
•
1 b e r a

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

2008 - ANO X N° 2S

Acordos nos JEFs em Teresina ultrapassam R$ 1,5 milhão de reais
Subsecção de Picos alcança 94,97% de acordos

o que são e como são formados os cálculos renais
Or. Giu/iano Aita

•
Curso de Aperfeiçoamento para Agentes de Segurança Judiciária



Nazareno César Moreira Reis.
Na seção "Viver com saúde", o

médico urologista Dr. Giuliano
Aita nos informa sobre os cuida-
dos que devemos ter para pre-
venir a formação de cálculos
renais. Também há orientação
sobre a melhor forma de pos-
tura e os tratamentos disponí-
veis em nossa Seccional..
Também merece destaque a par-

ticipação da Seção Judiciária do
Piauí e da Subseção Judiciária de
Picos na 111Semana da Concilia-
ção, onde, somente em Teresina,
os acordos alcançados nos
Juizados Especiais Federais soma-
ram mais de 1,5 milhão de reais.
Acompanhe esses e outros te-

mas abordados nesta edição.
Boa leitura.

Seção de Comunicação Social

Nesta edição, o Informativo Li-
bera Vox, apresenta, como desta-
que, a visita do Presidente do Su-
premo Tribunal Federal e do Con-
selho Nacional de Justiça, Minis-
tro Gilmar Mendes, à Seção Judi-
ciária do PiauÍ.
Embora tendo sido uma visita de

cortesia, foi bem recepcionado
pelos Juízes Federais da Seccional
piauiense e com a presença do
Presidente do Tribunal Regional
Federal da Primeira Região,
Desembargador Federal Jirair
Aram Meguerian.
Destaque, também, para as 14

primeiras súmulas publicadas pela
Turma Recursal Federal do Piauí,
composta pelos Juízes Federais
Marcelo Carvalho Cavalcante de
Oliveira(Presidente), Derivaldo
de Figueiredo Bezerra Filho e

~bera
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Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira
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os Juízes Federais que atuam em Auxí-
lio à Corregedoria Alexandre Franco
(Juiz Federal da 63 Vara da Seção Judi-
ciária do Pará, em auxílio à
Corregedoria-Geral da Justiça Federal
da 13Região), Jamil Rosa de Jesus (Juiz
Federal da 143 Vara da Seção Judiciá-
ria do Distrito Federal),Daniel Santos Ro-
cha Sobral (Juiz Federal da 83Vardda Se-
ção Judiciária do Pará) e os Juízes Federais
e servidores da Seção Judiciária do Piauí.

niciada a Correição Geral Ordinária
na Seção Judiciária do Piauí

Na segunda-feira, dia 09 de março,
às 09:30h, no 2° andar do Edifício-sede
da Justiça Federal, foi oficialmente aber-
ta a Correição Geral Ordinária na Se-
ção Judiciária do Estado do Piauí pelo
COITegedor-Geral da Justiça Federal da
Primeira Região, Desembargador Fede-
ral Olindo Herculano de Menezes. Na
sessão de abertura estiveram presen-
tes o Diretor do Foro, Juiz Federal
Derivaldo de Figueiredo BezelTa Filho,
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a Recursal Federal/PI publica suas primeiras súmulas

A Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Es-
tado do Piauí, presidida pelo Juiz Federal Marcelo Car-
valho Cavalcante de Oliveira e composta pelos Juízes Fe-
derais Nazareno César Moreira Reis e Derivaldo de
Figueiredo Bezerra Filho, em sessão ordinária realizada
no último dia 03 de dezembro de 2008, editou suas pri-
meiras Súmulas. Elas foram aprovadas por unanimidade

pelos membros da Turma Recursal. As súmulas repre-
sentam uma síntese das decisões uniformes tomadas
pelo Colegiado acerca de temas específicos e ser-
vem de orientação a toda a comunidade jurídica
que tem suas ações em tramitação nos Juizados
Especiais Federais do Piauí. Os verbetes
sumulares, na íntegra, são os seguintes:

SÚMULA 1

Não sendo possível aferir por ou-
tros elementos de prova o início da in-
capacidade, o benefício deve ser con-
cedido a partir da data da confecção
do laudo pericial oficial.

SÚMULA 2

Não incide imposto de renda sobre
a parcela denominada auxílio pré-es-
colar prestada aos dependentes dos
servidores públicos, em razão de sua
natureza indenizatória.

SÚMULA 3

Poderá o juiz relator na Turma
Recursal negar seguimento ou não
conhecer de recurso manifestamente
inadmissível, prejudicado, improceden-
te ou em confronto com ajurisprudên-
cia dominante do Supremo Tribunal
Federal, Superior Tribunal de Justiça,
Turma Nacional de UnifOlmização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais, Turma Regional de Unifor-
mização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais e de
súmulas desta Turma Recursal.

SÚMULA 4

Não há nulidade na sentença
condenatória do Juizado Especial Fe-
deral que contenha os parâmetros de
cálculo de liquidação.

SÚMULAS

Em caso de benefício postulado
no juizado itinerante, a falta de re-
querimento administrativo não
descaracteriza o interesse de agir.

SÚMULA 6

Presume-se válido o acordo realiza-
do entre as partes no Juizado Especial
Federal perante o juiz que preside audi-
ência, embora ausente o advogado de-
vidamente intimado.

SÚMULA 7

Ocorrido o óbito do instituidor quan-
do já vigente a Medida Provisória n.
1.596-14, de 11.11.1997, o benefício de
pensão requerido mais de trinta dias de-
pois do evento morte somente é devido
a partir da data do requerimento, mes-
mo em caso de beneficiários menores,
incapazes ou ausentes.

SÚMULAS

Em caso de óbito do instituidor ocor-
rido antes da vigência da Medida Pro-
visória n. 1.596-14, de 11.11.1997, o be-
nefício de pensão é devido a partir da
data do evento morte, independente-
mente da data do requerimento ad-
ministrativo ou judicial, ressalvada a
prescrição qüinqüenal progressiva,
não aplicável esta aos menores, in-
capazes e ausentes.

SÚMULA 9

Não cabe recurso adesivo no âm-
bito dos Juizados Especiais Federais.

SÚMULA 10

Nas ações que visem à concessão
de beneficio previdenciário,quandocon-
troversa aqualidade de segurado especi-
aldo autordademandaoodo "decujus",na<>
a.;fx:::s~IU~tes,éinviável o
julgamento antecipadoda lide.

SÚMULA 11

Não cabe recurso contra senten-
ça que extingue o processo sem re-
solução do mérito no âmbito do Juizado
Especial Federal, salvo quando o funda-
mento do julgado recorrido impedirju-
ridicamente o ajuizamento de nova de-
manda com o mesmo objeto e perante
o mesmo Juízo.

SÚMULA 12

Os honorários advocatícios contra
a Fazenda Pública no âmbito da Tur-
ma Recursal devem ser fixados com
base nos critérios do art. 20, S 4°, do
Código de Processo Civil.

SÚMULA 13

Nos casos de ações previdenciárias
aforada,>noJuizadoEspecialFederalpor
segurado não assistido por advogado, é
admissívelo deferimentode benefíciodi-
versodo requeridoou de revisão de be-
nefício diferente da demandada, des-
de que o juiz ou a Turma Recursal
observe estarem presentes nos autos
provas suficientes para tanto.

SÚMULA 14

Em caso de cônjuge aposentado
como segurado especial, há presun-
ção relativa dessa condição em favor
do outro cônjuge.



o que são e como são formados os cálculos renais?
o cálculo renal, também chamado de

pedras nos rins, é uma doença bastante
comum, com uma incidência em torno
de 3% da população, e com grande taxa
de recorrência. O cálculo urinário é uma
massa dura formada por cristais que se
separam da urina e se unem para formar
pedras. Sob condições normais, a urina
contém substâncias que previnem a for-
mação dos cristais. Entretanto, esses
inibidores podem se tornar ineficientes
causando a formação dos cálculos. A do-
ença é duas vezes mais comum em ho-
mens e seu pico de incidência ocorre en-
tre os 20 e 40 anos de idade.

Num clima quente como o de
Teresina, que cuidados especiais as pes-
soas devem tomar para evitar a forma-
ção dos cálculos renais?

As pessoas devem ser orientadas a in-
gerir pelo menos 2,5 litros de líquidos por
dia, principalmente a água e os sucos de
frutas cítricas. A água mineral deve con-
ter baixa concentração de sódio, média
em cálcio (mais de 400mg/dL) e elevada
em bicarbonato (maior que Ig/L). Como
sugestão prática, o consumo de 120mL
de suco de limão, na forma de limonada,
ou I litro de suco de laranja reduzem a
formação de cálculos em cerca de 60%
nos pacientes com cálculos recorrentes.
É importante reduzir o teor de sal da die-
ta e evitar o consumo excessivo de car-
nes. É interessante desmistificar a idéia
de que todos os pacientes com cálculos
urinários devem reduzir a ingestão de
cálcio. Essa recomendação é capaz de
beneficiar menos de 10% da população
com cálculos urinários. A restrição de
cálcio na dieta pode comprometer a den-
sidade óssea e aumentar a absorção de
outras substâncias ao nível intestinal, au-
mentando a formação de cálculos
urinários. Assim, tanto a restrição como
o excesso de cálcio são prejudiciais.

No período do BRO- BR6, os cuida-
dos devem ser redobrados?

Sem dúvida. Nesta época aumentam
as perdas de líquidos pela transpiração e
a urina fica mais concentrada. É funda-
mental aumentar a ingestão de líquidos.

Quais sintomas indicam a presença
do cálculo?

OS cálculos podem ser
assintomáticos, pouco sintomáticos ou
causar dor extrema, umas das mais in-
tensas que se conhece. Isto depende do
tamanho, da localização na via urinária e
da associação com infecção ou obstru-
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Giuliano Aita - Médico Urologista.
Membro Titular da SociedadeBrasileira
de Urologia. Membro da Associação
Americana de Urologia. Revisor do
"Journal of Postgraduate Medicine".

ção urinária. Usualmente, o primeiro sin-
toma de um cálculo renal é a dor. A dor
começa subitamente quando a pedra se
move no trato urinário, causando irritação
e obstrução. Tipicamente, a pessoa sente
uma dor aguda no dorso ou abdome in-
ferior. Pode ocorrer palpitação, náusea e
vômito. Mais tarde, a dor pode chegar
até a virilha. Se a pedra for muito grande
para ser expelida facilmente, a dor conti-
nua devido à contração dos músculos na
tentativa de eliminar o cálculo. Quando o
cálculo cresce ou se move, pode apare-
cer sangue na urina. Com a descida da
pedra pode OCOITeraumento da freqüên-
cia urinária, forte desejo de urinar e sen-
sação de ardor durante a saída da urina.
Se houver febre e calafrios acompanhan-
do esses sintomas, uma infecção pode es-
tar presente.

Quais os tratamentos existentes?
O tratamento dos cálculos urinários

envolve desde a observação até a sua re-
moção utilizando aparelhos específicos.
A observação é preconizada em pacien-
tes pouco sintomáticos e, usualmente
com cálculos com diâmetro inferior a 7
mm. O uso de algumas medicações pode
auxiliar na eliminação dos mesmos, au-
mentando sua taxa de eliminação e redu-
zindo o número e a intensidade das cóli-
cas. O tratamento intervencionista é in-
dicado em pacientes com dor intratável,
com obstrução urinária importante ou in-
fecção. Alguns cálculos podem ser trata-
dos com Litotripsia com Ondas de Cho-
que Extracorpórea, um aparelho que emite
ondas de choque que ao atingir o cálculo
fragmenta-o. Esta terapia tem um Índice

de sucesso em 80% dos casos para cál-
culos menores que 2 cm. Para os cálcu-
los renais com mais de 2cm usamos a
nefrolitotomia percutânea, em que um
aparelho é introduzido pela pele e chega
até o local do cálculo que pode ser frag-
mentado, através de uma pequena inci-
são na pele ( cerca de 2cm).

Existem ainda duas outras formas de
tratamento de cálculos urinários: a
laparoscopia, reservada para casos sele-
cionados e a tradicional cirurgia aberta,
hoje em dia pouco utilizada dada sua mai-
or invasividade.

Se não tratado, pode resultar em pro-
blemas mais sérios? Quais?

Sim. O mais temível é a perda
irreversível da função do rim acometido
pela pedra por atraso no tratamento. Os
pacientes com cálculos urinários recor-
rentes devem ter um acompanhamento
contínuo com o urologista. A obstru-
ção urinária prolongada ou mesmo a
infecção determinada pelo cálculo
pode levar à insuficiência renal, que
nos casos extremos tem indicação de
transplante renal.

Os cuidados devem ser redobrados
após a primeira ocorrência? É um sinal
de que o problema pode se repetir?

Sem dúvida. Após a ocorrência de um
cálculo renal, a pessoa sempre estará su-
jeita à formação de novos cálculos. A taxa
de recorrência é de 10% no primeiro ano,
35% nos 5 anos subseqüentes e de 50 a
60% em 10 anos. Por isso a grande im-
portância de medidas de prevenção. Uma
simples e importante mudança para pre-
venir as pedras nos rins é o aumento da
ingestão de líquidos, preferencialmente
água, no mínimo de 2 a 3 litros por dia.
Para as pessoas com maior propensão
para formar cálculos de oxalato de cál-
cio, a redução da ingestão de certos ali-
mentos pode ser indicada se houver na
urina um excesso de oxalato. Esses ali-
mentos incluem: chocolate, café, nozes,
beterraba, espinafre, morango e chá. Para
os cálculos de estruvita, também chama-
dos de infecciosos, após a sua remoção
é importante manter a urina livre da bac-
téria que pode causar a infecção. Exa-
mes de urina regulares são indicados para
monitorar a presença da bactéria da uri-
na. Em alguns casos, há a necessida-
de do uso de medicamentos específi-
cos para prevenir a recorrência dos
cálculos. É importante ressaltar que
a prevenção de novos cálculos deve ser
feita pelo resto da vida.
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entações de postura para prevenção de dores lombares

DORES DAS COSTAS
Dor lombar, lombalgia e lumbago são

outras denominações para este tipo de
dor, que pode aparecer após um longo
período sentado, carregar peso de forma
inadequada ou um movimento brusco de
torção da coluna. A dor pode ser
incapacitante, impedindo a pessoa de reali-
zar as atividades cotidi,mas. A melhor forma
de evitar este tipo de dor é cuidando da postu-
ra e dos movimentos da coluna.

POSTURA CORRETA
Existem posições corporais que, se

mantidas por um longo período de tem-
po, além de levar o corpo a adotar postu-
ras forçadas, podem sobrecarregar a
musculatura. Para se ter uma postura
correta é preciso atenção constante, prin-
cipalmente nas atividades profissionais e co-
tidianas, como sentar e domlir. A prática de
atividade física adequada e de forma regular
também serve de auxílio. Pois fortalece a
musculatura que sustenta a coluna. Errado Certo

Pro-Social oferece cobertura para sessões de
Pilates Iso-Stretchin e Recondicionamento Físico

A Secretaria de Programa e Bene-
fícios Sociais, na celteza de estar con-
tribuindo para a melhoria da saúde dos
magistrados e servidores do TRF-I a

Região, informa que o Pro-Social am-
pliou a concessão de benefícios pas-
sando a oferecer cobertura para ses-

sões de PILATES, ISO-STRETCHlNG
e RECONDICIONA-MENlD FÍSICO.
OS métodos são considerados fer-

ramentas efetivas e coadjuvantes no
tratamento dos problemas do sistema
musculoesquelético.
Para autorização dos presentes pro-

cedimentos, que serão realizados por
fisioterapeutas, é imprescindível a re-
comendação médica e o tratamento
está limitado a 10 (dez) sessões/mês e
30 (trinta) sessões/ano.
Alguns esclarecimentos sobre cada

método:

PILATES - Método indicado para reabilitação física e condicionamento físico geral. Consiste em vários exerCÍcios
utilizando-se de um grupo de aparelhos. O trabalho é amplo e complexo, podendo ser direcionado para pessoas com lesões
como hérnia de disco, problemas nos joelhos, articulações e outras indicações, a critério médico.
BENEFÍCIOS
• Melhora da capacidade cardiovascular e respiratória;
• Melhora da postura, eliminando maus hábitos e levando ao correto alinhamento corporal;
• Fortalecimento da musculatura abdominal;
• Desenvolvimento dos músculos que suportam a coluna, eliminando dores crônicas;
• Estimulação do sistema circulatório e oxigenação do sangue;

ISO-STRETCHING - Método que permite, simultaneamente, alongar e fortalecer isometricamente os músculos do corpo atuando
na prevenção e no tratamento das alterações osteomusculares. Consiste numa série de exercíciosposturais, globais e eretos e é
indicado para a melhora da postura corporal, encurtamentos musculares e aquisição de uma boa forma física
BENEFÍOOS
• Correção da postura;
• Melhora da flexibilidade/elasticidade e o alongamento da musculatura;
• Fortalecimento isométrico da musculatura;
• Evita a incontinência urinária;
• Aumenta a capacidade cardiorrespiratória.

RECONDICIONAMENTO FÍSICO
O método consiste num conjunto de técnicas com efeito terapêutico em algumas patologias, por intermédio de um programa

individual de exercício físico, fisioterapia e reestruturação corporal com vista ao recondicionamento físico, tendo em conta as caracte-
rísticas da patologia, antecedentes pessoais e estilo de vida da profissão.

Informações sobre o assunto poderão ser obtidas na própria SEBES/Piou através dos telefones: 2 I07 2830, 2 I07 283 I e 2 I072849.



ucesso absoluto no resultado do Esforço
Concentrado de Audiências em Picos

Audiência presidida pelo Juiz Federal Substituto Régis de Souza Araújo.

Audiência presidida pelo Juiz Federal Substituto Leonardo Augusto Nunes Coutinho.

doria por idade e benefício assistencial, pn~nta o ~n::entualde somente 6,83% dos
dentre outros. processos colocados em pauta.
Ao término do evento, verificou-se Ressalte-se, outrossim, que os acor-

que os números do mutirão foram mui- dos alcançados injetaram na economia
to expressivos, com a realização de 538 da região a vultosa quantia de R$
audiências, dentre as quais 430 finda- 1.347.744,11 (um milhão e trezentos e
ram em acordo, representando a espe- quarenta e sete mil, setecentos e qua-
tacular marca de 79,92% de adesão às renta e quatro mil e onze centavos),
propostas realizadas pela autarquia contribuindo para a sedimentação da
previdenciária. Como se não bastasse, cidadania a muitas pessoas que, pela
foram julgadas procedentes 40 ações, o primeira vez, foram tratadas com
que culminou com a concessão de 470 respeito pelo Estado.
benefícios aos cidadãos de Picos e Ainda significativo para o sucesso do
macrorregião. Por outro lado, foi profe- evento foi a parceria com o Banco do
rida a exígua quantidade de 41 senten- Brasil e a Caixa Econômica que patro-
ças sem resolução do mérito, por ausên- cinaram os lanches servidos a todos que
cia ou desistência da pm1eautora, o que le- freqüentaram as dependências da

Subseção de Picos durante toda a se-
mana de trabalho. O apoio da Polícia
Militar do Piauí, por sua vez, mostrou-
se determinante para a segurança do
evento que transcorreu com absoluta
tranqüilidade. Frise-se, ainda, a colabo-
ração dada pelo Município de Picos,
responsável pela instalação de toldos e
o empréstimo de cadeiras.
Finalizando os trabalhos da proveito-

sa semana, os magistrados, servidores,
estagiários, voluntários e prestadores de
serviço, estiveram presentes em breve
reunião, na qual ficou destacada a im-
portância de se dar dignidade àqueles
que mais precisam de uma resposta es-
tatal eficaz e a sensação de dever cum-
prido por todos que participaram com
êxito do memorável evento.

No período de 08 a 13 de dezembro
de 2008, a Subseção de Picos realizou
Esforço Concentrado de audiências,
tendo resolvido 600 processos do
Juizado Especial.
Para atuar no evento, além do Juiz

Federal Substituto, Diretor em exercí-
cio da Subseção de Picos, DI'. Leonar-
do Augusto Nunes Coutinho, foram de-
signados os Juízes Federais Substitutos
DI'. Nazareno César Moreira Reis, DI'.
Régis de Souza Araújo e Dr. José
Valterson de Lima, respectivamente da
l' e 3' Varas da Seção Judiciária do
Piauí e da 3' Vara da Seção Judiciária
do Maranhão. Participaram também, na
qualidade de presentante do Ministério
Público Federal, o DI'. Tranvanvan da
Silva Feitosa e como representante do
INSS, o procurador federal Dr. Felipe
Grangeiro de Carvalho, além de mais
04 prepostos destacados pela Procura-
doria Federal no PiauÍ.
Além disso, demonstraram a usual

dedicação na execução das atividades,
os competentíssimos servidores do qua-
dro da Subseção de Picos, tendo-se ain-
da contado com o trabalho dos esta-
giários remunerados, dos voluntári-
os da Universidade Estadual do
Piauí, campus de Picos, e dos labo-
riosos prestadores de serviço.

O mutirão convergiu seus esforços
exclusivamente nas causas
previdenciárias que envolvem os bene-
fícios de aposentadOlia por invalidez, sa-
lário-maternidade, pensão por morte, au-
xílio-doença, auxílio-reclusão, aposenta-



..JUSTiÇA FEDERAL EM PAUTA

Centro Nacional de Cultura da Justiça
- CENAJUS é inaugurado em Teresina

Sampaio Filho, o presidente do Tribunal
de Justiça do PiauÍ, Desembargador
Raimundo Alencar, o Desembargador
Federal do TRF Ia Região,
Desembargador Antonio Sávio de Oli-
veira Chaves, o presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 22a Região,
Desembargador Manoel Edilson Cardo-
so, o Diretor do Foro da Seção Judiciá-
ria do PiauÍ, em exercício, e Coordena-
dor de Instalação do CEnaJus Juiz Fe-
deral Carlos Augusto Pires Brandão, o
reitor da Universidade Federal do PiauÍ,
Doutor LuÍz de Souza Santos Junior, a
Vice-Presidente da OAB/PI, Ivana de
Sousa Leal, além de grande número de
autoridades dos diversos poderes da
República no PiauÍ.

Participaram, ainda, da solenidade, o
Governador do Estado do PiauÍ,
Wellington Dias, o Prefeito de Teresina,
Sílvio Mendes, o Presidente da Assem-
bléia Legislativa, Deputado TemÍstocles

o Prefeito de Teresina, Silvio Mendes, o Presidente do TRF r Região, Des. Federal
Jirair Aran Meguerian, o Governador do Estado, Wellington Dias O Presidente do STF,
Ministro Gilmar Mendes, e o Presidente do TJ-P/, Des. Raimundo Alencar.

Mesa de honra
da solenidade
que marcou o

lançamento do
Centro Nacional

de Cultura da
Jllstiça-

CENAJUSllO
antigo prédio da
Justiça Federal

Dois projetos-piloto do programa "Ca-
sas de Justiça e Cidadania", do Conse-
lho Nacional de Justiça - CNJ - entra-
ram em funcionamento na dia 08 de
dezembro de 2008: um em Montes Cla-
ros (MG) e outro em Teresina (PI), que
foi denominada Centro Nacional de
Cultura da Justiça - CENAJUS.
As "Casas de Justiça e Cidadania"

são centros de trabalho voluntário para
promover assistência judiciária, prestar
informações sobre serviços públicos,
oferecer cursos profissionalizantes e
palestras com vistas à prevenção de si-
tuações de violência doméstica, sexual
e de dependência química, além de edu-
cação para o voto, saúde pública, cida-
dania e desenvolvimento social.
Em Teresina, o presidente do Supre-

mo Tribunal Federal, ministro Gilmar
Mendes, e o presidente do Tribunal
Regional Federal da I a Região,
Desembargador Federal Jirair Aran
Meguerian participaram do lançamen-
to do Centro Nacional de Cultura da
Justiça - CENAJUS, ocorrido no antigo
prédio da Justiça Federal.



III SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO

Os Juizados Especiais Federais
no Piauí comemoraram o encer-
ramento da Semana da Concilia-
ção com resultados bastante ex-
pressivos.
A iniciativa vem sendo promo-

vida desde 2006 pelo Conselho
Nacional de Justiça, e tem por ob-
jetivo estimular a realização de
audiências conciliatórias, visando
à resolução amigável das deman-
das judiciais.
No âmbito dos Juizados Espe-

ciais Federais de Teresina, parti-
ciparam esse ano 05 juízes fede-
rais, que realizaram um total de Audiência presidida pelo juiz Federal Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira.
320 audiências, das quais 299 re-
sultaram em transação, cravando a
memorável marca de 93,43% de
acordos.
Assim, 299 cidadãos passaram a

receber benefícios previdenciários e
assistenciais, gerando a cifra de R$
1.538.324,24 (um milhão, quinhen-
tos e trinta e oito mil, trezentos e
vinte e quatro reais e vinte e qua-
tro centavos) em créditos relati-
vos a parcelas atrasadas.
O Juiz Federal Sandro Helano

Soares Santiago, Coordenador dos
JEF's no Piauí, registrou o empe-
nho e abnegação dos juízes fede-
rais que atuam na 63 Vara/PI, e de- Audiência presidida pelo juiz Federal Substituto Régis de Souza Araújo.
dicou O resultado à respectiva
equipe de servidores e estagiári-
os, profissionais cuja dedica-
ção diária tem como propósito o
elevado múnus de auxiliar na en-
trega da prestação jurisdicional
à mais carente clientela da Jus-
tiça Federal.
O Juiz Federal Coordenador

pontuou ainda a enorme relevân-
cia do trabalho realizado, que não
apenas injeta importantes recursos
na economia do Estado, mas prin-
cipalmente entrega cidadania e faz
justiça àqueles cujo direito lhes
havia sido negado.

Fonte: Coordenação JEFs Audiência presidida pelo juiz Federal Sandro Heleno Soares Santiago.



J J J SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO

Audiência presidida pelo Juiz Federal Geraldo Magela e Silva Audiência presidida pela Juíza Federal Substituta Marina
Meneses. Cavalcanti.

aldo recorde de acordos na Semana da Conciliação em Picos

Durante a Semana de Concilia-
ção, a Justiça Federal em Picos
realizou, no período de 02 a 05 de
dezembro, 199 audiências, das
quais 189 terminaram em acordos.
Assim, foi atingido o expressivo
percentual de 94,97% de êxito na
proposta de redução das lides no
Poder Judiciário.

As audiências realizadas pelos
dedicados conciliadores Carla
Ferreira Lages Monte, Francisco
Gustavo de Santana Moura,
Garcias Alencar Filho, José Júlio
Gadelha e Yaslene Ferreira da Cos-
ta Silva, sob a supervisão do Juiz
Federal Substituto, Diretor da
Subseção em exerCÍcio, Dr. Leo-
nardo Augusto Nunes Coutinho,
versaram sobre questões
previdenciárias e assistenciais,
tais como LOAS, saláIio materni-
dade e aposentadoIia rural.

Aderindo ao propósito de bus-
car por uma solução amigável para
os conflitos,aSubseçãodePicosabriu
aSemanaNacionaldeConciliação,quan-
dofornrnrealizadas41audiências,asquais
possibilitarnrnanegociaçãodomontante
de R$ 118JX57,02(cento e dezoito mil,
sessentae S3e reais e dois centavos),
além da implantação de 40 benefíci-
os previdenciários/assistenciais.

Sob a direção do Coordenador
da Subseção, em exerCÍcio, Juiz
Federal Substituto Leonardo
Augusto Nunes Coutinho, os en-
tusiasmados conciliadores Carla
Ferreira Lages Monte, Francisco
Gustavo de Santana Moura,
Garcias Alencar Filho, José Júlio
Gadelha e Yaslene FelTeira da Cos-
ta Silva alcançaram a quantia de 40
acordos, sendo ao fim consignada
a formidável porcentagem de
97,56% de êxito no objetivo de so-
lucionar com celeridade as ações.

Decisiva para o sucesso do even-

to foi, ainda, o engajamento dos
servidores, estagiários e
terceirizados da subseção que, sob
a gerência da Diretora da Secre-
taria, realizaram intenso trabalho
durante toda a semana.

Por fim, destacam-se os patro-
CÍnios da Caixa Econômica Fede-
ral e do Banco do Brasil, que ofe-
receram os lanches diários servi-
dos a todos que participaram do
evento, bem como o apoio da Pre-
feitura Municipal de Picos e da
Polícia Militar do Estado do PiauÍ.

Fonte: Subseção de Picos/P/



Seção Judiciária do Piauí promove "Curso de
erfeiçoamento para Agentes de Segurança Judiciária"

A Seção Judiciária do Piauí, aten-
dendo a necessidade de implantação
do Programa de Reciclagem Anual
previsto no art. 17 S3° da Lei 11.416/
2006, promoveu, nos dias 06, 07, 13
e 14 do mês de novembro, o "Curso
de Aperfeiçoamento para os Agentes
de Segurança Judiciária na Seção Ju-
diciária do Piauí."
O referido curso foi oferecido em

duas etapas. A primeira, Noções Bá-
sicas ele Prevenção e Combate a In-
cêndios e Pânico, ocorreu no período
de 06 a 07 de novembro de 2008. A
segunda etapa, Técnicas Operacionais
de aperfeiçoamento para Agentes de
Segurança, ocorreu nos dias 13 e 14
de novembro de 2008.
O objetivo da primeira etapa foi me-

lhorar a segurança, diminuir os riscos
contra incêndios, pânico e ocorrênci-
as que ponham em risco a vida e patri-
mônios, e melhorar as habilidades dos
agentes de segurança, capacitando-os
para realizarem procedimentos que dão
sustentabilidade, suporte e manutenção
dos sistemas preventivos das
edificações.
Esta etapa teve como instrutor An-

tônio Carlos da Silva Lira - 2° SOT
BMlCBMEPI, Instrutor de Prevenção
Combate/Incêndio e Pânico do Cor-
po de Bombeiros/PI.
Abordou o seguinte conteúdo: Es-

tudo de casos, Histórico do
fogo,princípio de incêndio e elemen-
tos componentes do fogo; Métodos de
extinção de incêndios;Prevenção e cau-
sas de incêndios; Formas de propaga-
ção de calor;Agentes extintores e clas-
ses de incêndios; Características de
extintores portáteis e hidrantes.
A segunda etapa do Curso foi mi-

nistrada pelo Policial Federal, Especi-
alista em Estratégia e Segurança, Wa-
shington Avelino de Sousa, e teve a fi-
nalidade de preparar os agentes de Se-
gurança para uma atuação mais efici-
ente em situações como as de perse-
guições, onde culminem com o con-
fronto direto ou indireto.

-
Turma do Curso de Treinamento com Fogo,juntamente com o instrutor Antônio Carlos
da Silva Lira 2° SGT BM/CBMEPl.

Agente de Segurança no Curso de Treinamento com Fogo

Agentes de Segurança no Curso de Treinamento com veículo ministrado pelo policial
Federal Washington Avelillo de Sousa



ministrativa e judiciária os novos
paradigmas e reformulações da língua
portuguesa, dentre os quais podem
ser citados: uso da vírgula, con-
cordância verbo-nominal, regência
verbo-nominal, paragrafação e uso
dos conecti vos.

textos e, inclusive, tirar dúvidas dos
servidores por conta do processo de
redação jurídica a que são afeitos ro-
tineiramente.
Ministrado pelo Professor José Maria

Rodrigues Vasconcelos, o curso apre-
sentou aos servidores das áreas ad-

Seção Judiciária do Piauí promove
"Curso Prático de Língua Portuguesa"

No período de 13 a 17 de outubro de
2008, a Seção Judiciária do Piauí, mais
uma vez, investiu na capacitação dos seus
servidores e promoveu o "Curso Prático
de Língua Portuguesa", com o objeti-
vo de aperfeiçoar os estudos da lín-
gua portuguesa para a produção de

Turma do Curso Prático de Língua Portuguesa ministrado pelo Servidores acompanhando a aula.
professor José Maria Rodrigues Vasconcelos.

onfraternização natalina dos terceirizados
A confraternização natalina dos

terceirizados foi realizada no dia 17 de
dezembro de 2008. Na ocasião, foram
distribuídas cestas natalinas para 61
terceirizados, incluindo o segurança
da Caixa Econômica Federal. Tam-

bém houve sorteios de brindes e um
delicioso almoço.
Além de servidores, prestigiaram o

evento os Juízes Federais Marcelo Car-
valho Cavalcante de Oliveira, Regis de
Sousa Araújo e Brunno Christiano Car-

valho Cardoso. Para a saudação, em
nome da Seção Judiciária piauiense, fez
uso da palavra o Dr. Brunno Cardoso,
desejando boas festas e agradecen-
do a todos os serviços prestados a
esta Seccional.

Juiz Federal Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveirafazelldo
discurso em homenagem aos Terceirizados, ao lado dos juízes
federais Bruno Cristiano e Régis Araújo

Servidora Eliana Candeira Valois entregando cesta natalina ao
terceirizado Fabrício Ferreira

Juiz Federal Substituto Régis de Souza Araújo entrega lido cesta
lIatalilla ao terceirizado Dallilo Oliveira

Após a elltrega das cestas lIatalinas um almoço foi oferecido
aos terceirizados.



sidente do STF visita a Seção Judiciária do Piauí e é recebido
pelo Presidente do TRF da la Região e juízes federais

Sousa Araújo, Rodrigo Pinheiro do
Nascimento, João Pedro
Ayrimoraes Soares Junior e
Marina Cavalcanti BalTos.
Na ocasião, o Presidente do

STF teve a oportunidade de travar
conhecimento sobre a realidade da
Justiça Federal piauiense e visitou
a 6a Vara, o Auditório "Salmon
Lustosa" e a Sala de Memória "
Lucrécio Avellino".

Região, Desembargador Federal
Jirair Aram Meguerian, que se en-
contrava na cidade, pelo Juiz Fe-
deral em auxílio à Presidência
Lincoln Faria, pelo Diretor do
Foro, Juiz Federal Derivaldo de
Figueiredo Bezerra Filho e pelos
juízes federais Carlos Augusto Pi-
res Brandão, M'arcelo Carvalho
Cavalcante de Oliveira, Nazareno
César Moreira Reis, Regis de

I

•• I

O Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian com juízes Juiz Federal auxiliar da presidência do TRF-r Região, Lincoln
Régis Araújo, Rodrigo Pinheiro e Derivaldo de Figueiredo Faria, com osjuízes Marcelo Carvalho e Marina Cavalcanti.

I

o Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal e do Conselho Na-
cional de Justiça, Ministro Gilmar
Mendes, que se encontra em
Teresina para a abertura da
Correição no Poder Judiciário es-
tadual, realizou uma visita de corte-
sia à Justiça Federal piauiense na tar-
de do dia 26 de fevereiro de 2009.
Foi recebido pelo Presidente do

Tribunal Regional Federal da la

Presidente do STF,Ministro GilmarMendes, em visitaaos Juizados Presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes, Presidente do TRF
Especiais Federais da Seção Judiciária do Piauí r Região ejuízesjederais em visita à Sala de Memória

-
Presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes, em conversa com os Presidente do TRF r Região Jirair Aram Meguerian esteve pre-
juízesjederais piauienses sente à visita do Ministro Gilmar Mendes à Seccional piauiense


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

