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agilidade na prestação jurisdicional da
única vara interiorizada da Justiça Fe-
deral no Piauí, contribuindo para a efe-
tiva distribuição dajustiça na região
centro-sul do Estado.

Juiz Federal Substituto Leonardo
Augusto Nunes Coutinho

Seção de Comunicação Social

Apresentamos algumas inova-
ções, como uma entrevista com a
Diretora de Secretaria da 63 Vara,
Ora. Ana Maria de Oliveira Santos
Silva, que nos fala sobre a situa-
ção atual dos Juizados Especiais
Federais.
Esperamos aperfeiçoar conti-

nuamente o nosso nível de
interlocução, contando com a par-
ticipação de todos, através de en-
vio de textos para publicação, de
modo que a Seção de Comunica-
ção Social, juntando-se às contri-
buições valiosas de todos e todas,
possa colaborar na construção de
relações de trabalho mais agradá-
veis e propositivas para todos nós
que fazemos a Justiça Federal no
Piauí.
Desejamos a todos uma boa

leitura!

Posse de novo Juiz Federal reforça
Subseção de Picos

Libera Vox - construindo a memória
institucional

A Subseção Judiciária de Picos pas-
sou a contar com importante reforço,
a partir do último dia 16, com a che-
gada do Juiz Federal Substituto Leo-
nardo Augusto Nunes Coutinho, apro-
vado no XII Concurso realizado pelo
Tribunal Regional Federal da 1a Re-
gião e empossado no dia 25.06.2007.
Natural do Ceará, o novo Juiz Fe-

deral Substituto da Vara Única de Pi-
cos traz conhecimentos e a experiên-
cia na magistratura de seu Estado de
origem para somar impol1antes esfor-
ços no incremento da prestação
jurisdicional da Subseção, onde trami-
tam cerca de cinco mil Processos.
O Juiz Federal Diretor da Subseção

de Picos, Dr. SANDRO HELANO
SOARES SANTIAGO, destacou a
importância da chegada do Juiz Fede-
ral Substituto, que possibilitará maior

É com grande satisfação que re-
tomamos a publicação do nosso
informativo Libera Vox, sob a co-
ordenação de novo Diretor do
Foro e com nova parceria na
diagramação e impressão.
As dificuldades foram muitas,

desde a última publicação, o que
nos obrigou a alterar o formato das
edições referentes a este ano de
2007. A partir desta edição, esta-
remos, para além de prestar a in-
formação, fornecendo um resgate
- memória - do que ocon-eu de mais
relevante durante o ano. Assim, nesta
13 edição 2007 apresentamos notÍci-
as selecionadas por pertinência
temática - por exemplo, homenagens
aos pais, mães e pela passagem do dia
internacionaldaMulher, independente
da seqüência cronológica. E as-
sim será nas próximas duas edi-
ções 2007 que pretendemos
apresentar ainda neste ano.
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280 anos da chegada do café no Brasil

Um cafezinho fumegante, com seu
inconfundível aroma, de prefe-
rência numa boa porcelana, é

bebida que não carece de oportunidade
para se fazer agradável, pois ele mesmo
cria o ambiente aprazível e convida à pro-
sa. De tão arraigado aos costumes naci-
onais, o café parece ser um produto ge-
nuinamente brasileiro, uma especiaria dos
tempos de Cabral. Mas não é. O café foi
descoberto por um pastor de cabras na
Abissínia (atual Etiópia), aproximadamen-
te no ano 1000 d.e. A história dessa des-
coberta é bastante interessante e curiosa,
mas gostaria mesmo de falar sobre como
esse imigrante ilustre chegou ao Brasil.
Também aqui há muita lenda e folclore,
de modo que me concentrarei só na ver-
são mais verossímil.
Como neste ano de 2007 o começo da

história faz aniversário de 280 anos, pa-
rece interellsante recordá-Ia, sobretudo
neste mês de maio, no qual recai anual-
mente o Dia do Café (dia 24 de maio).
VAMOS AOS FATOS.
FRANCISCO DE MELO PALHETA,

por ordem do Governador e capitão-ge-
neral do então Estado do Maranhão,
JOÃO DA MAIA DA GAMA, expedida
em Belém do Pará (a essa época perten-
cente ao Maranhão, já que a separação
do Pará só se deu em 1774), no dia 20 de
fevereiro de 1727, recebeu a incumbên-
cia de verificar a procedência das infor-
mações, segundo as quais agentes da
Coroa francesa não estavam respeitando
os limites estabelecidos entre Caiena e o
território pertencente à Real Coroa por-
tuguesa, limites esses que decorriam do
Tratado de Utrecht, celebrado em 1713.
PALHETA, brasileiro de nascimento,

então sargento-mor do Exército Portu-
guês, seguiu para o cumprimento de sua
missão, que essencialmente consistia em
saber se era procedente o boato de nave-
gadores portugueses, que disseram não
ter mais visto o velho marco de pedra
com as armas da Coroa portuguesa que
sempre se avistava no topo da montanha
d' Argent. Em 13 de maio de 1727,
PALHETA chegou ao seu destino e cons-
tatou que a baliza estava lá no local de
sempre - depois se saberia que aquele
marco visto por PALHETA era falso e que
o verdadeiro realmente fora arrojado ao
mar pelos franceses.
Nosso herói não se deu por satisfeito

com a visita à montanha d' Argent e re-
solveu ir até à sede do governo francês
na Guiana, para apresentar a carta de
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JOÃO DA MAIA DA GAMA ao repre-
sentante da Coroa francesa, que era na-
quela ocasião CLAUDE D'ORVILLIERS,
bem como para agradecê-lo pela gentile-
za de ter enviado dois observadores para
a inspeção da divisa. Conta-se que
PALHETA, cioso de sua condição de
núncio d'EI Rei de Portugal, chegou até
a adquirir de um certo Monsieur DU
FOUR uma vestimenta chic para a visita
que iria empreender ao plenipotenciário
francês - injustamente PALHETA foi de-
pois acusado de não ter pago por essa
peça de roupa.
Na Europa, por essa época, apenas a

Holanda, a Inglaterra e a França tinham
acesso à planta do café. Esta última, ali-
ás, graças ao furto perpetrado por
ROSIER LE BRETON nas plantações ho-
landesas da Martinica. Em tais circuns-
tâncias, esses governos proibiam termi-
nantemente que se desse a algum nacio-
nal de outro país europeu qualquer parte
do café em condições de germinar. A In-
glaterra punia com a morte esse crime.
Pois bem. Então PALHETA chegou na

capital da Guiana, metido na sua roupa
nova e cheio de sagacidade na cabeça.
Teve recepção amável na casa dos
D'ORVILLIERS. A senhora CLAUDE
D'ORVILLIERS, percebendo com que
prazer e admiração PALHETA sorvera uma
xícara de café, resolveu mostrar-lhe um
cafezal. E assim foi feito. PALHETA, cuja
inteligência não terá sido assaz contada
pela História nacional, fora tão agradável
aos olhos de Madame CLA UDE
D'ORVILLIERS, que recebeu como presen-
te umas manchei as de sementes da rubiácea
oriental, alegremente doadas, à vista do mari-
do, pela voluntariosa francesa.
Foram essas sementes, associadas a

pés-de-café que PALHETA seguramente
conseguiu contrabandear naquela mesma
viagem, que geraram a matriz daquele que
se tornaria o maior produtor mundial de
café. Do Pará, onde se plantou o primei-
ro cafeeiro, o café desceu para o Sudes-
te do Brasil e daí por diante todos sabe-
mos o que aconteceu. O café desempe-
nhou papel decisivo na economia e na
política brasileira do século XIX e início
do XX. Pode-se mesmo dizer que, dife-
rentemente dos ciclos da cana-de-açúcar
e do ouro, o café foi o primeiro produto
a fixar o homem no Brasil. Foi também o
responsável pelo largo fluxo migratório
voluntário a estas terras; foi igualmente
por sua causa que se iniciou a concepção
de uma verdadeira classe média, compos-
ta por profissionais liberais, industriais e
comerciantes genuinamente brasileiros.
Incorporou-se o café também aos há-

bitos e à cultura nacional. Muitas obras
foram escritas sobre o café e sua impor-
tância para o Brasil. Destaca-se, dentre
todas, aquela devida a Afonso de
Taunay, filho do Visconde da Taunay,
que deu à estampa a sua monumental
História do Café no Brasil - em nada
menos que 15 volumes!
Mundo a fora, figuras ilustríssimas apre-

ciaram o café ao longo da história, servindo,
a título de exemplo, esses inveterados e céle-
bres apreciadores: BACH, VOLTAIRE (de
quem se diz que bebia oitenta xÍCaras por
dia), ROUSSEAU e BALZAe. BACH, a
propósito, chegou a compor uma cantata
ao café que se tornou famosa.
Hoje o café está em toda parte: é sinô-

nimo de refeição (café da manhã); de in-
tervalo num trabalho ou reunião (coffee-
break); está presente nas Bolsas de Valo-
res, como uma importante comodite; os
esotéricos acreditam que as imagens for-
madas pela borra do café no fundo da
xícara contêm presságios, etc.
Mas nós, brasileiros, cada vez que es-

tivermos diante de uma xÍCara de café-
pequeno, de uma chávena de café-coa-
do, de uma louça de caffê espresso, ou
do tradicional café-com-Ieite, devemos
sempre ter presente a figura extraordiná-
ria de FRANCISCO DE MELO
PALHETA, a quem se credita a introdu-
ção dessa importante riqueza no Brasil.
Tanto mais se deve recordar esse brasi-
leiro, quando se sabe que nunca se lhe
rendeu justa homenagem pelo seu fei-
to rigorosamente heróico. Ao contrá-
rio, PALHETA morreu viúvo, anôni-
mo e em petição de miséria.



Direito Privado Nacional e sua evolução
Cuida-se de examinar a evolução do Direito

Privado Brasileiro à luz do desenvolvimento his-
tórico europeu e da formação da sociedade brasi-
leira com o intuito de compreender o evolver dos
institutos e correntes do pensamento jurídico que
constitui nosso atual Direito Privado com ênfase
ao estudo da construção do Direito Civil pátrio.

A robustez do Império Romano na Antigui-
dade e a formulação de um sistema jurídico
congruente e sistem,ítico gerou consectários que
se irradiaram por todos esses séculos até a atua-
lidade com as devidas adaptações. O Direito Bra-
sileiro como um todo é decorrência do Direito
Português, tendo se fundado no arcabouço jurí-
dico do sistema romano-germânico e, por sua
vez, abeberou-se das diretrizes teóricas e ideoló-
gicas herdadas da civilização européia.

O marco do Direito Romano é relativo ao
Corpus luris Cil'ilis formado por quatro cole-
ções (Digesto ou Pandectas, Instituições, Codex
e Novelas), reunindo-se por obra de Justiniano,
em 533 d.C, diversos textos jurídicos anteriores.
No dizer de Caellegelll o Corpus luris Civilis
constitui a "expressão suprema do antigo direito
romano e o resultado final de dez séculos de evo-
lução jurídica", configurando o mais precioso le-
gado do Direito Romano.

No decurso da Idade Média com a instituição
das universidades o estudo do Direito Romano
se consolidou pela gradual aplicação dos precei-
tos jusromanísticos na Europa que se formava
com destaque para Itália, França e Alemanha,
provocando a ruptura com os costumes primiti-
vos arraigados nessas regiões que prevaleciam
no regramento social desses povos. Esse contex-
to favoreceu a substituição dos costumes pelas
normas do Corpus luris Cil'ilis na formação da
cultura jurídica européia que perdurou nesses
moldes até a etapa das codificações.

O Iluminismo emergiu no Séc. XVIII median-
te novas perspectivas as quais refletiram no Di-
reito pela renovação do mesmo ante os métodos
e elementos aplicados que culminou com a época
das codificações fruto de repensar da Ciência
Jurídica dotada de novos conteúdos, voltando-
se para a idéia do Direito como um sistema fe-
chado que diante de dados axiomas comportaria
a dedução das demais regras jurídicas para regu-
lar a conduta humana de dada sociedade.

Nesse cenário os primeiros códigos trouxe-
ram técnicas legislativas na busca de promover
regulamentação geral da matéria de Direito Pri-
vado, não obstante ainda tivessem certa aproxi-
mação com o direito anterior, preservando algu-
ma normativa fundamentalmente consuetudiná-
ria o que foi sendo alterado pelos projetos de
legislação que se seguiram, de sorte que se so-
bressaíram na Idade Modem,a com pioneirismo
os Códigos da Prússia e da Austria. O primeiro
substituído em 1900 pelo Código Civil alemão
(BGB) e o segundo ainda em vigor com modifi-
cações inseridas já no limiar do séc. XX.

O Código de Napoleão de 1804 sucedeu o
Antigo Regime, construindo reforma legislativa
por meio da reunião da matéria civilística em único
corpo de leis munido das qualidades de clareza,
precisão, praticidade dentre outras. Desta feita,
influenciando intensamente na elaboração dos
códigos nacionais do Século XIX na Europa e
também nos países latino-americanos, consagran-
do a força do movimento da codificação.

O Código Civil alemão de 1900 constituiu
modelo de impacto sobretudo no início do séc.
XX para as demais nações que seguiram o siste-
majurídico romano-germânico, repercutindo na
formulação do Código Civil japonês (1896) que
se utilizou do projeto do código civil alemão,
assim como o Código Civil suíço de 1907, o Có-

Sávio de Aguiar Soares
Advogado. Mestrando em Direito Pri-
vado pela PUC Minas.

digo Civil brasileiro de 1916, o Código Civil ita-
liano de 1942 e de Portugal de 1966.

Nossa herança cultural advinda do Direito
Português reforça a adoção da legislação de Por-
tugal na Brasil Colônia até a Independência em
1822, de sorte que as compilações legislativas de
regência (Ordenações Afonsinas, Manuelinas
e Filipinas) tiveram total vigência no terri-
tório que somente após a emancipação jurí-
dica veio de fato um movimento para a orga-
nização de um Código Civil pátrio.

Nesse interregno, as Ordenações Filipinas
continuaram em vigor por longo período com
modificações pontuais, sendo que a urgência de
modernização do nascente direito brasileiro, que
demandava uma sistematização mais adequada à
realidade social, contribuiu para incutir nos ju-
ristas brasileiros o consenso pela necessidade da
codificação civil.

Em 1830, foi promulgado o Código Criminal.
Nesse processo inúmeros códigos foram promul-
gados, tais como, em 1832, o Código de Proces-
so Criminal e, em 1850, o código comercial. Ao
passo que o Direito Civil continuava regido pela
legislação portuguesa por determinação da Lei
de 20.10.1823 que fixou a vigência das Ordena-
ções Filipinas, Leis e Decretos promulgados pe-
los reis de Portugal até 25.04.1821.

Em 1857, Teixeira de Freitas apresentou uma
proposta de Consolidação das Leis Civis. Mais
tarde, em 1860, por incumbência do Ministro da
Justiça Nabuco de Araújo, Teixeira de Freitas
realizou trabalho denominado de Esboço com
vistas à elaboração de um Código Civil para o
Império. Todavia, o projeto de Código Civil não
avançou por divergências no trâmite do mesmo.
Inobstante, o não prosseguimento dos trabalhos
preparatórios de Teixeira de Freitas na elabora-
ção do Código Civil pátrio é inelutável a influên-
cia de suas obras nos códigos sul-americanos,
com destaque, para os Códigos Civis da Argenti-
na, Uruguai e Paraguai.

Em 1881, o Deputado Felício dos Santos
apresentou um projeto que foi rejeitado por uma
comissão de juristas criada para o fim de analisar
a proposta. Diante da possibilidade de que a
matéria seria deslocada para os Estados
Federados, passando cada qual a legislar sobre a
matéria civil, houve nova tentativa de codificação
na figura de Coelho Rodrigues cujo texto foi tam-
bém rejeitado. Em 1899, Clóvis Beviláqua foi

nomeado e em 1900 apresentou seu projeto
que tramitou no Congresso até ser aprovado
na Lei na 3.071 de 01.01.16, entrando em vigor
em01.01.17.

Quanto ao Código de 1916 ressaltam-se as
seguintes características: conservadorismo, o ex-
cesso de abstração, a rejeição às questões sociais
em seu conteúdo ante o caráter individualista fruto
do liberalismo jurídico da época.

Posteriormente, em vista das insuficiências
do Código Civil que no seu nascedouro apresen-
tou-se inapto a atender aos reclamos econômi-
cos e sociais. Nessa esteira, no magistério do
Prof. César Fiuza o principal problema do Códi-
go de 16 é ter sido pensado no paradigma do
Estado Liberal enquanto sua aplicação se fez
necessária no contexto do Estado Social. Inclusi-
ve, IIIl1tatis lIIutalldis, o citado jurista entendeu
que ocorreu o mesmo com o novo Código Civil
que foi pensado em termos de Estado Social e
emanado sob a égide de outro panorama o Esta-
do Democrático de Direito.

O Anteprojeto do Código Civil em vigor foi
apresentado ao Congresso Nacional em 1975 sob
a coordenação de Miguel Reale, sendo que em
razão de diversas contingências dentre as quais o
número elevado de emendas e a promulgação da
Constituição cidadã aliada a certo desinteresse
na sua aprovação perdurou vários anos
engavetado no próprio Congresso até 200 I quan-
do foi aprovado e no ano seguinte sancionado em
10.01.2002.
O novo Código Civil manteve a estrutura b,í-

sica da codificação anterior fazendo as atualiza-
ções no sentido de adequar-se a nova realidade
decorrente dos influxos da Constituição de 1988.
Inúmeras críticas em face da nova codificação
foram proclamadas. Dentre as quais, vale salien-
tar a inadequação do CC/02 para enfrentar a evo-
lução das relações sociais multifacetadas no limi-
ardo Séc. XXI, o problema da inflação legislativa
e a discussão da pluralidade de fontes aplicáveis
nos casos que demandem aplicação do
ordenamento civilístico, a falta de participação
discursiva dos destinatários na fase de aprova-
ção do projeto do Código, a opção
metodológica do Código que manteve a téc-
nica regulamentar bastante detalhista e o papel
de mera consolidação em sede legislativa dos avan-
ços realizados pela doutrina jurídica e aplicados
pela jurisprudência.

Ademais, paralelamente a discussão da con-
veniência ou não do novo Código vieram à lume
movimentos de renovação do Direito Civil que já
operavam no cenário jurídico dentre os quais
o fenômeno da constitucionalização do Di-
reito Civil propugnado pelo Prof. Gustavo
Tepedino da UERJ e da repersonalização do
Direito Civil defendida pelo Prof. Luiz Edson
Fachin da UFPR.

Por conseguinte, é perceptível que o Direito
Privado Contemporâneo acolheu novas diretri-
zes e fundamentos à luz dos princípios funda-
mentais constitucionais e do inegável compro-
misso social assumido pela Constituição da Re-
pública de 1988.

Dessa forma, apesar das críticas no tocante a
polêmica da recodificação trazida pelo novo Có-
digo Civil, houve avanços sob o ponto de vis-
ta normativo e interpretativo em realce a
personalização na qual o ser humano ocupa
o centro epistemológico do direito civil e
tutelado pelo princípio jurídico que se pro-
paga por todos os institutos e categorias ju-
rídicas, qual seja, a promoção da dignidade
da pessoa humana que corroborado com a
nova codificação superou a ótica individua-
lista e patrimonialista do CCI16.



Reflexões sobre a aplicação do CDC aos Bancos
Até o julgado da ADI n° 2591IDF de 07/061

2006, existiam algumas dúvidas a respeito da
aplicabilidade do CDC aos serviços bancários. Os
argumentos a favor da aplicação do CDC, exibidos,
por boa parte da doutrina, se fundamentavam no
tocante ao art. 3°, ~2° da Lei n° 8078190.

Nesse sentir argumenta ARNALDO
RIZZARD01: •• Não há dúvida quanto à aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, introduzido
pela Lei n° 8.078, de 11.09.1990, aos contratos
bancários. Como é bastante comum, as entidades
financeiras, cuja mercadoria é a moeda, usam nas
suas atividades negociais uma série de contratos,
em geral de adesão, a eles aderindo aqueles que
necessitavam de crédito para as suas atividades.
Proliferam as cláusulas abusivas e leoninas, previ-
amente estabelecidas, imodificáveis e indiscutíveis
quando da assinatura dos contratos".

Todavia, esse não era entendimento unânime2 ,

senão vejamos:
"Os serviços relativos às atividades bancárias,

financeiras, creditícias e securitárias alcançados pelo
Código de Defesa do Consumidor são, exclusiva-
mente, os serviços vinculados ao fornecimento de
bens e serviços no mercado de consumo, não se
estendendo aos outros segmentos do processo eco-
nômico onde essas atividades são desenvolvidas"
RT - ABRIL DE 1998.

"As normas contidas no Código de Defesa do
Consumidor não se aplicam às operações de em-
préstimos feitas pelas instituições financeiras, pois
o banco e o cliente não se enquadram nas defini-
ções de fornecedor, prestador de serviços e consu-
midor, contidas na lei em referência" RT - 744 -
OUTUBRO DE 1997.

Em 07 de junho de 2006, o STF ao proferir
julgamento sobre a ADI n° 259l/DF de relatoria do
Ministro Carlos Velloso se pronunciou de-
finitivamente sobre a aplicação do CDC nos con-
tratos bancários, demtbando a alegação dos bancos
que só por meio de lei complementar poder-se-ia
regular o sistema financeiro nacional, verbis:

EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CON-
SUMIDOR. ART.50, XXXII, DACB/88. ART. 170,
V, DA C_B/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
SUJEIÇAO DELASAO CODlGO DEDEFESADO
CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA
ABRANGÊNCIAADEFINIÇÃO DOCUSTO DAS
OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO
DAS OPERAÇÕES PASSIVASPRATlC~DAS NA
EXPLORAÇAO DA INTERMEDIAÇAO DE DI-
NHEIRONAECONOMIA [ART.3°,~2°,DOCDC].
MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO
AO CÓDIGO CIVIL. I. As instituições financeiras
estão, todas elas, alcançadas pela incidência das
normas veiculadas pelo Código de Defesa do Con-
sumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Có-
digo de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física
ou jurídica que utiliza, como destinatário final, ati-
vidade bancária, financeira e de crédito. 3. O pre-
ceito veiculado pelo ar!. 3°, ~ 2°, do Código de
Defesa do Consumidor deve ser interpretado em
coerência com a Constituição, o que importa em
que o custo das operações ativas e a remuneração
das operações passivas praticadas por instituições
financeiras na exploração da intermediação de di-
nheiro na economia estejam excluídas da sua
abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional
incumbe a fixação, desde a perspectiva
macroeconômica, da taxa base de juros praticável
no mercado financeiro. 5. O Banco Central do
Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar
as instituições financeiras, em especial na estipula-
ção contratual das taxas de juros por elas pratica-
das no desempenho da intermediação de dinheiro
na economia. 6. Ação direta julgada improcedente,
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Diego Moura de Araújo
Advogado do Banco do Nordeste S/A
e pós-graduando em Direito Civil e Pro-
cesso Civi/

afastando-se a exegese que submete às normas do
Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.0781
90] a definição do custo das operações ativas e da
remuneração das operações passivas praticadas por
instituições financeiras no desempenho da
intermediação de dinheiro na economia, sem pre-
juízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e
do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos
termos do disposto no Código Civil, em cada caso,
de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou
outras distorções na composição contratual da taxa
de juros. ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETI-
VO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
EXCLUSIVAMENTE PARAA REGULAMENTA-
çÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito
veiculado pelo ar!. 192 da Constituição do Brasil
consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins
a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacio-
nal, a promoção do desenvolvimento equilibrado
do País e a realização dos interesses da coletivida-
de. 8. A exigência de lei complementar veiculada
pelo ar!. 192 da Constituição abrange exclusiva-
mente a regulamentação da estrutura do sistema
financeiro( ...). (sem grifos no original).

Com tal decisum, estaria correto a aplicabilidade
irrestrita do CDC aos bancos? Afirmo que não,
pois essa posição só veio a corroborar o entendi-
mento do CDC no art. 3°. ~2°. Tenho esse pensar
por duas razões básicas: a uma, porque o próprio
STF no acórdão referido faz questão de afirmar que
não se aplicam à legislação consumerista o custo
das operações ativas e a remuneração das opera-
ções passivas praticadas por instituições financei-
ras no desempenho da intermediação de dinheiro
na economia; a duas, pois se o dinheiro tomado
por empréstimo bancário for repassado a uma pes-
soa física ou jurídica que não seja destinatária fi-
nal? Explico melhor, se, v.g. o valor da cédula de
crédito rural for empregado como capital de giro
para dinamizar os negócios(compra de maquinário
agrícola para aperfeiçoamento dos negócios no
imóvel rural), nesse caso, não haveria a figura do
consumidoí' e não existiria e necessidade de apli-
car o CDC por violação ao ar!. 2° da Lei n° 80781
90, verbis: "Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final".

Não há, por conseguinte, no exemplo citado a
configuração de qualquer relação de consumo. A
jurisprudência é certeira ao afirmar:

"Execução - cédula de crédito comercial -
Código de Defesa do Consumidor - atividade em-

presarial - não aplicação - eleição de foro - cláu-
sula válida.

As relações entre os bancos e seus clientes para
serem regidas pela Lei n° 8.078/90, hão de rejeitar-
se ao disposto no seu art. 2°, ou seja, que os servi-
ços e produtos oferecidos pelos primeiros sejam
utilizados pelos segundos como seus destinatários
finais, assim, não estão alcançados os contratos
pelos quais são adquiridos recursos para
incrementarem as suas atividades profissionais ou
empresariais.( ...). TJMG, 3aCâmara Cível. ReI. Des.
Lucas Sávio V. Gomes, j. 07/02/2002). (grifei).

No mesmo sentir', em posição recentíssima
do STJ foi entendido que a proteção ao consumi-
dor prevista no CDC não incide nos contratos de
produtos ou serviços que têm por finalidade a
dinamização de negócios, como, por exemplo. os
contratos que financiam capital de giro a empre-
sas. O CDC não se aplica a esses casos, porque o
consumidor é identificado como intermediário e
não final, como determina o Código para a opera-
ção. O Ministro do STJ Hélio Quaglia Barbosa em
recurso especial 541867/BA afirmou que: "o con-
sumidor intermediário, por adquirir produto ouusu-
fruir de serviço com o fim de, direta ou indireta-
mente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio
negócio lucrativo, não se enquadra na definição
constante no art. 2° do COe."

Conclui-se assim, que não são todas as situa-
ções que os clientes5 bancários serão consumido-
res. Somente nos casos em que aqueles forem
destinatários finais do produto ou serviço é
que o CDC se aplicaria. Também não haveria
aplicação nos dois casos expressos na ementa
do STF citada alhures.

I In Contratos de Crédito Bancário. 6.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 23.

2 NELSON ABRAÃO cita acórdão nesse senti-
do: "Bem assim, tem sido balizamento a não-inci-
dência das relações de consumo na renegociação de
dívida bancária entre a instituição e pessoa jurídi-
ca, pelo desalcance do art. 2° da Lei n. 8.078/90
(Tribunal Regional Federal - la Região, RT 757:
346)". In Direito Bancário. 8.ed. São Paulo: Sarai-
va, 2002, p. 429.

J "Abstraídas todas as conotações de ordem
filosófica, psicológica e outras, entendemos por
'consumidor' qualquer pessoa física ou jurídica que
isolada, ou coletivamente, contrate para consumo
final, benefício próprio ou de outrem, a aquisição
ou a locação de bens, bem como a prestação de um
serviço". GRINOVER, Ada Pellegrini e outros.
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor co-
mentado pelos autores do anteprojeto. 7.ed. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 28.

, Também segue esse posicionamento
ARNALDO RIZZARDO citando NELSON NERY:
.....Caso o devedor tome dinheiro ou crédito em-
prestado do banco para repassá-lo, não será desti-
natário final e, portanto, não há que se falar em
relação de consumo". In Contratos de Crédito Ban-
cário. Ob.ci!. p.23.

5 O termo cliente é muito abrangente, envol-
vendo tantos os destinatários finais do produto ou
serviço bancário(consumidores) como ainda todo
aquele que se utiliza dos serviços ou produtos ban-
cários para quaisquer fins. Define bem cliente DE
PLÁCIO E SILVA: "Cliente. Por extensão, no
entanto, na linguagem comercial, quer dizer toda
pessoa que é freguesa do estabelecimento comerci-
ai, dele se serve ou nele compra. Mas não se aplica
ao que compra ou ao que se serve eventualmente,
pois é tido para distinguir o freguês. E este somen-
te assim se entende quando é habitual em favorecer
o estabelecimento com as suas compras ou pela
utilização contínua de seus serviços. "(grifos no
original). In Vocabulário Jurídico. 19.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2002, p. 174.



Justiça Federal no Piauí realiza solenidade de posse
de seus novos dirigentes

Juiz FederalMarcelo calValho cavalcante de Oliveiradespede-seda Direçãodo Foro

Juiz Federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira profere o seu primeiro discurso
como Diretor do Foro

destacando o seu carinho especial e con-
sideração pelo Estado que tão bem o aco-
lheu, elogiou a competência e dedicação
de magistrados e servidores da Justiça Fe-
deral no Piauí, e desejou sucesso aos
novos dirigentes da Seccional.

dos os esforços, esse é o compromisso
que presto perante vós"

O Desembargador Federal João Batis-
ta Gomes Moreira lembrou a sua breve
mas saudosa atuação na segunda vara da
Seção Judiciária do Piauí, no ano de 1992,

Foi empossada, na manhã do dia 18
de maio, a nova Diretoria do Foro da Se-
ção Judiciária do Piauí, para o período de
maio de 2007 a maio de 2008. Assumi-
ram os cargos de Diretor e de Vice-Dire-
tor, respectivamente, os Juízes Federais
Ricardo Felipe Rodrigues Macieira e
Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho. A
solenidade de posse foi presidida pelo
Desembargador Federal João Batista Go-
mes Moreira - que representou a Presi-
dência do TRF da I" Região - e contou
com a presença do Prefeito do Municí-
pio de Teresina Sílvio Mendes, do Presi-
dente da Assembléia Legislativa, Deputa-
do Temístocles Filho, do representante
do Tribunal de Justiça, Desembargador
José Ribamar Oliveira, do Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 22"
Região, do Procurador-Chefe substituto
do Ministério Público Federal, do Presi-
dente da OAB/PI, dentre outras autorida-
des.

O Juiz Federal Marcelo Carvalho, que
passou o cargo aos novos dirigentes, des-
pediu-se de sua gestão com um breve dis-
curso, quando fez um balanço de sua
administração, destacando o apoio obti-
do da Presidente Assusete Magalhães,
Presidente do Tribunal Regional Federal
da I" Região, aos pleitos da Seccional e a
preocupação com o aperfeiçoamento pro-
fissional dos servidores e a melhoria da
prestação jurisdicional. "a capacitação e
a qualificação dos servidores bem como
dos eventos para prestigiar o nosso qua-
dro funcional foi uma preo-cupação de
nossa gestão", declarou.
O novo Diretor do Foro, Ricardo Ma-

cieira, em seu discurso de posse garantiu:
"fazer sempre merecida a dignidade de
minha função, essa é a promessa que faço
diante de vós. Venerar a sagrada respei-
tabilidade de meu ofício e dedicar-lhe to-

Des. João Batista Gomes Moreira-do TRF-la Região, Des. Procuradores da República prestigiam a solenidade de posse
Francisco Meton Alves de Lima-do TRT-22a Região, Juiz Fe- do novo diretor do Foro na Seção Judiciária do Piauí
deral Ricardo Felipe Rodrigues Macieira e Juiz Federal Mar-
celo Carvalho Cavalcante de Oliveira

- .



Discurso de despedida da direção do Foro

Juiz Federal Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira

Há um ano assumi a Direção do Foro
desta Seção Judiciária. Muitos eram os
desafios. Havia muitas expectativas no
novo espaço físico, e fomos o
desaguadouro de legítimas reivindicações
dos jurisdicionados, dos juízes, dos ser-
vidores, dos advogados, do Ministério
Público, enfim de todos que compõem ef
ou dialogam com a complexa estrutura
judiciária federal.
Como vaticinara no discurso de pos-

se, procurei durante todo o período pro-
mover ações sempre buscando a melhoria
da prestação jurisdicional, de modo a ele-
var o conceito que esta instituição goza
perante a sociedade. O acúmulo da Dire-
ção do Foro com a Coordenação dos
Juizados não arrefeceu esse propósito.
Penso que nesse momento devo pres-

tar contas de algumas de nossas ações
durante esses 365 dias, e passo a fazê-lo,
de forma sucinta:

I. Preocupados com o melhor atendi-
mento ao público nesse edifício, instala-
mos faixas e placas de sinalização, para
facilitar a comunicação visual em todo o
prédio.
2. Iniciamos a reforma do Edifício da

Rua Coelho Rodrigues.
3. Com o apoio do Tribunal, renova-

mos e ampliamos a estrutura de
informática, adquirindo equipamentos
modernos, que foram distribuídos
equitativamente entre todas as unidades
administrati vaso
4. Ampliamos a assistência à saúde dos

servidores, com novos
credenciamentos(atualmente 47 convêni-
os), contribuindo para uma melhor quali-
dade de vida e capacidade de trabalho.
5. Ampliamos o acervo da biblioteca,

com a aquisição de 255 novas obras.
6. A capacitação e qualificação dos ser-

vidores, bem como outros eventos para
prestigiar nosso quadro funcional foi tam-
bém uma preocupação da nossa gestão.
Destaco alguns deles: a) I Ciclo de Pales-
tras da Justiça Federal; b) I Encontro de
Diretores de Secretaria, antigo pleito dos
Diretores e servidores das Varas; c) Trei-
namentos sobre Juizado Virtual; d) Cur-
sos de Processo Civil e Direito
Previdenciário; e) Curso sobre Implanta-
ção do Novo Sistema de Recursos Hu-
manos; f) Homenagem aos servidores por
tempo de serviço, dentre vários outros.
7. Sediamos, com sucesso, o En-

contro Nacional de Corregedores da
Justiça Federal.
8. Realizamos inúmeros mutirões para

atualização dos trabalhos, em especial os
que se propunham a regularizar a distri-
buição. Apenas a título de ilustração, re-
gistro que no período de I(um) ano fo-
ram distribuídos 59.378 processos. Essa
expressiva marca somente foi possível
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graças ao empenho dos servidores. Como
todos sabem, essa era uma prioridade
nossa: deixar em dia a distribuição dos
processos do Juizado, o que foi plena-
mente alcançado.
9. Coordenamos o maior Juizado

Itinerante da história do nosso Tribunal,
com o julgamento de 4.540 processos
previdenciários, em São João do PiauÍ.
Foram 23 dias intensos, do raiar do dia
até a noite. Tenho certeza que aqueles que
participaram dessa caravana cívica jamais
esquecerão aquele mês de agosto,
notadamente as expressões faciais daque-
las pessoas que conquistaram nas audi-
ências seus benefícios previdenciários. O
evento foi veiculado na TV Justiça, cuja
matéria obteve o lo. lugar na categoria
Jornalismo Nacional, pela Associação dos
Magistrados Brasileiros, vencendo as
finalistas TV Globo e TV Câmara.

10. A Seção Judiciária do Piauí parti-
cipou ativamente do dia Nacional da Con-
ciliação, trabalhando em pleno feriado, e
alcançando a cifra de 78% de acordos
nas audiências realizadas naquela data.

11. Firmamos convênio com a Univer-
sidade Federal do Piauí e instalamos o Nú-
cleo de Prática Jurídica no antigo prédio
dos Juizados Especiais Federais e o Nú-
cleo de Pesquisas sobre o Judiciário, pro-
jeto inédito no Brasil, com a participação
de pesquisadores doutores de varias áre-
as das ciências humanas.

12. Inauguramos ampla e confortável
sala para os advogados, que agora tem
um espaço condigno onde podem exer-
cer suas atividades.

13. Implantamos o Projeto Sexta Ju-
rídica, no qual trazemos juristas na últi-
ma sexta do mês para proferir palestras
sobre relevantes temas.
Mas há muito a ser realizado, e me con-

forta deixar a cargo de colegas da enver-
gadura de Ricardo Macieira e Derivaldo

Figueiredo os próximos desafios.
Quero, por fim, me despedir da Dire-

ção do Foro agradecendo a todos aque-
les que se somaram a nós na peleja diária:

I. Em primeiro lugar, agradeço ao Tri-
bunal Regional Federal da Ia. Região, aqui
representado pelo Des. João Batista Go-
mes Moreira, pelo cuidado especial com
que tratou as solicitações desta Seccional.
2. Agradeço aos meus colegas juízes

federais, que se irmanaram comigo, apoi-
ando e trabalhando em prol dos nossos
ideais de prestar qualificada jurisdição.
3. Agradeço aos servidores da área ad-

ministrativa, pelo espírito cooperativo e
dedicação.
4. Agradeço aos servidores da 6a.

Vara(Juizados Especiais Federais), unida-
de judiciária que mereceu toda a minha
atenção, e que certamente receberá mais
apoio na nova Direção.
4. Agradeço aos servidores da 3a. Vara,

onde dei meus primeiros passos como
substituto e voltei assumindo a
titularidade. É para lá que poderei ago-
ra canalizar mais energia.
5. Agradeço a todos os demais servi-

dores, estagiários e terceirizados. Todos,
em boa medida, são responsáveis pelas
ações que dignificam a nossa instituição.
6. Aos meus pais aqui presentes, An-

tônio e Laura, a quem dedico minhas sin-
gelas conquistas pessoais e profissionais.

É momento de dar boas vindas ao novo
dirigente desta Seccional, Dl'. Ricardo
Macieira, desejando-lhe sucesso na
gestão que ora se inicia. O colega é
portador das melhores credenciais
para fazer uma excelente adminis-
tração, como já sinalizou à frente
da Coordenação dos Juizados Es-
peciais Federais.
Muito obrigado a todos.



Núcleos de Prática Jurídica e de Pesquisa da Justiça
são inaugurados em prestigiada solenidade

Juizes Federais da SeçãoJudiciária do Piauí presentes ao evento

,
Descerramento daplaca pelo Vice-Presidente do TRFda1a. Região Carlos Olavo
Pacheco de Medeiros, Reitor da Universidade Federal do Piauí, prof. doutor
Luiz Junior e demais autoridades

------~_. -7/
Mesa de honra na abertura do evento presidida pelo Vice-Presidente do TRF
da 1a. Região Carlos Olavo Pacheco de Medeiros

No último 27 de abril, sexta-feira,
às 16horas, no antigo prédio da Justi-
ça Federal, na Praça Marechal
Deodoro, no centro da Capital,
ocorreu a solenidade de instalação
do Núcleo de Prática Jurídica e de
Pesquisa da Justiça da Universida-
de Federal do PiauY---
Resultante de convênio de coope-

ração técnica e científica, celebrado
entre o Tribunal Regional Federal da
PI;meira Região e a Universidade Fe-
deral do Piauí, os Núcleos - de Práti-
ca Jurídica e de Pesquisa - promove-
rão a um só tempo o desenvolvimento
de atividades práticas com vistas à ple-
nitude da formação profissional dos
futuros operadores do Direito, como
também atuará como instrumento de
reflexão acadêmica e científica sobre
o Judiciário do Piauí, afirmou o
Vice-Diretor do Foro Juiz Federal
Carlos Augusto Pires Brandão, em
discurso proferido em nome da se-
ção Judiciária.
A solenidade foi presidida pelo

Vice-Presidente do TRF da 13•Região
Carlos Olavo Pacheco de Medeiros e
foi composta pelas seguintes autorida-
des: Diretor da Escola de Magistratu-
ra Federal do TRF-13 Região,
Desembargador Federal Olindo
Menezes; Coordenador dos Juizados
Especiais Federais da 13 Região,
Desembargador Federal Antonio
Sávio; Diretor do Foro da Secção Ju-
diciária do Piauí, Marcelo Carvalho;
Procurador Chefe da Procuradoria
Geral da República no Estado do Piauí,
WellingtonBonfim;Juiz FederalCarlos
Augusto Pires Brandão; Reitor da Uni-
versidade Federal do Piauí, Professor
Doutor Luiz Junior; Coordenadora dos
Juizados Especiais Federais do Distri-
to FederalJuízaFederalGildaSigmaringa;
PresidentedoTribunalRegionaldoTraba-
lho - 223 Região, Desembargador
Arnaldo Bozon e o Presidente da
OAB/PI, José Norberto Campelo.
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Peculiaridades do Pro-Social
Trata-se de um "programa" e abran-

ge um "sistema de serviços e benefíci-
os sociais". Como sua ação mais visí-
vel é relacionada à área da saúde, mui-
to se tem confundido, ao caracterizá-lo
apenas como um "plano de saúde".

No âmbito do Poder Público, pode-
se dizer, é um dos melhores e mais
abrangentes programas de saúde, ser-
vindo, inclusive, de modelo para outros
Tribunais,já tendo recebido vários prê-
mios face à qualidade dos serviços e
competência com que vem sendo geri-
do ao longo dos anos.

O Pro-Social presta assistência aos
seus beneficiários oferecendo serviços
na área médica e odontológica, nas mo-
dalidades interna (realizada nas instala-
ções física do Tribunal e das Seccionais,
por profissionais de saúde de seu qua-
dro de pessoal ou contratado junto a
entidades) e, externa (realizada por meio
da rede credenciada de profissionais e
entidades que prestam serviços de saú-
de). Ressalta-se ainda que Pro-Social
custeia despesas com serviços psicoló-
gicos, psiquiátticos, fonoaudiológicos, de
terapia ocupacional, RPG, ortoptia,
hidroterapia, nutrição e fisioterapia do-
miciliar.
O Pro-Social abrange, também, a

assistência social, que, segundo o art.
54 da Resolução que o legitima "com-
preende conjunto de serviços e benefí-
cios destinados à orientação social e ao
desenvolvimento de ações e programas
que visem à melhoria da qualidade de
vida dos beneficiários e assistidos".
Destaca-se que os programas e au-

xílios voltados para a assistência social
são sempre executados mediante regu-
lamentação própria, elaborada pela Ad-
ministração do Programa e submetida
à aprovação do Conselho Deliberativo
do Pro-Social. Como exemplo, pode-se
citar o Programa de Gestão de Quali-
dade de Vida e Trabalho - PGQVT,
implementado a partir da Resolução do
Pro-Social, nO002, de 07.12.2000.
Aqui convém destacar, ainda, o Au-

xílio Material Escolar e oAuxílio Medi-
camento. O primeiro, após muitas criti-
cas por parte dos próprios beneficiados
(em face do sistema de fornecimento e
valores adotados, sem falar no argu-
mento dos dirigentes quanto aos custos
para o programa) foi desativado, vol-
tando agora em 2007, após decisão do

SOCORRITA SANTOS RUFINO
Bacharela em Direito e Especialista em
Prcx:Ess:l Ovil e Processo Penal.

Conselho Deliberativo, a ser
implementado, inclusive, oportunizando
o pagamento retroativo aos anos de
2004, 2005 e 2006, bastando que o
titular do benefício comprovasse a
condição necessária (ter dependen-
te, matriculado em curso regular de
I" a 8" séries).
Quanto ao Auxílio Medicamento, ain-

da não se tem uma regulamentação es-
pecífica para operacionalidade do mes-
mo. Acredita-se que a dificuldade de
definições em relação ao assunto seja
devido a falta de disponibilidades orça-
mentárias e financeiras do Programa
face aos volumosos gastos com a as-
sistência direta e indireta à saúde.

Para gerir suas despesas, consoante
disposição do regulamento do Pro-So-
cial (Resolução n° 02/89, alterada pela
Resolução n° 670/2003, de 04.06.2003)
tem-se como fontes de receitas: os re-
cursos provenientes do orçamento ge-
rai da União, as contribuições mensal
dos beneficiários titulares e pensionis-
tas, a participação dos beneficiários e
pensionistas nas hipóteses previstas em
seu regulamento e, outras receitas de-
correntes da aplicação de saldos no
mercado financeiro.
A Contribuição Mensal "é fixada de

acordo com a remuneração mensal do
beneficiário titular e do beneficiário pen-
sionista, segundo os valores da TABE-
LA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL

PARA O PRO-SOCIAL" (art. 61, Re-
solução). Trata-se de uma tabela cal-
culada em dez faixas salariais, iniciadas
a partir da menor remuneração do Tri-
bunal, deduzida do IRRF e do PSSS.
Quanto a participação dos titulares,

trata-se das despesas "com consultas
médicas e com meios complementares
de diagnóstico de rotina que ultrapassa-
rem o limite médio de utilização anual
desses serviços". É a chamada COTA
ANUAL e enseja o custeio de 20% so-
bre o valor excedente para o beneficiário
titular e beneficiário pensionista". Tam-
bém, enseja participação de 50%
(cinquenta por cento) de custeio para
os titulares, as despesas realizadas por
pais (os que tiverem pais inscritos no
Programa, com observância, é claro, das
normas pertinentes).
O Pro-Social é administrado pelo Tri-

bunal Regional Federal - I" Região, atra-
vés da Secretaria de Programas e Be-
nefícios Sociais - SECBE, a quem com-
pete, dentre outras coisas, "realizar es-
tudos e proposição de ações, planos e
programas nas áreas médica,
odontológica e social, de caráter preven-
tivo e curativo, voltados à promoção e à
manutenção da saúde e do bem-estar
social dos titulares e dependentes". Já
nas Seções Judiciárias, é a Seção de
Programas e Benefícios Sociais -
SEBES - que é responsável pelo
gerenciamento do programa, sempre
submetida às normas e diretrizes
estabelecidas pelo Tribunal.

Destaca-se que, as ações desenvol-
vidas pelo "Programa" são regulamen-
tadas e supervisionadas por um Conse-
lho Deliberativo, constituído pelo
Desembargador Federal-Presidente do
Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, na qualidade de seu presidente;
por um representante da classe dos
magistrados; por um representante
da classe dos servidores; pelo Dire-
tor-Gerai; pelo diretor da Secreta-
ria de Programas e Benefícios So-
ciais e pelo diretor da Secretaria de
Controle Interno.

Em linhas gerais, assim caminha, den-
tro de suas peculiaridades, o PRO-SO-
CIAL norteado nos termos da Resolu-
ção N° 670-006 de 04 de junho de 2003,
que alterou a Resolução original que o
criou, qual seja a Resolução N° 002, de
8 de agosto de 1989.



Clareamento dental a laser
o crescente interesse dos paci-

entes por uma melhor aparência
estética do sorriso, associado ao
desenvolvimento significativo de
novos materiais e técnicas, incen-
tivados por uma divulgação da
mídia desse conceito de beleza ,
propocionou uma evolução impor-
tante da odontologia estética.

Como a alteração de cor dos
dentes é um aspecto que prejudi-
ca significativamente o sorriso
e há cada vez mais uma valori-
zação dos procedi mentos me-
nos invasivos, a técnica de
clareamento dental representa
uma opção importante de tratamen-
to estético.

As causas das alterações de cor
dos dentes são:

I. Manchas Extrínsecas que são
aquelas que se aderem a superfí-
cie do dente que provêm da dieta
alementar como consumo de café
chá, cigarro e bebidas e alimento~
contendo corantes.

2. Manchas Intrínsecas, quando
o pigmento se localiza no intimo
da estrutura dental que podem ter
origens congênita e adquirida. A
congênita são alterações estrutu-
rais no momento da formação do
dente; Como exemplo temos a
dentinogênese imperfeita,
amelogênese imperfeita e
fluorose. As adquiridas provocadas
por antibióticos (tetraciclinas),
traumatismo, alteração de cor
com a idade, cáries e tratamento
de canal.

Dentro da Odontologia Moder-
na, existem inúmeros tratamentos
para problemas relacionados à al-
teração de cor dos dentes, dos
quais podemos citar:

I. Profilaxia com jato de bicar-
bonato de sódio, utilizado em ca-
sos de manchas provocadas por
chá, café, cigarro, corantes, placa
bacteriana, etc ...

2. Micro-abrasão, caso de man-
chas relacionadas com a Fluorose.

3. Clareamento dental, usado
em casos de dentes amarelados
casos leves causados por antibió~

Rivaldo Duarte Barbosa
Cirurgião-Dentista, Perito do Pro-Social
na Piauí Especialista em Dentística

ticos e flúor, dentes tratados ca-
nal que apresenta alteração de cor.

O clareamento dental se baseia
na aplicação de agentes químicos
que, por uma reação de oxidação,
removem pigmentos orgânicos
dos dentes, podendo ser emprega-
dos tanto em dentes vitais quanto
não vitais, dando-lhe uma cor mais
branca.

O clareamento de dentes não
vitais, realizado em dentes trata-
dos endodonticamente (canal),
este tipo de clareamento é fei-
to internamente no dente, no con-
sultório.

O clareamento de dentes vitais
realizados em dentes que não te~
tratamento de canal, consiste a
aplicação do gel clareador sobre a
superfície externa do dente. Exis-
tem dois métodos para se realizar
este tipo de clareamento:

I. Clareamento caseiro - feito
com moldeiras individuais, usa
como gel o Peróxido de Carbamida
de 10% a 17%ou Peróxido de hidro-
gênio de 3% a 9%.

2. Clareamento em consultó-
rio - essa técnica emprega
comumente o Peróxido de hi-
drogê"nio a 35% como agente
clareador, atualmente feito
com o uso de LASER.

O clareamento dental feito a
laser é a técnica mais moderna
com a finalidade de acelerar e fa~
cilitar o procedimento de
clareamento dental, possibilitando
melhores resultados com rapidez
e menor sensibilidade.

Nesta técnica um gel a base de
Peróxido de hidrogênio a 35% é
aplicado sobre a superfície exter-
na dos dentes, e o laser é aplicado
sobre gel, ativando a liberação de
moléculas de oxigênio, promo-
vendo um clareamento mais rápi-
do e eficiente.

Geralmente todos os dentes
podem ser clareados a laser, mas
quem irá avaliar corretamente será
o profissional qualificado para fa-
zer este tipo de tratamento. O grau
de clareamento irá variar de paci-
ente para paciente, sendo que den-
tes com coloração amarelada, mar-
rom claro, escurecida de maneira
monocromática (por igual) e com
manchas extrínsecas são clareados
facilmente. Dentes com coloração
azulada, listras cinza-escuro cau-
sadas por antibióticos
(tetraciclinas) com manchas irre-
gulares são mais difíceis de serem
clareados. Em alguns casos mais
severos, como mancas muito es-
curas, dentes com alterações de
cor por problemas de canal
(endodontia) antigos, sendo indi-
cado nestes casos, tratamentos
restauradores cosméticos, para
devolver e estabelecer uma esté-
tica agradável.

O tratamento de clareamento
dental a laser clareia o esmalte dos
dentes, após o clareamento as
restaurações e próteses podem
e devem ser trocadas para se
garantir um sorriso agradável e
bonito ao cliente.

O clareamento dental a laser não
enfraquece a estrutura dental e
quando utilizamos corretamente
os produtos não existe nenhum
risco a s~úde geral do paciente.

VOCE MERECE TER UM
BELO SORRISO ...



Vantagens do uso da Carteira do Pro Social
Socorrita Salltos Rufillo

o Pro-Social, visando diversi-
ficar a oferta de serviços e melhor
atender seus associados e depen-
dentes, procura firmar os mais di-
versos e abrangentes convênios na
área Médica e Odontológica sen-
do que, credenciando pessoa físi-
ca ou jurídica (aqui incluídas as
cooperativas e outros tipos)
tem seu fundamento na legisla-
ção pertinente e específica do
Pro-Social.
Como o objetivo aqui é motivar

a utilização da Carteira do Pro-
Social, faz-se necessário esclare-
cer pontos relativos aos preços
adotados quando se vai firmar um
convênio com o Pro-Social (no
caso, com a União, através da Jus-
tiça Federal de Primeiro Grau no
Piauí ou, em outro Estado ligado
à Primeira Região).
Em geral, para os credenciamentos

elege-se uma tabela (seja "AMB 92",
"AMB96", "AMB99", "LPM-TRF-e
Região" ou outra) e nela é fundamen-
to o preço do serviço que vai
embasar a relação com a
Credenciada. Contudo, sendo o
credenciamentos firmado com
entidades tipo Cooperativas, aos
preços dos serviços constantes na
Tabela adotada é embutida a TA
(Taxa de Administração); equivale
dizer que, além do valor fixado na
tabela (que foi utilizada na defini-
ção da relação com a credenciada)
será acrescido ao preço o valor da
TA (e esta que pode variar, depen-
dendo dos termos acertados no
credenciamen to).
Para se ter uma melhor idéia de

como funciona, imagine um asso-
ciado/dependente do Pro-Social
que realiza um exame de labora-
tório, custando o exame (preço de
tabela) R$ 10,00. Para o usuário
que utilizar a CARTEIRA DO
PRO-SOCIAL, o exame sairá pe-
los mesmos R$ 10,00 (dez reais),

enquanto que se ele utilizar os
Cartões das Cooperati vas
credenciadas, poderá o mesmo
exame vir a custar R$ 13,00 (tre-
ze reais), R$ 15,00 (quinze reais),
dependendo do valor da TA fixado
quando do estabelecimento do
convênio com a Cooperativa.
Partindo das colocações acima,

questiona-se: quem ganha com a
utilização da Carteira do Pro-So-
cial ao invés, dos cartões das Co-
operativas?
Considerando que o Pro-Social

é gerido, também, com recursos
próprios adquiridos a partir das
contribuições e participação dos
associados, é correto afirmar que
TODOS GANHAM, visto que:
1-o associado gastará menos

com despesas médicas e assim e,
portanto, terá menor valor para
somar à cota anual (é lógico,
gastando menos com exame de
laboratório terá menor
percentual para ser somado à
cota anual disponível);
2 - o associado gastará menos

com cota de participação (relati-
vo aos 50% das despesas realiza-
das por pais. Ora, aos valores dos
procedimentos não será somado a
TA e, portanto, será menor a des-
pesa realizada);
3 -o associado disporá de re-

latórios de serviço mais detalha-
do facilitando a análise e o con-
trole do serviço executado (os re-
latórios são obrigatoriamente
apresentados ao Pro-Social quan-
do da solicitação de pagamento
das despesas, por parte da
Credenciada, sendo diferente, para
alguns casos de procedimentos
realizados pela rede cooperada);
4 -o contato da equipe de tra-

balho do Pro-Social é direto com
oCa) Credenciado(a), sendo mais
fácil dirimir dúvidas e questões
relacionadas à prestação do

serviço e ao estabelecimento
do valor adotado;
5- outro ponto básico é que, uti-

lizando a carteira do Pro-Social o
associado/dependente tem facilita-
das as autorizações para realização
de procedimentos visto depender
apenas do médico perito do Pro-
Social. Tem mais, importando à
somatória dos valores, em
percentual menor que o teto fixa-
do no Credenciamento, nem auto-
rização do médico perito é ne-
cessário (desde que não se trate
de casos de tratamentos seria-
dos e internações - autorização
obrigatória);
6 -utilizando a carteira do Pro-

Social dificilmente o associado
será constrangido ao buscar aten-
dimento (Problemas on line, NUN-
CA MAIS, ou seja, o associado não
terá que escutar que seu cartão "não
passou", que seu atendimento "não
foi autorizado" ... ).
Em resumo: o Pro-Social gas-

tará menos quando do faturamento
dos processos de despesas médi-
cas e o associado também, visto
que ao preço do serviço prestado
não será acrescido nada além do que
o valor da tabela adotada no
credenciamento.
Por fim, convém lembrar que o

associado contribui com valor fixo
e sempre poderá dispor (sem ca-
rência) de toda rede credenciada e
que, as cooperativas credenciadas
são apenas mais uma opção para o
associado como o são os demais
credenciamentos firmados. Con-
tudo, numa relação de consumo tão
clara, quando não está em jogo a
questão da qualidade do serviço
desejado, GASTAR MENOS é pa-
lavra de ordem e QUESTÃO DE
INTELIGÊNCIA.
Utilize a Carteira do Pro-Soci-

al. O Pro-Social agradece e sua
saúde também.

~I
I
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IRelator 1 IRelator 2 IRelator 3

te atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos; o abatimento proporcio-
nai do preço (CODECON, ar!. 18, ~IO).
Entendeu o magistrado que a CEF, exo-

nerando-se completamente da responsa-
bilidade de entregar o bem ao compra-
dor, transformou a compra e venda, que é
um contrato bilateral e oneroso, em um con-
trato aleatório. E pelo fato da CEF manter-se
na posse do dinheiro dos autores, verificou-
se a evidência de enriquecimento sem causa.
Ante o exposto, e por unanimidade dos

votos dos Juízes da Turma Recursal, foi
dado provimento ao recurso interposto,
nos termos do voto do Relator, condena-
do a CEF a devolver aos autores os
valores pagos em razão do contrato,
monetariamente corrigidos e acresci-
dos de juros de mora de 1% ao mês,

"desde a data do pagamento.

mo, e, como tal, está sujeita à disciplina
do Código de Defesa do Consumidor. E
se, em tal contrato houver cláusula que
atribuía aos compradores todos os ris-
cos e ônus para a desocupação do imó-
vel adquirido, terá caráter abusivo. Asse-
verou que o contrato de compra e venda
implica, basicamente, duas obrigações
recíprocas: o pagamento do preço e a en-
trega da coisa. Se o vendedor não entre-
ga a coisa, o comprador não está obriga-
do a pagar o preço.

Se o pagamento se dá sem a entrega
da coisa - como ocorreu - ocorre evicção,
que em linguagem consumerista é cha-
mado de vício do produto, que enseja uma
das medidas previstas: a substituição do
produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso; a restituição
imediata da quantia paga, monetariamen-

ma Recursal Federal/PI anula contrato de compra e venda de
óvel e condena a CEFa restituir valor recebido de comprador que

não conseguiu a posse do imóvel adquirido
O Juiz Relator da Turma Recursal do

Juizado Especial Federal da Seção Judi-
ciária do Estado do Piauí, Dr. Nazareno
César Moreira Reis, no dia 26 de setem-
bro de 2007, apreciando recurso
inominado interposto contra sentença pro-
ferida por juízo singular em favor da CEF
(PROCESSO W 2006.40.00.712568-5),
proferiu voto decidindo que o contrato
de compra e venda de imóvel feito pela
CEF, em que esta desobriga-se do ônus
de desocupação do bem, é abusivo; e por
constituir relação de consumo está sujei-
ta ao Código de Defesa do Consumidor.
Analisando a questão do recurso, ve-

rificou que a venda de imóvel pela CEF,
no exercício de sua típica atividade eco-
nômica no setor imobiliário, às pessoas
físicas que adquirem o bem para mora-
dia própria, constitui relação de consu-
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ntrevista com Ana Maria de Oliveira Santos Silva -
Diretora de Secretaria da 6a Vara

1. Libera Vox: A senhora as-
sumiu recentemente a direção
da Secretaria da 6a Vara -
Juizados Especiais Federais no
Piauí - quando o número de pro-
cesso.\' em tramitação já chega-
va aos 80 mil. Qual foi o seu
primeiro desafio?
Ana Maria: Reorganizar a Se-

cretaria, redefinindo os escani-
nhos e as tarefas atribuídas aos
colegas servidores.

2. Libera Vox: Qual é a real
situação dos Juizados Especi-
ais Federais no Piauí, relati-
vamente ao n. de processos em
tramitação, neste mês de outu-
bro de 2007?
Ana Maria: Contamos hoje

com 68.481 processos, sendo
41.126 em meio virtual e 27.355
físicos.

3. Libera Vox:Historicamen-
te, os JEFsfuncionam com uma
demanda muito superior à ca-
pacidade estrutural de uma Vara
federal. Quais as medidas de
gestão que estão sendo
implementadas para garantir a
efetividade da prestação
jurisdicional?
Ana Maria: Estamos traba-

lhando com relatórios de proces-
sos parados. Em janeiro tínha-
mos aproximadamente 10.000
processos sem movimentação
há mais de 120 dias. Hoje te-
mos 2.456. Nossa meta é che-
garmos a trabalhar com os pro-
cessos parados há 60 (sessenta)
dias -limite máximo exigido pelo
nosso Tribunal.

4. Libera Vox: Como está a
relação quantitativa entre pro-
cessos físicos e processos vir-
tuais nos JEFs?
Ana Maria:Ainda temos um

número muito elevado de pro-
cessos virtuais principalmente
por causa dos pedidos de revi-
são de salários maternidade.
Contudo, quase todos já foram
julgados. Muitos já foram reme-
tidos para a Turma Recursal e
outros encontram-se aguardan-
do transcurso de prazo para pos-
sível apresentação de recurso.A
Portaria n. 0212006 estabeleceu
normas procedimentais quanto à
virtualização dos processos, de-
terminando que questões que
reclamassem realização de au-
diências e/ou perícias não seri-
am mais distribuídos virtualmen-
te, procedimento adequado

considerando as limitações do
nosso sistema virtual.

5. Libera Vox: Quais as prin-
cipais demandas atualmente em
tramitação nos JEFs?

Ana Maria: Como dito, a de-
manda que estrangulou os JEFs
foi o pedido de revisão de salá-
rio maternidade. Fora esse pe-
dido, temos os de aposentado-
ria rural e, em terceiro lugar, os
pedidos de benefício assistencial
a pessoas portadoras de defici-
ência e idosos.
No que concerne às aposen-

tadorias rurais - causas que ne-
cessitam de realização de audi-
ência - vemos muito progresso
uma vez que contamos atual-
mente - até dezembro/2007 -
com o auxílio de dois magistra-
dos com fins específicos de rea-
lizarem audiências .•



OAB e o Poder Judiciário no PiauÍ.
Após o descenamento da fita e pla-

ca de homenagem foi servido farto
coquetel a todos os presentes no
espaço externo do prédio da
Justiça Federal.

O presidente da OAB/PI, Dr. José
Norberto Lopes Campelo, por sua vez,
ressaltou que a solenidade inaugurava
não só um espaço para beneficiar aos
advogados piauienses, mas também
uma nova relação entre a instituição

Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. Marcelo Carvalho Cavalcallte de Oliveira
Ila abertura da solellidade

Sala dos advogados piauienses é inaugurada
na Justiça Federal

INo último dia treze (13) de abril, às
09h30min, foi inaugurada no Prédio
Justiça Federal no Piauí, a Sala da
Seccional da OAB no Piauí "JOSÉ
EDUARDO PEREIRA", com a pre-
sença de juízes federais, procuradores
do Ministério Público Federal, advo-
gados, autoridades representativas do
meio jurídico piauiense, além de fami-
liares do Dr.José Eduardo Pereira, ilus-
tre homenageado.
Na ocasião, o advogado Eduardo

Pereira Filho, em nome da família, pro-
feriu discurso agradecendo a honrosa
homenagem.
O Juiz Federal Diretor do Foro, Dr.

Marcelo Carvalho Cavalcante de Oli-
veira, enalteceu o relevantÍssimo papel
do advogado na distribuição dajusti-
ça e destacou que a sala dos advo-
gados na Justiça Federal constitui-
se em espaço privilegiado de reali-
zação da cidadania.

Pais servidores da Justiça Federal são homenageados
com manhã cultural

A Direção do Foro da Seção Ju-
diciália do Estado do Piauí, em par-
ceria com o Sindicato dos Traba-
lhadores do Poder Judiciário Fe-
deral no Piauí - SINTRAJUFE e
com a Associação dos Servidores
da Justiça Federal-SERJUSPI, re-
alizou manhã cultural em come-
moração ao dia dos pais, no dia 10
de agosto. A abeltura do evento foi
feita pelo Diretor do Foro, Juiz
Federal Ricardo Felipe Rodrigues
Macieira, e pelos diretores do
SINTRAJUFE. Em seguida, ocor-
reu a palestra: "Pais e a Arte de
Educar" com Bernardo Pinto,
psicoterapeuta e professor e, ao
final, um farto lanche com a boa
música do cantor piauiense
Felizardo Calaço. Juízes e servidores comparecem ao evento e recebem homenagem



Dia Internacional da Mulher é comemorado na Justiça Federal
Na manhã de 08 de março, em razão

do Dia Internacional da Mulher, foi rea-
lizada uma homenagem a todas as mu-
lheres que trabalham na Justiça Federal
no Piauí - servidoras, estagiárias e
terceirizada..<;- que se deleitaram com show
musical, palestra e café da manhã.
O show ficou por conta dos servido-

res Francisco Carlos (4"Vara), Gustavo
Azevedo (3" Vara) e duas cantoras
piauienses especialmente convidadas -
Enice Medrado e Vanessa - apresen-
tando músicas consagradas da MPB e
que enaltecem a mulher.
Para a palestra, a convidada foi a

socióloga Pós-Doutora Maria do Carmo
Bédard, que sob o tema "Ser mulher em
tempos pós-modernos: avanços e desa-
fios" encantou a todos os presentes -
homens e mulheres - ao discorrer, com
bom humor, sobre a situação da mulher
na sociedade pós-moderna, levando em

consideração os desafios e avanços na
personalidade, vida profissional, afetiva,
familiar e sexual.
A homenagem foi encerrada com a

confraternização de todos em um café
da manhã oferecido no espaço do res-
taurante do prédio da Justiça Federal.

Mães servidoras da Justiça Federal são homenageadas
com apresentação musical, palestra e café da manhã

I Na manhã do dia II de maio as mães servidoras da Justiça
Federal receberam homenagem pela passagem do Dia das Mães.
A emoção deu o tom do evento, a partir da saudação inicial

feita pelo Juiz Federal Régis de Sousa Araújo e continuou com
as participações de colegas presentes - homens e mulheres -
que fizeram questão de dar depoimentos sobre a sublime e
prazerosa relação entre mães e filhos.
A servidora Gillian Santana proferiu palestra encantadora, na

qual, inusitadamente, fez referências nominais a todas as mães
das mães presentes. Um sucesso.
Após apresentação musical do cantor Felizardo Cal aço foi

servido farto café da manhã, patrocinado pelo Sindicato dos Tra-
balhadores do Judiciário Federal/PI - SINTRAJUFE e pela
Associação dos Servidores da Justiça Federal/PI - SERJUSPI.

Justiça Federal/PI oferece curso de Direito
Previdenciário a seus servidores

No período de 22 de janeiro a 09 de fevereiro de 2007, a
Seção Judiciária do Piauí ofereceu aos seus servidores o curso
"Noções básicas sobre Direito Previdenciário (Benefícios)",
ministrado pelo Bacharel em Direito Malcon Robert Lima Go-
mes. O referido curso visou ao aperfeiçoamento de servidores
das áreas judiciária e administrativa e tratou, dentre outros te-
mas, dos Plincípios constitucionais da Seguridade Social e da
Previdência Social; Benefícios da Assistência Social;
Beneficiários da Previdência Social: segurados e dependen-
tes; Carência; Benefícios da Previdência Social; Hipóteses de
revisão dos benefícios previdenciários e Entendimentos
jurisprudenciais acerca dos temas acima apontados.



Encontrava-me naquela cidadezinha
do interior, mais dois amigos, com o
compromisso de algumas apresenta-
ções musicais agendadas para o dia se-
guinte.
Ficamos instalados numa pensão

simples, dessas bem típicas das cida-
des nordestinas de pequeno porte.
Sempre tive a mania de, ao chegar

num lugar desconhecido, ficar em al-
gum ponto,principalmentenuma esqui-
na ou praça, observando o movimen-
to das pessoas, seus hábitos e costu-
mes. Na época que advogava, nas vi-
agens a serviço, deixava o pequeno
hotel nas horas de folga e caía no mun-
do a perambular; parava em algum
logradouro público, uma praça, um
monumento ou mesmo uma igreja e fi-
cava a indagar a alguém com muita
paciência sobre fatos do dia-a-dia ou
pitorescos da cidade.
Desta feita, saindo sozinho, acomo-
ei-me na calçada do outro lado da
estreita rua de paralelepípedos à altu-
ra da tal pensão; uma casa cor de rosa,
meio antiga, de estilo eclético, com
duas janelas vermelhas na frente e um
pequeno corredor ao lado que dava
para os aposentos internos.
Estava fazendo frio - fato raro por

essas paragens -, e por isso, além de
camiseta, calçajeans e tênis, usava um
blusão azul por cima, assim como se
usa gibão de vaqueiro. De quebra, em-
punhava o meu violão devidamente
"ensacado" em sua capa preta de sin-
tético, quem sabe, para alguma even-
tual inspiração. Bem próximo, entre
mim e um poste, havia umjovem aco-
corado, de uns quinze anos, negro, que
me cumprimentou com os seus olhos
incrivelmente verdes e tranqüilos,
quando, de repente, apontando discre-
tamente para o início da rua, mostrou-
se preocupado e me pedindo, com
gestos, para eu me esconder entre um
canto da parede e o poste. Obedeci
de pronto. Eram jovens que
perambulavam pela noite adentro, cer-
ca de seis, desleixadamente vestidos,
alguns com complidas bermudas e blu-
sões de couro. Num cenário que mais
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parecia o de um grupo de delinqüen-
tes juvenis dos filmes americanos,
carregavam correntes e porretes
nas mãos, agressivamente, gritan-
do palavrões.
Quando passaram, perguntei ao

rapazinho do que se tratava, mas este
permaneceu imóvel e indiferente. Re-
peti a indagação, tocando-lhe no om-
bro. Foi quando ele resmungou, com
o ar perdido, um som indecifrável, e aí
percebi que era um surdo-mudo.
Cerca de dez minutos depois, um

novo sinalaflitofaiscavadaquelesolhos
verdes, franzindo a testa e empurran-
do a carapinha para trás, repetia o con-
selho do providencial esconderijo do
poste. Obedeci. Era outra turma, em
número de três rapagões, e não me-
nos agressiva e barulhenta do que a pri-
meira. O curioso é que, logo que o
bando passava, o negrinho imediata-
mente transparecia tranqüilidade,
como quem estivesse, ao longo da
vida, habituado a presenciar estra-
nho vandalismo.
No mesmo intervalo, um novo avi-

so e as mesmas aflições do meu recém
amigo desconhecido indicavam que eu
deveria me esconder.
Desta vez, a nova turma, em quan-

tidade igual à da primeira, além dos
impropérios que bradava, chutava la-
tas de lixo, examinava tudo, como que
procurando alguém além das peque-

nasmuretasquedivisavamashumildesca-
sasde suasrespectivascalçadas.
Estava eu escondido bem quietinho

por detrás do poste, ajudado pelas
sombras da noite, sem entender aque-
le rebuliço, logo ali, naquela pequena
cidade, aparentemente tão pacata, ví-
tima daqueles delinqüentes, típicos de
grandes metrópoles.
Senti um ligeiro e ríspido toque em

meu blusão.
- Ei, você, saia daí!
O sujeito, a que tudo indica, era o

líder do bando. Era branco, como todo
o resto do grupo, tinha a estatura me-
diana, mas era bastante malhado. Usa-
va bermudão escuro e camiseta bran-
ca coladíssima ao corpo. O restante
observava atentamente em silêncio, al-
guns socavam contra a palma das
mãos canos de meio metro de com-
primento, com a espessura de um
cacetete, outros sacudiam correntes,
dessas de prender cães, em torno do
próprio punho.
- O que você faz aqui? - indagou-

me, com ar de despeito.
Antes que eu respondesse, sur-

giu um transeunte, um tipo comum,
não sei de onde, tomando cortes-
mente a frente:
- Este rapaz é artista, e está aqui na

cidade, com alguns amigos, para dis-
tribuir, com a sua música, beleza, ale-
gria e entretenimento às pessoas ...
Depois, o chefe, mais relaxado e vi-

rando-se para mim:
- E esse pau de corda aí, é violão

ou guitarra?
Novamente, com muita tranqüilida-

de e uma certa doçura, antes que eu
respondesse, o desconhecido, para a
minha curiosidade, respondeu:
- É um violão. Mas agora, tomem

o seu caminho e o deixem em paz.
O desconhecido, misteriosamente,

assim como surgiu, desapareceu na es-
curidão erma do final da rua, enquanto
todo o grupo se dispersava.
Era hora do batente e acordei

meio atordoado diante de tanto re-
alismo, tentando divisar o limite
entre sonho e realidade.

- .


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

