agrária; o laudo
pericial afere-se que as pessoas
indicadas como invasoras e
ocupantes pelos Autores e pelo
Perito Oficial, as primeiras
vinculadas ao Movimento dos Sem
Terra, são as que efetivamente vêm
exercendo algumas atividades
produtivas no bem em relevo,
destacando-se a cultura de arroz,
milho, feijão e mandioca; bem
assim, a plantação de mamoeiros,
cajueiros, abacateiros e bananeiras;
em razão do que se impõe a
consumação do processo
expropriatório em curso. •- .



Projeto pró-dentinho.

Para encerrar as atividades, as
crianças participaram do
escovódromo, que foi uma
demonstração prática de escovação
e utilização do fio dental.

As atividades da Campanha
Odontológica prosseguiram até o dia
30 de dezembro, com atendimento
individualizado às crianças e devida
orientação da higiene bucal.

.,.....•.•."
sobre tipos de aparelhos
ortodônticos e suas inovações, e
realizado, durante todo o dia,
atendimento odontológico para
profilaxia.

O dia seguinte (10/12) foi
efetivamente dedicado às crianças.
Cerca de 120 (cento e vinte)
crianças, na faixa etária de 03 a 12
anos, filhos de servidores da Casa,
prestigiaram o evento
acompanhados dos pais e/ou
responsáveis.

As crianças foram recebidas
pelos membros do PGQVT
acompanhados por um grupo de
animação infantil. Constou também
da programação a apresentação de
teatro infantil, que expôs o tema da
importância da higiene bucal,
dramatizada por universitários do
Curso de Odontologia da Faculdade
NOVAFAPI, com uma farta
distribuição de material informativo
sobre o tema e material necessário à
efetiva .higiene bucal. Após, foi
servido um lanche para as crianças.

Dando continuidade à
Campanha Odontológica
deslanchada no ano de 2003, a
Justiça Federal no Piauí, através do
PGQVT e em parceria com o PRO-
SOCIAL, executou, nos dias 09 e 10
de dezembro do ano de 2004, o
PROJETO PRÓ-DENTINHO, objeti-
vando, precipuamente, a prevenção
da cárie infantil.

O primeiro dia Campanha
Odontológica (09/12) foi dedicado
especialmente aos servidores da
Casa, oportunidade em que foi
proferida a palestra sobre implante
dentário e realizada uma mesa
clínica com peças demonstrativas

Justiça Federal/PI confraterniza-se
com os prestadores de serviço

Natal é amor, é paz, é saúde, é
esperança, é renascimento, é, antes
de tudo, SOLIDARIEDADE. São
desejos de todos os que fazem a
Seccional do Estado do Piauí que
haja um mundo melhor, no qual
reine a paz social, a paz com justiça,
em que não haja a exploração do
homem pelo homem .. Almejam,
pois, um mundo de felicidade pára
todos.

Diante desse quadro,
magistrados e servidores, com o
apoio do PGQVT, não esqueceram os
prestadores de serviço e realizaram
uma confraternização natalina como
forma de agradecimento pelo

esforço e dedicação que lhes
dedicaram durante o ano de
2004.

Evento que já faz parte do
calendário anual desta
Seccional. É com grande
satisfação e orgulho que os 29
(vinte e nove) prestadores de
serviço participaram desse
momento mágico, em que
passaram de atores a
protagonistas da história.

Na ocasião, o Diretor do
Foro, em exercício, Juiz Federal
Marcio Braga Magalhães,
agradeceu a contribuição de
todos pelo incansável serviço

que prestam na área
de segurança,
vigilância, limpeza e
manutenção do
edifício-sede, que faz
com que magistrados e
servidores
trabalharem em um
ambiente seguro e
saudável, contribuindo,
assim, para uma melhor
qualidade de vida no
trabalho.

Após o uso da palavra,
entregou a cada prestador de
serviço uma cesta natalina, fruto da
doação dos que fazem a Justiça
Federal no Piauí e convidou a todos a
degustarem de um saboroso almoço
oferecido pelo PQGVT. •



Confraternização natalina
.•.•..•..•..."

o final de cada ano significa o término de
mais uma meta na grande missão que nossa
vida representa. É bem verdade que nem
sempre cumprimos essas metas a contento.
Sempre fica um sonho a ser realizado; um
objetivo a ser alcançado. Nossa missão se torna
ainda mais delicada. Cabe a nós que fazemos a
Justiça Federal no Piauí manter acesa a chama
da esperança. É o nosso papel contribuir para a
realização da nobre missão: fazer justiça. A
nobreza dessa função nos torna especiais e
coloca sobre os nossos ombros uma imensa
responsabilidade, da qual não podemos jamais
nos esquivar. Mais um ano termina. E, como
forma de agradecer pelos 365 dias trabalhados
com firmeza, afinco e responsabilidade,
magistrados e servidores, com o apoio do
Programa de Gestão de Qualidade de Vida e
Trabalho - PGQVT, encerraram o ano judiciário
com uma belíssima confraternização natalina,
oportunidade em que brindaram os frutos
exitosos colhidos no ano que ora se finda. São
desejos de todos os que fazem a Seção
Judiciária do Piauí que haja um mundo melhor,
no qual reine a paz social, a paz com justiça, em
que não haja a exploração do homem pelo
homem. Almejam, pois, um mundo de felicidade
para todos. FELIZ NATAL E UM 2005 DE BELOS
DESAFIOS EGRANDES CONQUISTAS!
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ULTIMAS NOTICIAS

Justiça Fede[alt~I inicia ano judiciário

•

Sob o comando do Diretor do
Foro em exercício, Juiz Federal Rui
Costa Gonçalves, a Justiça Federal
no Estado do Piauí reiniciou, no
último dia 07 de janeiro, as suas
atividades judiciárias. Encerrou o
ano de 2004 com os processos em
dia. Magistrados, servidores e
estagiários não mediram esforços
para que todas as metas para
colocar os processos em dia fossem
alcançadas. O crescimento do
quadro funcional, com a chegada de
novos servidores, bem como a
integração e o engajamento de toda
equipe possibilitou a implementação
de uma estrutura organizacional
responsável e cumpridora de suas
obrigações, tornando-se, mais uma
vez, modelo de Seção Judiciária na
1a Região. Cada setor, estrate-

gicamente, encarregou-se de
buscar resultados específicos e fixou
responsabilidades inerentes à
tramitação dos feitos nas unidades
correspondentes, assegurando uma
maior celeridade na tramitação
processual. Ressaltamos, ainda, a
normalização da quantidade de
processos em tramitação na 6a Vara
Federal, que abriga o Juizado
Especial Federal, em razão da
recente implantação do Juizado
Virtual, que muito tem contribuído
para aprimorar a imagem de uma
justiça menos morosa e mais
transparente. Durante o ano de
2004 foram protocolados e
distribuídos 15.054 (quinze mil e
cinqüenta e quatro) processos,
sendo 775 (setecentos e setenta e
cinco) na la Vara, 758 (setecentos e

cinqüenta e oito) na 2a Vara, 717
(setecentos e dezessete) na 3a
Vara, 2.098 (dois mil e noventa e
oito) na 4a Vara - especializada em
Execuções Fiscais, 784 (setecentos
e oitenta e quatro) na 5a Vara e
8.963 (oito mil, novecentos e
sessenta e três) processos na 6a
Vara - que abriga o Juizado Especial
Federal. Na Turma Recursal foram
distribuídos 959 (novecentos e
cinqüenta e nove) processos.
Atualmente, encontram-se em
tramitação na Justiça Federal no
Piauí (dados de 31/12/2004) 25.485
(vinte e cinco mil, quatrocentos e
oitenta e cinco) ações, sendo que
17.190 (dezessete mil, cento e
noventa) no Juizado Especial
Federal e 233 (duzentos e trinta e
três) ações na Turma Recursal.

Vara Federal em Picos

•

O Tribunal Regional Federal da
la Região deverá instalar, ainda
neste primerio semestre, a Vara
Federal na cidade de Picos-Pi (310
Km de Teresina). O Diretor do Foro
da Seção Judiciária do Piauí, Juiz
Federal Clodomir Sebastião Reis,
juntamente com o Juiz Federal Rui
Costa Gonçalves (3a Vara) e o
Diretor da Secretaria
Administrativa, Dr. Ribamar Monte,
estão hoje na cidade de Picos e lá
reunir-se-ão com as autoridades
locais para definirem o local de
instalação da nova unidade federal
judiciária.

No último dia 07 de janeiro, o
Prefeito de Picos-PI, Gil Marques de
Medeiros, acompanhado dos
assessores jurídicos e do Secretário
de Governo daquela municipalidade.
foi recebido nesta Seção Judiciária
pelo Diretor do Foro em exercício, Juiz
Federal Rui Gonçalves, e pelo Diretor
da Secretaria Administrativa, Dr.
Ribamar Monte, oportunidade em
que definiram as providências
preliminares para a imediata
instalação da Vara Federal naquele
município.

A Vara Federal a ser instalada
no município de Picos foi criada pela
Lei nO 10.772/2003, que criou 59
Varas na Justiça Federal da la
Região, das quais 18 já foram
instaladas no ano de 2004. Restam
41 Varas, que poderão ser
instaladas a partir de janeiro de
2005, conforme autoriza a Lei nO
10.934/2004.

O Prefeito Gil Marques já
manifestou ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região e a esta Seção
Judiciária a intenção de colaborar
com a instalação do novo órgão
federal naquele município, por meio
da cessão de imóvel do patrimônio
municipal, como também se colocou
à disposição para o que for
necessário para a execução de tal
empreendimento. "É grande a
expectativa da comunidade
picoense no que se refere a
instalação da Vara Federal naquele
município, uma vez que também
atenderá a população de diversos
municípios circunvizinhos da
Região, na sua grande maioria,
formada por cidadãos de baixa

renda e que não têm condições de
deslocarem-se à Teresina para
ajuizar ações de competência da
Justiça Federal. "

O Tribunal Regional Federal da
ta Região já publicou o Edital de
Homologação do processo de
remoção de servidores que
trabalharão nas novas Varas
Federais. A efetivação das remoções
ou redistribuições decorrentes do
edital ocorrerá à medida que forem
definidas as datas de instalação das
respectivas unidades judiciárias. O
servidor removido ou redistribuído
deverá permanecer por um período
mínimo de dois anos, a partir do
exercício, na Subseção Judiciária
onde será lotado.

- . • • •
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