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Após mais um ano repleto de proficuas atividades dese
Justiça Federal no Piauí, o informativo Libera Vox faz um bal
você, caro leitor, uma retrospectiva do que de mais important
de 20 12no âmbito da Seção e das Subseções Judiciárias piau ens

Indubitavelmente, as conquistas e os objetivos aI
competência, do entusiasmo e do esforço abnegado de todo
Federal no Piauí: magistrados, conciliadores, servido
estagiários.

Agora, alvorece uma nova jornada. É tempo para re
nossos erros e acertos pretéritos, buscando aprendizag
espiritual com vistas a vencer os desafios do por vir. E -
desafios.

Assim como já ocorrera em 2012, novos passos ser
de interiorização da Justiça Federal no Piauí. Serão mini
seminários e conferências de capacitação e de recic1age
despertar a atenção de todos para a importância da qualid
do desenvolvimento sustentável serão executadas.

Como não poderia deixar de ser, este peri'
levará ao leitor as melhores informações dos
abrindo espaço aos talentos da casa. Par
indispe á e t
lado
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Perícias psiquiátricas
De 10 a 31 de janeiro, a Seção Judiciária do Piauí realizou mutirão de perícias psiquiátricas com o objetivo de
promover maior celeridade a processos em tramitação nos Juizados Especiais Federais (JEFs). Ao todo, foram
realizadas 306 perícias, atendendo aos casos que deram entrada até dezembro de 2011.
De acordo com avaliação do Núcleo de Apoio à Coordenação dos JEFs (NUCOD), o mutirão de perícias
psiquiátricas atingiu a meta de reduzir a demanda por exames periciais em processos de 2009 a 20 11, promovendo
maior celeridade a processos em tramitação nos Juizados Especiais Federais (JEFs).
Bernardo Rodrigues levou a sobrinha ao mutirão de perícias psiquiátricas da Justiça Federal no Piauí e saiu
satisfeito: "Desde o ano passado a gente tentava dar entrada no INSS dela, a aposentadoria. Já tinha tentado duas
vezes e só gastando vale, até que a gente viu na televisão o mutirão e veio resolver logo aqui. E deu certo", declarou.

Redação do ENEM
A Justiça Federal do Piauí, por
meio de decisão do juiz federal
Gustavo André Oliveira dos
Santos, da 1a Vara Federal,
determinou, dia 12 de janeiro, que
o Instituto Nacional de Educação e
Pesquisa (INEP)disponibilizasse
imediatamente, através de meio
eletrônico, espelho da prova de
redação feita por um estudante
piauiense no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). O
magistrado determinou também
que o INEP garantisse ao estudante
a interposição de recurso nas 24
horas subsequentes ao envio do
espelho. "A Constituição da
República dispõe em seu art. 37,
caput, que a Administração
Pública obedecerá ao princípio da
publicidade. Entendo, desta forma, Redação do ENEM
que a negativa do INEP em conceder vista da prova de redação aos inscritos no ENEM fere o supracitado princípio,
impossibilitando que os candidatos tenham conhecimento da forma que sua prova foi corrigida, o que não condiz
com a transparência inerente aos concursos públicos", argumentou o juiz federal em sua decisão.

Nomeação para Floriano
Os candidatos habilitados para as cidades de
Teresina e Picos no 5° Concurso Público realizado
pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região
(TRF 1) puderam pleitear, de 26 de janeiro a 15 de
fevereiro, nomeação para vagas destinadas à
instalação da Vara Federal em Floriano. As regras
para concorrer à nomeação foram publicadas no
editaI/PRESI/SECRE No - 7, DE 23 de janeiro de
2012, no endereço eletrônico da Seção Judiciária do
Piauí: www.jfpi.jus.br .

Foram disponibilizados 3 (três) cargos vagos de
analista judiciário, área judiciária; 1 (um) cargo vago

de analista judiciário, área administrativa; I (um)
cargo vago de analista judiciário, área judiciária,
especialidade execução de mandados, 05(cinco)
cargos vagos de técnico judiciário, área
administrativa, e O 1(um) cargo vago de técnico
judiciário, área administrativa, especialidade
segurança e transporte.

O provimento do cargo foi feito observando-se a
classificação final obtida no referido concurso,
adotando-se, em caso de igualdade, os critérios de
desempate constantes do Edital de Abertura das
Inscrições do 5° Concurso Público promovido pelo
TRF 1 em convênio com a Fundação Carlos Chagas.

http://www.jfpi.jus.br


Fevereiro
Balanço - Central de Mandados
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A Central de Mandados da Justiça Federal
no Piauí (CEMAN) divulgou, dia 06 de
fevereiro, balanço das atividades de 2011.
Segundo a CEMAN, foram realizadas, no
ano de 20 11, um total de 19.936 diligências.
Foram entregues à CEMAN, no ano
passado, Dos 16.635 mandados entregues à
CEMAN em 2011, apenas 74 ficaram
remanescentes ao fim do exercício anual,

em mão dos executantes de mandados.
Composta por 20 analistas
judiciários/especialidade executantes de
mandados e dois técnicos judiciários/área
administrativa, que a coordenam, a
CEMAN realizou, em 2011, avaliação de
bens para penhora na ordem de R$
32.836.587,05.
Para otimizar o cumprimento dos

mandados expedidos pelas Varas Federais,
a CEMAN realiza distribuições ordinárias
quinzenalmente, obedecendo aos critérios
de classe processual e zona geográfica em
que estão lotados os executantes de
mandados. Trimestralmente, ocorre o
rodízio dos oficiais nas quatro zonas
geográficas de Teresina: Norte, Sul, Leste e
Centro.

Condenação por improbidade
No dia 13 de fevereiro, a Seção Judiciária
do Piauí divulgou sentença do juiz federal
Gustavo André Oliveira dos Santos, da 1"
Vara Federal, decretando a perda de função
pública exercida pelo prefeito de Várzea
Grande, Luís Nunes Ribeiro Filho, e a
suspensão de seus direitos políticos por três
anos, em decorrência de ação de
improbidade administrativa impetrada pelo
Ministério Público Federal.
O juiz federal Gustavo André Oliveira dos
Santos julgou procedente a denúncia do
MPF, segundo a qual Luís Nunes Ribeiro

Filho, na condição de prefeito municipal de
Várzea GrandelPI, utilizou indevidamente
verbas públicas decorrentes do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (FUNDEB) para a
compra de um veículo tipo picape, modelo
Toyota Hilux 2006, de placa LVO-8302,
que estaria sendo utilizado pelo prefeito
para deslocamentos a eventos destoantes
do interesse público.
De acordo com a sentença do juiz federal
Gustavo André Oliveira dos Santos, além
de perder a função pública de prefeito de

Várzea Grande e os direitos políticos pelo
período de três anos, Luís Nunes Ribeiro
Filho ficou ainda proibido de contratar com
o poder público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos. O
prefeito de Várzea Grande foi também
condenado ao pagamento de multa civil
equivalente a 20 vezes o valor da
remuneração que percebia à época do fato
(anos de 2006 e 2007), com base no art. 12,
III da Lei de Improbidade.

Movimentação de contas públicas
Em sentença expedida dia 15 de fevereiro,
o juiz federal substituto da I" Vara Federal,
Gustavo André Oliveira dos Santos,
determinou que a Caixa Econômica
Federal forneça, sempre que solicitada pelo
TCEIPI ou pelo Ministério Púbico Especial
junto ao TCE/PI e para fins de instrução de
procedimento perante àquela corte
administrativa de contas, extratos/saldos de
contas bancárias destinadas
exclusivamente à movimentação de
recursos públicos.

O magistrado argumentou que "em se
tratando de conta bancária que movimente
exclusivamente recursos públicos, não há
que se falar em sigilo bancário
relativamente a informações de tal conta
(extratos/saldos), prevalecendo, ao
contrário, os princípios da publicidade e da
transparência, que norteiam a
administração pública".
Para o magistrado, "é indiscutível o direito
de o Tribunal de Contas requisitar
informações de instituições bancárias

quanto à movimentação financeira dos
órgãos integrantes da administração
pública, direta e indireta, a fim de cumprir
sua missão constitucional fiscalizatória, as
quais devem, também em observância ao
princípio da publicidade, ser prestadas,
porquanto cuidam de dados relativos a
recursos públicos, cuja transparência na sua
aplicação é exigida pela sociedade, e
portanto, estão excluídos da proteção
constitucional do sigilo bancário (REOMS
n.2005000007360-7)".

O desembargador federal Kassio Nunes
Marques foi condecorado, dia 16 de
fevereiro, com o Diploma do Mérito
Internacional da Justiça. A comenda foi
concedida ao magistrado pelo Centro de
Estudos de Direito Europeu e pelo Centro
de Estudos de Direito de Consumo de
Coimbra, Portugal, por sua contribuição à

Piauiense recebe Mérito Internacional da Justiça
'p

jurisprudência do Tribunal como integrante
da 1." Primeira Turma e, também, por sua
trajetória no âmbito da Ordem dos
Advogados do Brasil, onde integrou várias
comissões de cunho social e presidiu a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos.
Fonte: TRFI

Desembargador Kássio Nunes Marques

Abertura da correição ordinária
O corregedor regional do Tribunal Regional Federal da I"
Região (TRF 1), desembargador federal Cândido Ribeiro,
realizou, dia 28 de fevereiro, a abertura da Correição Ordinária
da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da I" Região no
Piauí.
De acordo com o corregedor regional do TRFl, o trabalho da
Correição é vistoriar a situação dos serviços nas Seções
Judiciárias que compõem a Primeira Região: "A Correição é
um trabalho de verificação do andamento dos processos e

Correição ordináriaserviços, uma radiografia da Seção Judiciária, que norteará o
planejamento das ações para os anos vindouros. O Piauí tem uma tradição de bons serviços. Servi aqui como juiz, conheço bem a realidade
da Justiça Federal no Estado e é motivo de muita alegria retomar a Teresina e ao Piauí. Esta sempre foi uma excelente Seção Judiciária,
tanto pela qualidade e compromisso dos servidores como pelo empenho dos magistrados", destacou o desembargador federal Cândido
Ribeiro.



Março
I Jornada de Integração
A I Jornada de Integração do Judiciário no Piauí,
realizada dia 02 de março na sede da Justiça Federal no
Piauí, formalizou a dísposição dos órgãos do Poder
Judiciário no Estado em trabalharem de forma
integrada e cooperativa, a fim de melhorar a prestação
dos serviços aosjurisdicíonados.
Ao falar sobre integração no Judiciário, o conselheiro
do Conselho Nacional de Justiça,juiz José Guilherme
Vasi Werner, enfatizou a iniciativa pioneira do Piauí na
realização da Jornada e recomendou que seja copiada
nos outros estados brasileiros.
"A I Jornada de Integração do Judiciário no Piauí é um
evento histórico. A partir dessa iniciativa o Judiciário
pode mudar muito, e para melhor. O desafio de
integrar as instituições é muito grande, mas tenho
certeza de que daqui sairão projetos muito
importantes, que serão disseminados para todo o
Judiciário Nacional", enfatizou o conselheiro Vasi
Werner.

Jornada de integração

Como parte da I Jornada de Integração, os servidores da Justiça Federal no Piauí, do Tribunal de Justiça do Estado,
Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho se reuniram em grupos, divididos por área de
atuação, e formularam projetos de ação cooperativa, com o assessoramento do analista judiciário e membro do
Escritório de Projetos do Tribunal Regional Federal da la Região, José Roberto Ferretti.

Centro de Pacificação Social
Em solenidade ocorrida na manhã do dia 09 de março, o Centro Nacional de Cultura da Justiça (CENAJUS)
instalou o primeiro Centro de Pacificação Social do Piauí, que integrará o Tribunal de Justiça do Piauí, Tribunal
Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região e a Justiça Fedcral no Piauí na gestão de conflitos
sociais.
A Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, considerada a madrinha do Centro de Pacificação
Social parabenizou a iniciativa do Piauí, considerando a integração jurídica piauiensc um pontapé para o
Judiciário em âmbito nacional.
"A Justiça não pode andar como ilhas isoladas, é necessário que o Judiciárío esteja unido em tomo de um objetivo
comum, que é atendcr à coletividade. Reunindo esforços, os tribunais do Piauí irão, a partir de agora, traçar metas
comuns, tomando o Judiciário Piauiense mais rápido e efetivo, auxiliando numa melhor prestação jurisdicional.
Isto é o que nós chamamos de administração compartilhada", afirmou a corregedora.
Durante a solenidade de instalação do Centro de Pacificação Social, foram instalados também o Comitê
Intcrinstitucional Pró Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, que será responsável pela gestão consciente
dos recursos hídricos do rio Parnaíba; e o Comitê Executivo Estadual de Monitoramento das Demandas Judiciais
prlra a Saúde no Piauí, responsável pelo diagnóstico de problemas que envolvem a Saúde no Estado, buscando
soluções administrativas em detrimento de soluções judiciais.

Subseção Judiciária de Floriano

Centro de pacificação social

A Justiça Federal no Piauí, por meio de liminar expedida dia 19 de março pelo juiz José Gutemberg de Barros Filho, da 3'
Vara Federal, determinou quc as obras de rcforma e requalificação do Centro de Convençõcs de Teresina/PI
permanecessem paralisadas pelo prazo dc 30 dias, a contar da intimação do Estado do Piauí, a fim de que fosse realizada
perícia pcla Polícia Fedcral para mensuração do possível prejuízo causado ao erário.
De acordo com a decisão do magistrado, "resta patente a verossimilhança das alegações quanto ao possível desperdício de
rccursos públicos e cventual dano causado ao patrimônio público, bem como a não observância do principio da eficiência
quc devc nortcar os atos da Administração Pública, sendo, pois, indispensável a realização de perícia, antcs que as obras
sejam reiniciadas, a fim de esclarecer o valor dos possíveis prejuízos causados ao erário".
Segundo consta na ação, foi instaurado procedimcnto administrativo para apuração de possíveis irregularidades na
Concorrência Pública n. 003/2008-PIEMTUR, cujo objeto era a contratação de empresa para a execução de obras dc
refonna e rcqualificação do Centro de Convençõcs deTeresinaIPl, orçadas em R$ 11.815.807,25. A vencedora da licitação
foi a empresa Econ Eletricidade e Comunicações LIda.

Violência contra a mulher

O Tribunal Regional Federal da Ia Rcgião (TRFI)
instalou, dia 09 de março, a Subseção Judiciária de
Floriano, com jurisdição que abrange 76 municípios.
A solenidade de instalação contou com a prescnça do
presidente do TRF I, desembargador federal Olindo
Menezes; do presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministro Ari Pargendler; do ministro do
STJ, Aldir Guimarães Passarinho Júnior, além de
desembargadorcs federais do TRFI,juízes federais da
Seção Judiciária do Piauí, parlamentares, secretários
de Estado, autoridades civis e militares.
Durante a instalação da Subseção Judiciária de
Floriano, o presidente do Tribunal Regional Federal da
la Região (TRFI), desembargador federal Olindo
Menezes, ressaltou a importãncia da presença da
Justiça Federal na região: "A descentralização da
Justiça Federal traz inúmeras vantagens. Os processos
passam a ser julgados com maior rapidez, devido à
melhor distribuição do númcro de autos por vara
fedcral. A população do interior também não prccisa
mais se deslocar até a capital para buscar seus direitos,
e há, ainda, uma injeção na economia local com a
concessão de beneficios", destacou.
O juiz federal Brunno Christiano Carvalho Cardoso,
que assumiu a direção da Subseção Judiciária dc

Perícia

Dia 30 de março, a Justiça Federalno Piauí, em parceriacom a
Universidade Corporativa da Justiça Federal e a rede
CENAJUS, realizou mais uma edição da Sexta Jurídica, que
teve como temaViolênciaDomésticaContraa Mulhere Estado
Democrático de Direito.
Segundo a juiza federal Marina Rocha Cavalcanti Barros
Mendes, que coordenou os debates, a defesa dos direitos da
mulher é uma tarefade todaa sociedade."A defesa dos direitos

Subseção de Floriano

Floriano, falou da alegria de regressar ao Piauí após
nove anos como juiz federal: "A noite é de muita
alegria, por voltar ao meu Estado após nove anos de
carreira e experiência acumulada em outros pontos do
país. Floriano, vocês terão um juiz independente,
dedicado e comprometido. Estamos todos juntos.
Muito obrigado", declarou.

da mulher não é de competência da Justiça Federal, no
entanto, são necessários debates que envolvam o tema, pois
proteger as mulheres é um dever de toda a sociedade",
comentou amagistrada.
A Sexta Jurídica possui patrocínio da Caixa Econômica
Federal e apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil
(AJUFE) c do Tríbunal de Justiça do Piaui e tem o objetivo
de promover a aproximação da Justiça Federal no Piaui com

Ainda durantc a inauguração da Subseção Judiciária
de Floriano, a Justiça Federal no Piauí homenageou o
ministro do Supremo Tribunal Federal, Aldir
Guimarães Passarinho, florianense, pela brilhante
experiência de trabalho, pelos relevantes serviços à
Nação e por engrandecer o nome de sua cidade natal e
de seu Estado. O ministroAldir Guimarães Passarinho
foi representado, na solenidade, pelo seu filho,
ministro do Superior Tribunal de Justiça, Aldir
Guimarães Passarinho Júnior.
R$ 1,7 milhão em acordos previdenciários
A Justiça Federal no Piauí realizou, no mês de março,
dois mutirões de audiências de conciliação de
proccssos prcvidenciários na 6' Vara Federal. Foram
efetivamente realizadas 494 audiências, totalizando
R$ 1.769.730,27 em valores negociados (parcelas
atrasadas), além da implantação em folha de
pagamento do INSS dos respectivos bencficios
(parcclas futuras).
O mutirão contcmplou processos vinculados aos
juízes federais Sandro Helano Soares Santiago e João
Pedro Ayrimoraes Soares Júnior, e que versavam sobre
aposentadoria por idade, salário-maternidade,
aposentadoria por invalidez e auxílio-doença,
relativos a segurados especiais (trabalhadores rurais).

Sexta jurídica

a sociedade piauiense, através do fomento ao debate no seio
da comunidade jurídica (desembargadores federais,
magistrados, membros do Ministério Público, advogados.
estudantes de Direito e servidores da Instituição), acerca dos
diversos temas atinentes à área dc competência do Poder
Judiciário, em especial à Justiça Federal, à cidadania e à
ciência do Direito.
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A Justiça Federal no Piauí determinou, dia
12 de abril, por meio de decisão do juiz
federal José Gutemberg de Barros Filho,
respondendo pela la Vara Federal, que o
Município de Oeiras promovesse a
desocupação do prédio do Mercado
Público de Oeiras (Mercado Velho) no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
incidência de multa diária fixada em R$

5.000,00 (cinco mil) reais, a contar a partir
do primeiro dia após o prazo estabelecido.
A Prefeitura de Oeiras deveria ainda, de
acordo com a decisão do magistrado,
comprovar o cumprimento integral do
acordo homologado em novembro de 2011
(fls. 647/649 do processo N°
2009.40.00.003055-8), que prevê a

restauração do Mercado Público de Oeiras
(Mercado Velho). Para tanto, a Prefeitura
de Oeiras deveria transferir os ocupantes do
Mercado Velho para o Mercado de Frutas e
Verduras, até 30 dias após a autorização do
Governo do Estado para as obras de
restauração, que deveriam ser concluídas
no prazo de 180 dias.

Obrigatoriedade de consulta prévia
Dia 16 de abril, a Justiça Federal no Piauí,
por meio de decisão do juiz federal José
Gutemberg de Barros Filho, deferiu liminar
determinando que o Conselho
Universitário da Universidade Federal do
Piauí regulamentasse o processo de
consulta prévia à comunidade universitária
que deverá preceder, obrigatoriamente, à
elaboração de listas tríplices para escolha
de Reitor e de Vice-Reitor da Universidade
Federal do PiauÍ.
A liminar suspendeu os efeitos da
Resolução CONSUN n° 0212012, que

.Acordo
A Justiça Federal no Piauí assinou um
acordo de cooperação técnica na área de
segurança com a Caixa Econômica
Federal (CEF), dia 23 de abril, com intuito
de dar mais proteção ao prédio da Seção
Judiciária do PiauÍ. Segundo o

afastou o impositivo legal de Consulta
Prévia à comunidade universitária, cujo
resultado deveria pautar, obrigatoriamente,
a Reunião do Colégio Eleitoral destinado à
elaboração das listas tríplices para
provimento dos cargos de Reitor e de Vice-
Reitor da Universidade Federal do PiauÍ.
"É certo que a Lei faculta (não obriga ou
desobriga), às universidades federais, a
realização de consulta prévia à comunidade
universitária, cabendo à Universidade
Federal do Piauí, dentro da sua autonomia,
realizar ou não a referida consulta. Ocorre

Superintendente Regional de Negócios da
CaIxa Econômica Federal, Emanuel do
Bonfim Veloso Filho, além de proteção,
uma consultoria será oferecida na área de
se~urança aos servidores da casa. "Um
prImeiro contato já foi realizado para saber

que, ao dispor em seu Estatuto, que a
realização da consulta prévia à comunidade
universitária é obrigatória, a UFPI perdeu a
faculdade e adquiriu uma obrigação, sendo
que somente uma mudança em seu Estatuto
permitiria a dispensa à consulta. Assim, o
Conselho Universitário, ao editar a
Resolução CONSUN n°. 02/2012,
extrapolou a sua competência. Vale dizer
que, historicamente, a escolha de Reitor e
Vice-Reitor da Universidade Federal do
Piauí foi precedida de consulta prévia à
comunidade acadêmica", argumentou o
juiz federal no texto de sua decisão .

o que ambas as partes demandam. Com a
assinatura do acordo, uma consultoria na
área de segurança será oferecida à Justiça
Federal", destacou.

Padronização de procedimentos

Dia 25 de abril, tomaram posse os novos dirigentes do Tribunal Regional Federal da IaRegião,
para o biênio 2012-2014. Nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor regional da
Justiça Federal da la Região, assumiram os desembargadores federais Mário César Ribeiro,
Daniel Paes Ribeiro e Carlos Olavo Pacheco de Medeiros, respectivamente.
O vice-presidente, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, é natural de São Raimundo
Nonato/PI.
Daniel Paes Ribeiro foi empossado no TRF da 1.aRegião em 200 I, tendo sido promovido pelo
critério de merecimento.

Piauiense assume vice-presidência do TRF1

A Seção Judiciária do Piauí e a Ordem dos
Advogados do Brasil - seccional Piauí
(OAB-PI) realizaram, dia 23 de abril, uma
reunião com integrantes das duas casas a
fim de padronizar e otimizar
procedimentos no trâmite processual.

Doação de alimentos
A Associação dos Cegos do Piauí (ACEP)
e a Casa do Oleiro Comunidade
Terapêutica
Receberam, dia 27 de abril, doação de
alimentos da Justiça Federal no PiauÍ. A
arrecadação dos alimentos aconteceu
durante a realização da Sexta Jurídica com
o tema Violência Doméstica Contra a
Mulher e o Estado Democrático de Direito.
De acordo com o diretor da Secretaria
Administrativa (SECA0), Aléssio Sales
Lustosa, a Sexta Jurídica além de debater
questões de grande importância para a

Advogados de diversas áreas de atuação,
juntamente com os diretores de secretaria
da Justiça Federal, expuseram suas
demandas com o objetivo de buscar
soluções comuns que atendam ambas as
partes.

sociedade, também promove ação social.
"Aproveitamos o sucesso consolidado da
Sexta Jurídica, promovida pela Justiça
Federal no Piauí, para prestar assistência
social a entidades filantrópicas que atuam
em apoio a diferentes segmentos da
sociedade", destacou o diretor.
A Comunidade Terapêutica Casa do Oleiro
oferece assistência a dependentes químicos
mediante desenvolvimento de programas
de tratamento e acompanhamento dos
usuários de drogas com dificuldades de
reinserção na sociedade.

O presidente da OAB-PI, Sigifroi Moreno
Filho, parabenizou a iniciativa da Justiça
Federal, destacando a qualidade e empenho
dos servidores da instituição no tratamento
processual.

Desembargador Daniel Paes Ribeiro

A Associação dos Cegos no Piauí oferece
reforço escolar a aproximadamente 400
deficientes visuais, do pré-escolar ao
ensino médio. A entidade também
desenvolve terapia ocupacional com
atividades como artesanato e reciclagem.
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> O Mar (Contemplação)

Contemplo o mar somente para pensar na vida ...
E a vida segue o seu curso ...
Ondas quebram sufocando a alma ...
E escrevo na areia as minhas angústias ...
Ouço o lamento daquelas águas ...
Sinto a pulsação de tantas vidas aos meus pés .
O horizonte é apenas a linha de meus sonhos .
Até posso vê-los, embora pareçam tão distantes ...
Não desejo acordar desse sono profundo
Em que sinto a felicidade tão de perto.
Pareço uma criança correndo pela areia e catando conchas ...
Saltando as ondas como se fossem os obstáculos da vida ...
Aqui é o meu ponto de parada.
Uma estada breve para imaginar os caminhos que ainda percorrerei...
Percebo, ao seguir viagem, molhando os pés,
Que os meus rastros são apagados, como em minha mente ...
À frente, tudo parece novo.
Sigo, então, por uma trilha imaginária, sob o sol do entardecer ...
E um barco ao longe me diz que navegar é preciso ...
Mesmo que o destino nos faça seguir sozinho.
O mar é para mim como se fosse um afago do seu Criador ...
Um gesto de amor sem limites ...
(Alcione Pessoa Lima, analista judiciário - área judiciária, em atuação na 43 Vara
Federal, em Teresina)

> A beleza está na maneira de olhar de cada um!
I

Ao meio dia estava eu observando algo pitoresco em uma cidadezinha, que não tem o privilégio de ser a única. E, ali,
silenciosamente, percebi uma movimentação no átrio da igreja daquela localidade. Muitas pessoas alegres, dentre
idosos, crianças ejovens. Um clima festivo mesmo. Percebi que se tratava de um casamento, daqueles bem matutos,
com muitos padrinhos, a família toda dos nubentes, que veio em paus-de-arara, uns três, e outros a cavalo, pois,
afinal, o noivo foi amasiado antes e, segundo me falaram possuía uma prole imensa ...
Então, quando percebi o movimento, já havia acontecido a cerimônia, e todas as pessoas presentes a darem 'vivas!'
ao novo casal. Enquanto isso, como em todo casamento matuto que se preze, estavam lá os fogueteiros. E tome tiros
para o ar. E aquela farra, enquanto os noivos, com certeza só pensavam na 'lua-de-mel'. Sim! E a noiva ainda se
dizia donzela.
E mesmo deslumbrado com o acontecimento pude perceber, como um detalhista que sempre fui, que um sujeito de
aparência jovem, mas maltrapilho, era o mais alegre da multidão de curiosos, dentro da qual me inseri, que vibrava a
cada foguete que estourava. Perguntei a alguém como ele se chamava. Responderam-me: Horácio Pompeu. Não sei
se se tratava de nome composto ou se Pompeu era sobrenome, ou mesmo se era filho de um Pompeu da vida, que lá
residia ou se de saudosa memória. Parecia um 'bobo alegre' para uns, mas para mim era um filósofo popular. Desses
que não raro encontramos pelas ruas, pelas vilas, ou mesmo pelas cidadezinhas do interior deste país.
Então, atento à sua "alegria", percebi que dizia, em alto e bom som, uma frase, na qual até rimava. Tentei ouvi-la
bem, mesmo com o barulho da multidão. Então, consegui entendê-la. A cada foguete, a multidão gritava: 'viva os
noivos!', jogava arroz etc ...mas ele, não sei se tentando esconder alguma malícia, com um sorriso largo no rosto,
gritava: "VIVA O NOIVO, VIVAA NOIVA, NO DIA DO CASAMENTO, VIVA O SAPATO DA NOIVA COM O
PÉ DO NOIVO DENTRO!" . Lógico, não me contive e um largo sorriso foi a consequência lógica para a
interessante cena.
Pois é, a beleza está na maneira de olhar de cada um!
(Alcione Pessoa Lima, analista judiciário - área judiciária, em atuação na 43Vara Federal, em Teresina)
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Homenagem às mães
A Seção Judiciária do Piauí realizou no dia II de maio homenagem às mães. Dentre as homenagens, celebração
religiosa, distribuição de mudas, sorteio de brindes e lanche de confraternização. As mudas doadas às mães foram
cedidas pela Prefeitura de Teresina, por meio das Superintendências de Desenvolvimento Urbano Leste e
CentrolNorte.
Os brindes foram doados pela SERJUSPI e o lanche foi patrocinado pela Caixa Econômica Federal, agência da Justiça
Federal no Piauí.

Auxílio
O juiz federal Carlos Augusto Pires Brandão, diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí, foi convocado para prestar
auxílio à Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, em caráter permanente, desde o
dia 26 de abril, nos termos do art. 9° da Resolução CNJ 72/2009, art. 1° da Resolução CJF 51/2009 e art. 9° da
Resolução/Presi 600-10, de 22 de novembro de 2006. Em razão da convocação do magistrado, a direção do Foro da
Seção Judiciária do Piauí passou a ser exercida pelo vice-diretor, juiz federal Marcelo Carvalho Cavalcante de
Oliveira.

sus
Juiz/eJeral Curlos AlIgusw Pires Brandão

O juiz federal Rafael Leite Paulo, respondendo
pela la Vara Federal determinou ao Estado do
Piauí e a União Federal para providenciarem
todas as medidas necessárias a fim de fornecer,
de forma gratuita, contínua e periódica o
medicamento Herceptin (Trastuzumab), durante
um ano, a paciente em tratamento contra
neoplasia da mama.

Mutirão
AJustiça Federal no Piauí realizou no período de
7 a 1I de maio mutirão de conciliação de
processos do Sistema Financeiro de Habitação
(SFH). Durante o mutirão, foram realizadas 130
audiências, com um total de R$ 3.731.432,02 em
valores negociados.

"O mutirão apresentou um bom índice de
acordos. Na maior parte dos casos, os descontos
propostos pela CAIXA e pela Empresa Gestora
de Ativos (EMGEA) superaram o percentual de
50%. Fechamos acordo com 65% de desconto

2.000 audiências
No período de 28 de maio a I°de abril, a Justiça
Federal no Piauí realizou mutirão de audiências
da 6a Vara Federal, com a realização de 2.000
audiências sobre matéria previdenciária rural,
abrangendo auxílio-doença, salário
maternidade, aposentadoria por idade e por
invalidez, pensão por morte, além de beneficio
assistencial por idade e deficiência. Foram
61,74% em acordos celebrados, somando R$
6.827.840,29 em valores negociados.

O 11Mutirão da 6a Vara Federal contou com a
participação de oito juízes federais de outras
seccionais da Ia Região, designados pela
Coordenação dos Juizados Especiais Federais
da la Região (Cojef) que se revezaram com os
dois juízes da 6a Vara Federal do Piauí, Sandro
Helano Soares Santiago e João Pedro
Ayrimoraes Soares Júnior, visando à conciliação
e ao encerramento do montante de processos.

O Exército Brasileiro, através do 25° Batalhão

De acordo com a decisão do magistrado, "não
merece prosperar qualquer alegação de falta do
sobredito medicamento na lista do SUS,já que a
não inclusão de remédios em uma lista prévia
desatende o propósito a que está vocacionado o
Poder Público, qual seja, prover com o
medicamento necessário, uma vez indicado por
médico especialista".

do valor da dívida", destaca o juiz federal Lucas
Rosendo Máximo de Araújo, que conduziu uma
das mesas de negociação.

Coordenado pela juíza federal Marina Rocha
Cavalcanti Barros Mendes, o mutirão montou
quatro mesas de negociação, conduzidas pelo
juiz federal Lucas Rosendo Máximo de Araújo,
da Subseção Judiciária de Parnaíba, e por
magistrados da Bahia e do Distrito Federal, que
vieram ao Piauí auxiliar no mutirão.

Mutirão

de Caçadores - Batalhão Alferes Leonardo de
Carvalho Castelo Branco, disponibilizou
soldados para auxiliar na execução das tarefas
de suporte e atendimento às partes. O SEBRAE-
PI prestou consultoria de criação de galinha
caipira e horticultura, objetivando a implantação
de projetos produtivos em pequenas
comunidades. Foram oferecidas, ainda,

Ainda na decisão, a paciente teve o direito de
receber, além do medicamento Herceptin
(Trastuzumab), por um ano, todos os
medicamentos e tratamentos que se mostrarem
imprescindíveis ao combate da enfennidade
(neoplasia de mama). O tratamento e
acompanhamento da paciente foram feitos por
intermédio do Hospital São Marcos.

Cooperação
O ministro Cézar Peluso, então Presidente do
Conselho Nacional de Justiça, através de
Portaria editada em abril deste ano, designou os
membros dos Comitês Executivos Estaduais da
Rede Nacional de Cooperação Judiciária.

Compõem o Comitê Piauiense o juiz de direito
José Vidal de Freitas Filho, o juiz federal Carlos
Augusto Pires Brandão e o juiz do trabalho
Roberto Wanderley Braga. Os Comitês têm a
função de gerir a Rede de Cooperação, no
âmbito de cada Estado, além de elaborar
estudos, apresentar propostas, acompanhar
atividades, propor convênios e organizar
reuniões e seminários relativos ao tema da
cooperação judiciária.

oficinas de Customização das Peças do
Vestuário e Adereços Infantis, com o intuito de
despertar o empreendedorismo, focando a
geração de renda familiar.

O mutirão foi apoiado pelo SESI, por meio dos
programas SESI Cozinha Brasil e Indústria
Sustentável. As pessoas atendidas poderam
assistir a palestras de orientação nutricional e a
aulas práticas com foco no preparo de alimentos
de forma inteligente, além de dicas para manter
hábitos alimentares mais saudáveis.

O Grupo Carvalho, Café Maratá e Refrigerantes
Kero cederam insumos para distribuição de
pequenos lanches aos jurisdicionados no
decorrer do mutirão. O evento foi patrocinado
pela Associação dos Juízes Federais (Ajufe) e
pela Associação dos Juízes Federais da Ia
Região (Ajufer).

Logomarca única da Justiça Federal
O Conselho da Justiça Federal (CJF) aprovou em sessão ocorrida no dia 21 de maio resolução que regulamenta a gestão da
Identidade Institucional da Justiça Federal (logomarca única) e instituiu o Manual da Identidade Visual da Justiça Federal. A
criação de uma identidade única para a Justiça Federal consolida não somente a sua imagem institucional, como também
reforçará a credibilidade da instituição junto à sociedade brasileira.

JUSTIÇA FEDERAL

LOKomurca única da JU.'it;çu Federal
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A Justiça Federal no Piauí realizou no dia 29 de junho campanha de vacinação contra a
gripe. Ç> objetivo foi imunizar magistrados e servidores da Seção Judiciária do Piauí. A
campanha foi coordenada pela Seção de Bem-Estar Social (SEBES-PI).
A vacina contra a gripe possui ação imunitária durante 12meses e é comprovadamente
o meio mais eficaz de prevenção da infecção gripa I e das suas complicações, com a
vantagem de não implicar riscos, pois é feita a partir de vírus inativados.
A cada ano, mais de 150milhões de pessoas são vacinadas em países de todo o mundo,
porém, esse número está ainda muito abaixo do desejado.

Posse
Os juízes federais Francisco Hélio Camelo Ferreira e Geraldo
Magela e Silva Meneses foram empossados, dia 10 de junho,
como diretor e vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí,
respectivamente, para mandato no biênio 2012-2014. "Iremos
empenhar todos os nossos esforços para congregar magistrados e
servidores numa gestão coletiva, agindo para o bem comum e
promovendo uma prestação jurisdicional mais célere,
respondendo aos anseios da sociedade", destacou o juiz federal
Francisco Hélio Camelo Ferreira, em seu discurso de posse. Na
mesma semana, a nova diretoria realizou uma reunião com os
servidores da casa para traçar os parâmetros da gestão para o
biênio 2012-2014. O diretor do Foro,juiz federal Francisco Hélio
Camelo Ferreira, falou da responsabilidade partilhada com os
servidores de gerir a Justiça Federal no Piauí, no sentido de
concretizar uma prestação jurisdicional célere, efetiva e de
qualidade.

Coleta seletiva
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (05/04), a
Seção Judiciária do Piauí exibiu o documentário Lixo
Extraordinário. Segundo a servidora Virgínia Melo Lima Costa,
presidente da Comissão para Coleta Seletiva Solidária, a
iniciativa teve o intuito de conscientizar todo o corpo funcional da
Justiça Federal, além de dar início às ações educativas sobre
sustentabilidade. "A divulgação do documentário Lixo
Extraordinário teve o intuito de sensibilizar os servidores para a
possível implementação, na Seção Judiciária do Piauí, de uma
coleta seletiva solidária, em que o material recolhido fosse
destinado a associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis", afirmou Virgínia Melo. O documentário Lixo
Extraordinário relata o trabalho do artista plástico brasileiro Vik
Muniz, realizado com catadores de material reciclável em um dos
maiores aterros controlados do mundo, localizado no Jardim
Gramacho, bairro periférico de Duque de Caxias, no Rio de
Janeiro.

Vacinação

Posse nova direção do Foro

Turmas Recursais
Entrou em vigor no dia 14 de junho, a Lei n. 12.665, que cria uma
estrutura permanente para as turmas recursais dos Juizados Especiais
Federais (JEFs). De acordo com a norma, serão criadas 75 turmas
recursais e 225 cargos dejuízes federais.
Na Ia Região, que abrange 13estados brasileiros e o Distrito Federal,
serão criadas 25 turmas e 75 cargos de juiz federal. Os cargos criados
serão preenchidos por concurso de remoção entre os juízes federais
ou, na falta de candidatos, por promoção. Cada turma recursal será
formada por três juízes federais e por umjuiz suplente.

Vacinação

Floriano
No mês de junho, a Subseção Judiciária de
Floriano divulgou o balanço trimestral de
suas atividades. Criada em março, a Vara
Federal do município apresenta número
crescente de processos em tramitação: em
abril, foram recebidos 515 processos; em
maio, 810; totalizando 1.325 processos
recebidos no período. Do total de 1.325 ações

Suzano

recebidas pela Justiça Federal em Floriano,
643 representam ações previdenciárias, que
tramitam sob o rito do Juizado Especial
Federal. "A descentralização da Justiça
Federal possibilita que os processos sejam
julgados com mais rapidez e garante à
população do interior a busca pelos seus
direitos sem a necessidade de deslocamento.

O número crescente de processos em
tramitação na Vara Única de Floriano é um
exemplo muito claro de que a população
percebe a facilidade de acesso à Justiça e
procura garantir seus direitos", declarou o
juiz federal Brunno Christiano Carvalho
Cardoso, diretor da Subseção Judiciária de
Floriano.

A Justiça Federal no Piauí determinou a suspensão do licenciamento ambiental da Unidade Industrial de Produção de Celulose e Papel Suzano S.
A. no município de Palmeirais-PI, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí. A decisão judicial
determinou ainda que o IBAMA assuma o licenciamento ambiental do empreendimento.
De acordo com o texto decisório, a medida tinha de ser cumprida com urgência a fim de evitar danos ambientais que podessem advir do
empreendimento, em face da ausência da fiscalização do órgão competente.
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Servidores e magistrados das
Subseções Judiciárias de Picos,
Parnaíba e Floriano participaram, no
dia 5 de julho da campanha de
vacinação contra a gripe realizada
pela Justiça Federal no Piauí. Na
Subseção Judiciária de Picos, todo o
corpo funcional foi mobilizado para
participar da campanha de vacinação.
A imunização contra a gripe em
ambientes corporativos proporciona
melhor qualidade de vida ao servidor,
reduzindo custos e otimizando o
serviço prestado à população. Na sede
da Seção Judiciária do Piauí, em
Teresina, a vacinação ocorreu dia 29
dejunho.

Concurso
A Justiça Federal no Piauí, por meio
de decisão do juiz federal José
Gutemberg de Barros Filho, indeferiu
pedido de liminar a fim de assegurar
reserva de vagas para pessoas com Vacinação dos servidores da Subseção de Picos

deficiência em concurso para delegado da Polícia Federal. De acordo com o texto decisório, "há de ser procedida a
uma interpretação sistemática entre os incisos I, II e VIII, do art. 37, da Constituição Federal, atentando-se que esses
dispositivos aludem a "requisitos estabelecidos em lei", "de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei" e "critérios de sua admissão", respectivamente". Baseando-se também no
Estatuto dos Servidores Públicos Federais Civis - Lei 8.112/90; no Decreto n. 3.298/99, que regulamenta a matéria;
e no Decreto-Lei n° 2.320/87, que dispõe especificamente sobre o ingresso nas carreiras da Polícia Federal, o
magistrado considerou que não é desarrazoado o requisito de plena aptidão fisica e mental para os candidatos ao
cargo de delegado federal, vez que se verificam, dentre suas atribuições, funções operacionais que demandam
esforços físicos e higidez mental, inclusive o manejo de armas defogo.

Lei de acesso à informação
Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF 1) divulgou
os vencimentos de seus magistrados e servidores. Podem ser acessadas as informações da folha de pagamento de
todas as Seções Judiciárias que compõem a 1a Região, do mês de janeiro de 2010 ajunho de 2012. A Lei de Acesso à
Informação estabelece obrigações para os órgãos e entidades do poder público quanto à gestão da informação,
define os tipos de informação que podem ser solicitadas, estabelece obrigações de divulgação espontânea de
informações pelos órgãos da administração pública e medidas que devem ser adotadas para assegurar o acesso a
informações. A divulgação dos vencimentos dos servidores federais dá cumprimento, ainda, à resolução CNJ n°
151/2012, que rege sobre a publicação da remuneração dos membros, servidores e colaboradores do Poder
Judiciário.

Imóveis
A Justiça Federal no Piauí expediu sentença homologando acordo celebrado entre a União e os cartórios de registros
de imóvel de Teresina, a fim de unificar os procedimentos e viabilizar o registro de 12 mil imóveis localizados às
margens dos rios Parnaíba e Poti. O registro desses imóveis estava suspenso desde 2007. A sentença considerou que
"a situação de suspensão de milhares de registros traz instabilidade e insatisfação social, o que impõe a esta Justiça
Federal o dever de restabelecer a ordem e a paz sociais". O formato definido pelo acordo levou em consideração as
particularidades locais e a possibilidade de diversas situações ocupacionais, definindo procedimentos gerais para a
regularização dos imóveis, mediante os instrumentos legais aplicáveis a cada grupo de casos identificados. O
acordo abrange os terrenos marginais e acrescidos delimitados pela Linha Média das Enchentes Ordinárias
(LMEO) e a Linha Limite de Terrenos Marginais (LLTM), relativas aos rios Parnaíba e Poti.
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Mutirão do Construcard
A Justiça Federal no Piauí realizou no período
de 06 a 09 de agosto, mutirão de conciliação em
processos que envolvem o financiamento de
material de construção pela Caixa Econômica
Federal- CONSTRUCARD. Foram realizadas
125 audiências que negociaram o montante de
R$ 1.693.553,38 em dívidas do Construcard,
resultando em 90,20% em acordos celebrados.
Todos os processos selecionados para o mutirão
foram previamente analisados, possuindo alta
probabilidade de celebração de acordos, com
oferta de descontos de até 85% e pagamento
parcelado em seis vezes. O mutirão foi Mesa de negociação do Mutirão

coordenado pelo juiz federal Lucas Mariano Cunha Aragão de Albuquerque, que responde pela 4a Vara Federal. De
acordo com o magistrado, o mutirão de conciliação visa, além de solucionar conflitos judiciais por meio do diálogo
entre as partes, consolidar a cultura da conciliação no PiauÍ. "Há um crescimento no número de demandas judiciais
em todo o país. Por outro lado, temos conseguido resultados expressivos por meio de conciliações. A conciliação
toma a Justiça mais célere e os resultados são mais satisfatórios, porque construídos pelas partes, que dialogam e
chegam a bom termo", ponderou o juiz federal Lucas Mariano Cunha Aragão de Albuquerque, coordenador do
Núcleo de Conciliação da Seção Judiciária do PiauÍ.

Subseção Judiciária de Picos
A Subseção Judiciária de Picos indeferiu pedido de ingresso de advogado nos autos de processo iniciado por
atermação. De acordo com a decisão, os processos iniciados pela atermação não podem ser assumidos
supervenientemente por advogado quando ainda tramitam em 10 instância. O Setor de Atermação tem a função de
ouvir as pretensões dos cidadãos e reduzi-las a termo, ou seja, transformar a expectativa do jurisdicionado em uma
peça jurídica, iniciando o processo. Nos Juizados Especiais Federais (JEFs), o cidadão pode pleitear seus direitos,
sem a necessidade de contratação de advogado, vez que o processo pode ser iniciado pela atennação. O juiz federal
Nazareno César Moreira Rêis, diretor da Subseção Judiciária de Picos, argumentou que o deferimento do pedido
faria com que o trabalho dos servidores do Judiciário fosse "objeto de apropriação econômica pelo particular
(advogado), uma vez que é impossível fazer o rateio dos honorários".
"A impossibilidade de ingresso de advogado nos autos de processo iniciado por atermação não impede,
obviamente, que a parte constitua advogado. Neste caso, terá de abandonar a causa iniciada pelo Setor de
Atermação, vez que escolhido um caminho - no caso, o de pleitear o direito sem a contratação de advogado - não se
pode, no curso do processo, alterá-lo", explicou o magistrado.

Dia dos Pais
No dia 10de agosto, a Justiça Federal no Piauí realizou atividades em
comemoração ao Dia dos Pais. A homenagem teve como foco a
atenção à saúde, com a participação de equipe multidisciplinar do
Hospital Itacor que deu dicas de bem estar social no âmbito do
trabalho a partir da inclusão de atividades físicas no dia a dia. Os pais
tiveram, ainda, acesso a exames de glicemia, aferição de pressão,
orientação para atividade física regular e assistiram palestra sobre
prevenção a fatores de
risco de doenças
cardiovasculares.
Houve a sorteio de
brindes doados pela
Associação dos
Servidores da Justiça
Federal no Piauí
(SERJUSPI) e café da
manhã patrocinado
pela Caixa Econômica
Federal.
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Criação de nova Vara
Por meio de oficio enviado ao diretor do Foro da Seção
Judiciária do Piauí, a Subseção
Judiciária de Picos solicitou que fosse submetido ao Tribunal
Regional Federal da I' Região requerimento fundamentado
sobre a necessidade de criação de mais uma Vara Federal
naquela Subseção.
O requerimento baseia-se principalmente no elevado e
crescente número de processos em tramitação na Vara Única
da Subseção Judiciária de Picos, que conta atualmente com
um acervo de 13.038 processos em tramitação, dos quais
10.588 são do Juizado Especial Federal (JEF) e 2.450 do
procedimento ordinário e penal (Vara).
De acordo com os dados apresentados pelo juiz federal
Nazareno César Moreira Reis, diretor da Subseção Judiciária
de Picos, de maio de 20 IO a maio de 2012 foram distribuídos
10.652 novos processos, dos quais 9.390 processos foram do
JEF e 1.262 processos da Vara.

Indeferimento de suspensão de eleições da UFPI

A Seção Judiciária do Piauí, em observância de decisão do
Egrégio Tribunal Regional Federal da I' Região, indeferiu
dois pedidos de suspensão da consulta à comunidade
universitária para a escolha do reitor e vice. reitor da
Universidade Federal do Piauí (UFPI) para o quadriênio 20 12-
2016, por meio de decisões do juiz federal
Rafael Leite Paulo, em auxilio à I' Vara Federal.
Nos dois textos decisórios, o magistrado argumentou que "a
questão posta é idêntica a dos demais processos que versam
sobre o processo de consulta prévia à comunidade
universitária nesta Vara, não havendo qualquer indicação de
fato novo que possa ensejar uma reavaliação dos requisitos
necessários para a concessão de medida liminar".

Seleção de estagiários
A Justiça Federal no Piaui realizou inscrições para seleção
para formaçâo de cadastro de reserva de estágio remunerado
para estudantes do curso de Direito. As inscrições foram
realizadas gratuitamente, no endereço eletrônico

www.ufpi.br/copese.
Puderam inscrever-se estudantes de Direito regularmente
matriculados e comfrequência
efetiva em instituiçôes públicas e privadas de ensino superior,
desde que devidamente
reconhecidas pelo MEC e conveniadas com a Justiça Federal
de Primeiro Grau/Seção
Judiciária do Piauí, para fins de concessão da bolsa de estágio
remunerado, nos termos da Lei n. 11.788, de 25.09.2008, e
que, na data da inscrição no estágio, estivessem cursando entre
o 5° (quinto) e o 8° (oitavo) periodo.
De acordo com o edital, o prazo de validade do processo
seletivoédeOI (um) ano,
prorrogável a critério da Administração. A duração do estágio
é de OI (um) ano, prorrogável por igual periudo, a critério dos
interessados, não podendo exceder a 02 (dois) anos, contudo
seu desligamento se dará imediatamente, após a conclusão ou
interrupção do curso, em caso de afastamento da instituição de
ensino.

Conciliadores e celeridade a processos dos JEFs
A Justiça Federal no Piauí realizou, dia 21 de setembro, o I Ciclo de Aprimoramento de Conciliadores Federais. O evcnto foi
uma realização da 7' Vara Federal e contou com a participação de conciliadores que atuam na 6' e na 7' Varas Federais.
"Idealizamos esse evento para discutir a participação dos conciliadores na 7' Vara Federal e os resultados do desempenho
desses auxiliares da Justíça na Seção Judiciária do Piauí desde outubro de 20 li. O trabalho dos conciliadores nas audiências é
pautado pelo binômio serenidade e discernimento e sua atuação é notável e extraordinária. O aprimoramento é uma
necessidade de todo ser humano. Precisamos. constantemente. aprimorar nossos comportamentos e procedimentos e
aperfeiçoar nossas açôes, no sentido de promover o bem comum", destacou o juiz federal Geraldo Magela e Silva Meneses,
vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí e titular da 7' Vara Federal.
De acordo com o titular da 7' Vara Federal, somente esse ano foram realizadas cerca de 3.500 audiências e sentenciados
processos com ajuizamento inferior a três meses.
"O recrutamento de conciliadores, feito sem ônus para o poder público, retrata o principio da eficiência da República, porque
pauta os processos com brevidade. Mas a maior importância da atuação dos conciliadores se dá no plano emocional para as
partes: o cidadão se desloca, às vezes de muito longe, e resolve seu problema de forma célere e satisfatória. Esse fato é de uma
importância fundamental, principalmente se considerarmos a condição social da maior partes dos jurisdiciouados usuàrios
dos Juizados Especiais Federais", completou Geraldo Magela e Silva Meneses.

Curso para agentes de segurança

Aprimoram,nttl d, cOI,ciliadores

A Seção Judiciària do Piaui promoveu, dias 14 e 15 de setembro, a prímeira etapa do Programa de Reciclagem Anual para
Agentes de Segurança com curso de direção defensiva e operacional. Durante todo o dia 14 foram abordados os conteúdos
teóricos e no dia seguinte, os agentcs de segurança da Justiça Federal no Piauí participaram de aulas práticas no
estacionamento do prédio da Federação das Indústrias do Estado do Piaui (FIEPI).
"Ações de treinamento são uma constante na Seção Judiciària do Piaui, planejadas
especialmente para servidores de cada àrea de atuação. O treinamento contínuo é um ato com retomo imensurável: quanto
mais capacitado o servidor, mais eficientes os serviços. A área de segurança, em especial, é estratégica e muito sensível. Os
agentes devem manter-se atualizados e atentos às novas medidas de segurança, tanto patrimonial quanto humana", ressaltou
Ribamar Rodrignes do Monte, diretor do Núcleo de Administração da Seção Judiciária do Piauí.
A primeira etapa do treinamento teve duração de 18 horas/aula e foi ministrada pelo
técnico da Policia Federal Washington Avelino de Sousa. O curso de direção defensiva e operacional visa preparar os agentes
de segurança para uma atuação mais eficiente em
situaçôes de risco, como perseguições que culminem com o confronto direto ou indireto para os agentes de segurança.

Capacitação agente.f J, sexuranfa

Juiz federal piauiense selecionado para TNU
O juiz federal Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira,
titular da 3' Vara Federal do Piaui e membro da Turma
Recursal do Piaui, foi selecionado para compor a Tunna
Nacional de Unifornlização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais (TNU).
A TNU possui âmbito nacional, é presidida por um ministro do
STJ e composta por 10 juízes federais, sendo dois indicados
por cada Região, dentre os integrantes das Turmas Recursais.
O magistrado piauiense atuará como suplente da Tunna
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais.
A principal atribuição da Turma Nacional de Uniformização
de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais é processar
e julgar incidentes de unifonnização nos casos de divergência
enlre decisões de Tunnas Recursais de diferentes Regiões e
incidentes em face de decisõcs de Turma Recursal ou Regional
proferidas em contrariedade à súmula ou jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Publicação
A Justiça Federal no Piauí, em decisão publicada em 04 de
setembro indeferiu pedido do Sindicato dos Trabalhadores do
Poder Judiciário Federal no Estado do Piauí -
SINTRAJUFElPI para que os nomes e salários dos servidores
fossem retirados das páginas de internet dos órgãos do
Judiciário Federal no Piaui: Tribunal Regional do trabalho da
22' Região, Tribunal Regional Federal da I' Região e Seção
Judiciária do Piauí, e Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.
O Sindicato alegava que a Lei n° 12.527/20 li não determina a
divulgação do nome e salário do servidor, trazendo, inclusive,
em seu bojo comandos que garantem o sigilo das informaçôes,
preservação da segurança e o respeito à vida privada e
intimidade daqueles que terno seus dados, porventura,
divulgados.

O magistrado argumentou que "no scio dos modernos
ordenamentos juridicos e das cartas constitucionais que
albergam a fonna republicana de governo, sobreleva - como
um dos elementos imanentes e estruturantes - o direito
assegurado aos cidadãos de ter (e exigir) uma gestão eficiente
e proba da coisa pública. Qual seja, na qualidade de verdadeiro
titular dos interesses administrados, incumbe aos integrantes
do corpo social, acompanhar e cobrar a adequada e legítima
condução das ações gerenciais relativas ao patrimônio e aos
serviços públicos".
Por fim, quanto à alegação de sigilo das informações, a
preservação da segurança e o respeito à vida privada e
intimidade daqueles que terão seus dados divulgados,
reportou-se ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal
na SS 3.902-AgR onde se afirmou a prevalência do princípio
da publicidade administrativa.

Agências postais
Em decisão expedida pelo juiz federal Rafael Leite Paulo,
respondendo pela 3' Vara Federal, a Justiça Federal no Piaui
proibiu a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)
de extinguir no dia 30 de setembro os contratos de franquia das
agências postais, assegurando o acesso dos cidadãos ao
serviço público.
O magistrado argumentou que a extinção dos contratos das
atuais agências franqueadas resultaria "em prejuízo da
continuidade da prestação desse serviço público, que afeta a
população em geral, bem como órgãos públicos e entes
privados que dependem desse serviço".
A decisão judicial ressalta também que as agências
franqueadas autoras da ação possuem autorização para

Dr. ,\(arc,lo

operação terceirizada da rede de atendimento da ECT,
decorrente de contratos de franquia postal, sairam vencedoras
em certame licitatório (concorrência), no intuito de adequar
suas contratações e firmaram novos contratos e respectivos
termos aditivos, por meio dos quais se comprometeram a
apresentar à ECT, até 27 de julho de 2013, documentos
comprobatórios da conclusão das atividades preliminares
relacionadas com o projeto de instalação e com a capacitação
dos profissionais que atuariam na gestão e operação das novas
agências franqueadas.

http://www.ufpi.br/copese.
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A Seção Judiciária do Piauí realizou Curso de Contadoria para servidores das Subseções Judiciárias de Picos, Parnaíba e Floriano. O evento teve carga
horária de 40h/a e objetivou promover o desenvolvimento e a qualificação de profissionais para uma adequada atuação na área de contadoria.
A capacitação abordou cálculos judiciais nas Varas Comuns e nos Juizados Especiais Federais por meio de aulas expositivas e aplicação prática do
conteúdo

Ciclo de aprimoramento para estagiários
A Seção Judiciária do Piauí, por meio da 7" Vara Federal, realizou o I Ciclo de
Aprimoramento de Estagiários. A abertura do evento foi feita pelo vice-diretor do Foro e
juiz federal titular da 7" Vara, Geraldo Magela e Silva Meneses, que abordou o
funcionamento do Juizado Especial Federal e a atuação dos estagiários na 7" Vara da
Seção Judiciária do Piauí.
O Ciclo discutiu também a importância do estágio para o acesso às profissões da carreira
jurídica, em palestra proferida pelo jurista e professor José Corsino Raposo Castelo
Branco.

Convocação
7" Vara Federal convocou, dia 17 de outubro, aprovados em seleção para estágio Capacitação de estagiários
voluntário. A convocação foi feita por meio da Portaria n° 07/2012 da 7"Vara Federal.
A lista de candidatos selecionados esteve disponível na seção Destaques do site da Justiça Federal no Piauí (http://portal.trfl.jus.br/sjpi).

Os acadêmicos de Direito convocados apresentaram-se à Secretaria da 7"Vara Federal para a formalização da prestação de serviço voluntário.

A Seção Judiciária do Piauí divulgou, também na seção Destaques, a relação dos candidatos aptos à convocação para o estágio voluntário (Portariano06/2012).

Seleção para estágio remunerado
AJustiça Federal no Piauí realizou, dia 22 de outubro, uma seleção para formação de cadastro de
reserva de estágio remunerado para estudantes do curso de Direito. A seleção aconteceu na
Universidade Federal do Piauí (Ufpi), no Centro de Ciências Humanas e Letras (CCHL), de 8h às
12h.
Para a estudante Julyana Pinheiro Alves, que participou do processo seletivo, um estágio na
Justiça Federal no Piauí seria um aditivo em seu currículo acadêmico-profissional. "Quero muito
passar na seleção para o estágio, a minha expectativa é a melhor possível. Um estágio na Justiça
Federal aprimoraria e colocaria meus conhecimentos em prática, uma vez que as ofertas de
estágio em Teresina encontram-se muito escassas", revela a estudante.
A prova continha 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, subdivididas em questões de
Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito
Penal, Direito Processual Penal e Direito Previdenciário. Foram 1219 inscritos na seleção.
A validade do processo seletivo é de OI (um) ano, prorrogável a critério da Administração. A
duração do estágio é de OI (um) ano, prorrogável por igual período. O resultado final da seleção
será divulgado na data provável de 09/11/2012, no endereço eletrônico da COPESE
(www.ufpi.br/copese)edaSeçãoJudiciáriado Piauí (http://www.jfpi.jus.br/).

Concurso para estagiário

Picos realiza mutirão com mais de 1.300 processos
A Subseção Judiciária de Picos realizou, de 22 a 27 de outubro, mutirão de audiências previdenciárias com 1.350 processos. Foram realizadas,
diariamente, 225 audiências, nos turnos manhã e tarde, em seis salas distintas. As audiências pautadas para o mutirão abrangem pedidos de beneficios
como auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, aposentadoria rural e beneficio
assistencial.
"Trabalho na roça desde nova, com meus pais. Nunca trabalhei em outra
coisa. Agora, por causa da idade e da falta de saúde, não aguento mais o
serviço. Preciso dessa aposentadoria, porque só o auxílio-idoso que meu
marido recebe não dá pra manter a gente. Então, fiz o acordo. O juiz
explicou que, se eu quisesse, podia não resolver agora e esperar. Mas aí eu
podia ganhar um pouco mais de dinheiro ou um pouco menos. Eu resolvi
aceitar, porque a necessidade é pra ontem e esse dinheiro que me
ofereceram vai me servir demais. Estou muito feliz. Rezei demais pra dar
certo e deu. Estou muito satisfeita. O processo acabou, eu vou receber a
aposentadoria todo mês e esse dinheiro dos atrasados vai poder melhorar
um pouco minha vida", declarou dona Eva Maria, que ingressou com

Mutirão de Picosprocesso de aposentadoria como trabalhadora rural.
O mutirão de audiências da Subseção Judiciária de Picos foi coordenado pelo diretor da Subseção, juiz federal Nazareno César Moreira Rêis, e teve a
participação de mais cinco juízes federais: Maízia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal da 22." Vara/JEF da Seção Judiciária da Bahia; Derivaldo de
Figueiredo Bezerra Filho,juiz federal da 4." Vara (Execução Fiscal) da Seção Judiciária do Piauí; João Paulo Pirôpo de Abreu,juiz federal substituto da 2."
Vara (Criminal) da Seção Judiciária da Bahia; Rodrigo Pinheiro do Nascimento, juiz federal da Vara Única (Geral com JEF Adjunto) da SSJ de Campo
Formoso IBA; e José Gutemberg de Barros Filho,juiz federal substituto da 3: Vara (Geral) da Seção Judiciária do Piauí.
De acordo com relatório final divulgado dia 31 de outubro, o mutirão de audiências previdenciárias da Subseção de Picos atingiu 72,81 % de acordos
homologados e negociou R$ 4.259.838,53 em beneficios previdenciários. Foram pautadas 1.350 audiências e homologados 983 acordos. Houve ainda um
total de 271 processos sentenciados pelos juízes, no valor de R$ 496.403,30. O mutirão registrou apenas 2,3% de não comparecimento das partes às
audiências.

http://portal.trfl.jus.br/sjpi.
http://www.jfpi.jus.br/.
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Seção de Bem-Estar Social realiza
encontro com odontólogos
A Seção de Bem-Estar Social da Seção Judiciária do Piauí realizou, dia
23 de outubro, encontro com a rede credenciada da área odontológica,
em comemoração ao Dia do Dentista. Além da confraternização, o
evento teve como objetivo discutir a sistemática de trabalho adotada pelo
Pro-Social, no que se refere à apresentação fisica das contas e ao seu
faturamento eletrônico.

Dia do Servidor

Segundo a Supervisora da Seção de Bem-Estar Social, Socorrita Santos
Rufino, idealizadora do evento, "o trabalho com a rede credenciada deve
ser feito em parceria constante, visto que o Pro-Social quer, para seus
associados e dependentes, profissionais de excelência e qualidade e,
portanto, necessita garantir, aos seus credenciados, a contrapartida
necessária. Um relacionamento satisfatório é o mínimo que se espera, e
isso, sem esquecer, é claro, os limites estabelecidos pelos ditames da lei
que regula a relação contratual".

A Seção Judiciária do Piauí realizou, dias 25 e 26
de outubro, atividades alusivas ao Dia do
Servidor Público, comemorado no dia 28 de
outubro. No dia 25, foi lançado o projeto Justa
Reciclagem, por meio da Comissão Ambiental
da Justiça Federal no PiauÍ. O projeto busca
definir medidas e soluções que promovam o
gerenciamento adequado dos resíduos
produzidos no âmbito da Seção Judiciária.
Segundo o diretor do Foro da Seção Judiciária
do Piauí, juiz federal Francisco Hélio Camelo
Ferreira, o projeto Justa Reciclagem busca
estabelecer uma nova rotina relacionada ao
tratamento do lixo: "As pessoas estão mais
atentas ao tratamento dado ao lixo. Cuidar do
meio ambiente não é uma tarefa apenas de
ambientalistas, cada um de nós precisa se
adequar às novas rotinas pensando não somente

Homenagem
Dia 26, encerrando as comemorações alusivas
ao Dia do Servidor Público, a Seção Judiciária
do Piauí realizou homenagem aos servidores por
tempo de serviço e palestras sobre qualidade de
vida no trabalho e sobre planejamento
financeiro.
Foram homenageados por 20 anos de serviço os
servidores Maria Rosângela Cunha Leite Costa,
Eline Holanda de Lucena, Ana Valéria Neiva
Moreira Araújo, José Ribamar Rodrigues do
Monte e Ana Maria de Oliveira Santos Silva; e
por 30 anos o servidor Jesus Vieira Costa.
Durante a palestra sobre qualidade de vida no
ambiente de trabalho, a educadora fisica Iara
Gomes deu dicas para a promoção do bem-estar
individual nos ambientes coletivos e destacou
atividades simples que podem ajudar os
servidores a melhorarem seu bem-estar,
prevenindo doenças, aumentando a autoestima e
fortalecendo os laços com os colegas.
"Não se pode pensar em boa qualidade de vida
sem alimentação adequada, atividade fisica
regular, muita ingestão de água, leitura e
diversão. Cada pessoa deve dedicar parte do seu
dia a essas atividades, que se refletirão no bem-
estar no ambiente de trabalho e na redução do
nível de estresse. Só é possível criar um
ambiente saudável se cada um se dedicar a estar
bem consigo mesmo", declarou Iara Gomes.
A gerente da agência da Caixa Econômica
Federal na Seção Judiciária do Piauí, Giovana
Albano, abordou a importância do planejamento
financeiro e a possibilidade de realizar
investimentos seguros com capital reduzido:
"Nossa geração não aprendeu educação
financeira na escola, mas devemos ter sempre
em mente que o planejamento financeiro se
resume em guardar um pouco hoje para usufruir
mais no futuro. Existem investimentos seguros
que podem ser feitos com até R$ 50,00 mensais.

Dia do servidor - palestra

nas gerações futuras, mas também no bem-estar
social de todos".
De acordo com a presidente da Comissão
Ambiental, Virgínia Melo Costa, o projeto Justa
Reciclagem precisará do apoio de todos para
funcionar efetivamente.
"A instalação de um projeto que vise diminuir as

Cabe a cada pessoa avaliar suas receitas e gastos
e definir um percentual para os investimentos",
ressaltou.
Os servidores da Justiça Federal no Piauí
.participaram de sorteio de brindes doados pelos
expositores Mundo Verde; Mary Kay; Martins
Imóveis; Natura; Tapetes Artesanais; Bias
Bijoux; Vale-Cred; Inês Jóias e Tri Bijoux.

I Colóquio de Auxiliares dos JEFs em Teresina
A Justiça Federal no Piauí realizou o I Colóquio
de Auxiliares dos Juizados especiais Federais
(JEFs) em Teresina. O encontro promoveu o
diálogo, troca de vivências e praxes visando à
obtenção de aprimoramentos operacionais.
"A ideia é potencializar os talentos e otimizar

agressões à natureza decorreu de
recomendações do TRF I e do Conselho
Nacional de Justiça. A participação de
servidores, estagiários e prestadores de serviços
será imprescindível para que o projeto tenha
êxito", destacou Virgínia Melo.
Durante o evento, a pedagoga e especialista em
Gestão Ambiental Nyomisia Guimarães, expôs
um projeto sobre reciclagem que desenvolve há
mais de 30 anos em Teresina. Nyomisia
destacou que ações simples e cotidianas podem
melhorar a qualidade de vida e promover o
respeito ao meio ambiente. A empresa Mardisa
Veículos SI A apresentou também sua
experiência de sustentabilidade no ambiente de
trabalho.

resultados. Esse é um momento de reflexão que
busca a uniformização dos procedimentos na 6"
e na 7" Varas Federais, não apenas pela mera
celeridade ou por um mero cumprimento de
metas estabelecidas, mas para efetivamente
aprimorar as rotinas dos Juizados Especiais
Federais e a prestação do serviço jurisdicional",
destacou Geraldo Magela e Silva Meneses, juiz
federal titular da 7"Vara Federal e vicediretor do
Foro da Seção Judiciária do PiauÍ.
O I Colóquio de Auxiliares dos Juizados
Especiais Federais (JEFs) em Teresina discutiu
temas como Assistência Judiciária Gratuita
(AJG), celeridade processual, entraves
tecnológicos e processo de modernização
administrativa.
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Condenação de ex-secretário de Obras por crime de peculado
A Justiça Federal no Piauí condenou o ex-secretário de Obras e Serviços Públicos
no Piauí, José Roncalli Costa Paulo, e o ex-diretor Administrativo-Financeiro da
mesma Secretaria, José Oliveira Júnior, a quatro anos e oito meses de reclusão
pela prática do crime de peculato.

"apropriação/desvio dos recursos públicos ocorria de forma periódica, a cada
pagamento das parcelas devidas à empreiteira, ocasião em que era emitido não
apenas O I cheque no valor total da parcela - o que era de se esperar -, masdois ou
três cheques totalizando o valor devido, sendo que apenas O I deles era nominal à
construtora e os demais nominais à própria Secretaria de Obras".

Segundo a acusação do Ministério Público Federal, os réus, durante a execução da
obra de recuperação do Centro Histórico de Oeiras em 200 I, emitiram cheques em
favor da própria Secretaria, endossando e transformando-os em título ao portador
e, assim, efetuaram os respectivos saques, diretamente no caixa do Banco do
Estado do Piauí (BEP), totalizando um desvio de R$ 64.943,00. Na sentença, o
juiz federal substituto da 3' vara, José Gutemberg de Barros Filho, entendeu que
restaram demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, pois a

O magistrado ressaltou que, se os recursos eram devidos apenas à construtora, não
se justificava a cisão dos pagamentos e a emissão de cheques em favor da própria
Secretaria que os acusados agiram com o intuito deliberado de desviar recursos
públicos. Ao final, no momento da aplicação da pena, enfatizou o alto grau de
reprovabilidade da conduta dos gestores públicos, que desviaram recursos
destinados à recuperação do patrimônio histórico do Estado do Piauí.

Novo portal
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A seção Judiciária do Piauí lançou na sexta- feira, 23 de novembro, seu novo portal.
A página encontra-se disponível no endereço eletrônico www.portal.trfl.jus.br/sjpi e seguiu o projeto de
renovação e padronização das páginas do Tribunal Regional Federal da I' Região.
O novo portal da Justiça Federal no Piauí tem plataforma tecnológica moderna e permite a reorganização do
conteúdo com agrupamento de informações afins, além de otimizar os mecanismo de busca e mapa e de
aumentar a interação com os usuários por meio de ferramentas como enquete, chat e fórum.
O portal apresenta layout renovado, em consonância com a identidade visual da Justiça Federal, adequação às
normas de acessibilidade e usabilidade do Governo Federal, intranet com acesso seguro e destaque para os
principais serviços.
A implantação do novo portal em todas as Seccionais da I' Região obedeceu ao cronograma estabelecido pelo
TRFI.
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Curso sobre execução de mandados
Novo portal

A Justiça Federal no Piauí realízou, nos dias 23 e 30 de
novembro, o curso Execução Comum e Fiscal, com a
participação de analistas judiciários - executantes de
mandados da Seção Judiciária do Piauí, das Subseções
Judiciárias de Picos, Parnaíba, Floriano e do Tribunal
Regional do Trabalho da 22' Região (TRT-PI).

A capacitação aconteceu das 15h às 18h30, na sede da
Seção Judiciária do Piauí, em Teresina, possuiu carga
horária de 10h/a e foi ministrada pelo secretário de
Assuntos Jurídicos do Tribunal de Justiça do Piauí
(TJIPI), Cláudio Moreira do Rêgo
Filho.

"0 curso propõe discussões a respeíto de aspectos
polêmicos e práticos da execução comum e fiscal no
tocante à atuação do executante de mandados, frente à
realidade processual e às perspectivas do anteprojeto
do novo código de processo civil em tramitação no
Congresso Nacional", destacou Maria Dinorá Nunes
Teles, supervisora da Seção de Desenvolvimento e
Avaliação de Recursos Humanos da Seção Judiciária

Curso execução de mandados

do Piauí.

Resultado para estágío na JFPI
A Seção Judiciáría do Piauí e a COPOSE-UFPl
dívulgaram, no dia 26 de novembro, o resultado final
da seleção para formação de cadastro de reserva de
estágio remunerado para estudantes do curso de
Direito na Justiça Federal no Piauí.
De acordo com o edital, os candidatos habilitados

integrarão a lista de aprovados para estágio da Justiça
Federal de 10 Grau, em Teresina, e serão convocados
de acordo com as vagas que vierem a surgir durante a
validade da seleção, em estrita observância à ordem de
classificação.

A lista nominal dos candidatos habilitados esteve
disponível na seção Avisos do site da Seleção
Judiciária do Piauí (http://portal.trfl.jus.br/sjpi/).
O resultado final foi homologado pelo juiz federal
diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí. Segundo
o edital, é de responsabilidade do candidato manter
seus dados cadastrais atualizados para viabilizar
contatos necessários, vez que será eliminado do
processo seletivo o candidato convocado que não for
localizado em decorrência de telefone desatualizado,
incompleto ou incorreto ou recusar-se a iniciar o
estágio na data e condições estipuladas pela Seção
Judiciária do Piauí.

Aniversário de dois anos da 7~Vara Federal

Capacitação sobre assistência judiciária gratuita

Allh'ersário 7" Vara

nomeação e pagamento desses profissionais. Será feito
também um convênio com a Corregedoria do Tribunal de
Justiça do Piauí, para o atcndimento aos municípios que não
possuem sede da Justiça Federal", explicou Rosana da Costa
Athayde.

a respeito de valores pagos a esses profissionais e controlar os
custos das Seções e Subseções Judiciárias", afirmou Saulus
Oliveira deAraújo, diretor da Secretaria da 6' VaraFederal do
PiauÍ,
De acordo com a supervisora da Seção de Modernização
Administrativa (SEMAD) da Seção Judiciária do Piauí,
Rosanada CostaAthayde, o sistemaAJG é igual para todos os
cincoTribunais Regionais Federais e destina-se ao controle do
pagamento dos honorários de profissionais, como advogados
dativos, tradutores, intérpretes, curadores, assistentes sociais e
demais peritos.
"Estamos preparando um edital a ser lançado pela Seção
Judiciária do Piaui com as regras para cadastro, validação,

A Seção Judiciária do Piauí realizou no dia 30 de novembro
treinamento sobre o sistema Assistência Judiciária Gratuita
(AJG)paradiretores de Secretaria deVarae servidores da sede
da Seção Judiciária e das Subseções de Picos, Parnaíba e
Floriano.
A capacitação visou á uniformização dos procedimentos de
cadastro, validação,nomeação e pagamento de profissionais
prestadores de assistência judiciária gratuita no âmbito da
Justiça FederalnoPiauÍ,
"O sistemaAJG foidesenvolvimentopeloConselhoda Justiça
Federale permite o gerenciamento de escolha de profissionais
prestadores de serviço de assistênciajudiciária gratuita e seus
respectivos pagamentos.O objetivo é concentrar informações

A Seção Judiciária do Píauí comemorou no dia 29 de novembro dois anos de instalação da 7' Vara Federal do Piauí.
Criada em 20 IO, a unidade jurisdicional possui acervo de 35 mil processos e o tempo médio entre o ajuizamento da
ação e a audiência é de 30 dias.
"Hoje, do ajuízamento da ação à inclusão do processo na pauta para audiência, leva em média 30 dias, o que revela o
compromisso dos que fazem a unidade jurisdicional em garantir os direitos dos jurisdicionados", destacou o juiz
federal Geraldo Magela e Silva Meneses, titular da 7' Vara Federal do Piauí.
Para o oficial de gabinete da 7' Vara Federal, Francisco Maurício de Barros Ribeiro, comemorar o aniversário de
instalação da unidade jurisdicional é valorizar o trabalho humanizado prestado à população.
"Na 7' Vara, os processos não são tratados como estatísticas, nem como autor e réu. Valorizamos o projeto de vida
plasmado em cada processo, vemos o humano. Somos entusiastas da verdadeira Justiça, procurando dar a cada um
o que lhe é de direito e visando garantir a dignidade da pessoa humana",enfatizou Francisco Maurício de Barros
Ribeiro.

http://www.portal.trfl.jus.br/sjpi
http://portal.trfl.jus.br/sjpi/.
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Bacia hidrográfica do Parnaíba
AJustiça federal no Piauí sediou nos dias 04 e 05
de dezembro o Seminário Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Parnaíba-CBH, onde foi
discutida a constituição da Comissão Paritária
Pró Comitê da Bacia Hidrográfica do Parnaíba.
A abertura do Seminário foi feita pelo presidente
da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente
Andreu, com a palestra magna A Gestão de
Recursos Hídricos e os Comitês de Bacias no
auditório da Justiça Federal, avenida Miguel
Rosa, próximo ao HUT.

Durante dois dias, representantes dos estados do
Piauí, Ceará e Maranhão participaram do

Seminário bacia hidrográfica

Seminário em Teresina, a fim de garantir maior
rapidez na formação do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Parnaíba, que é o

responsável por deliberar sobre a gestão dos
recursos hídricos do Parnaíba, o maior
patrimônio natural dos estados do Piauí, Ceará e
Maranhão.
O objetivo do Seminário foi mobilizar
instituições, entidades e usuários dos estados do
Piauí, Ceará e Maranhão para a importância da
criação do Comitê, que deu uma novadimensão
à utilização dos recursos hídricos do rio
Parnaíba nos três estados,racionalizando a
ocupação da terra e a utilização dos recursos
hídricos e favorecendo a instalação de grandes
indústrias e empreendimentos de forma
sustentável.

Separação de resíduos sólidos
Entre os dias 04 e 07 de dezembro, servidores e
terceirizados da Seção Judiciária do Piaui
participaram do treinamento Separação de
Resíduos para Coleta Seletiva, com o objetivo
de desenvolver a seleção dos resíduos sólidos no
âmbito da Justiça Federal de la Instância no
Piauí.

o curso foi ministrado pela equipe gestora do
projeto Lixo Criativo, que desenvolve diversas
ações ambientais desenvolvidas em Teresina há
mais de 20 anos. "Precisamos desenvolver nossa
consciência ambiental. O lixo precisa ser
separado de forma correta para evitarmos graves
consequências da atividade humana.
Empreender a coleta seletiva nas instituições e

Lançamento de livro

Curso separação de resíduos

em nossas residências é uma atividade simples
que faz com que o lixo passe de elemento
contaminador a matéria-prima. Essa
capacitação discutirá a separação correta dos
resíduos sólidos para a coleta seletiva e será um

importante passo para a mudança de
mentalidade na Seção Judiciária do Piauí",
destacou Nyomisia Guimarães, criadora do
projeto Lixo Criativo.

A capacitação foi idealizada pela Comissão
Ambiental da Seção Judiciária do Piauí para
estimular mudanças de atitudes no cotidiano
profissional com relação à seleção do lixo, dada
a importância de manter os servidores,
terceirizados e estagiários sempre estimulados,
a fim de avançar na promoção de atitudes
ambiental e socialmente responsáveis e orientou
os servidores e terceirizados a respeito da
maneira correta de separar, limpar e acomodar
os resíduos sólidos gerados.

O juiz federal piauiense Nazareno César Moreira Rêis, diretor da Subseção Judiciária de Picos,
lançou, no dia 20 de dezembro, o livro Sentença Cível para Concursos da Magistratura, editora
Edipro, no auditório da Oficina da Palavra, em Teresina.

A obra traz a técnica de elaboração de uma sentença cível, abrangendo as áreas tributária,
administrativa, constitucional, previdenciária e ação de improbidade administrativa e técnicas
para otimizar a resolução de provas de concursos públicos dispostas em uma sequência lógica,
que vão da leitura do edital à entrega da prova ao fiscal de sala.

O autor, aprovado em primeiro lugar no concurso de juiz federal da Ia Região e também em
outras seleções como MPU, MPF, OPU e magistratura estadual, apresenta valiosas lições para a
prolação de sentenças cíveis, abordando desde os aspectos gerais da redação, passando pelo
relatório e mérito até o dispositivo e os fundamentos finais.

Curso sobre processo civil
A Seção Judiciária do Piauí iniciou, dia 12 de
dezembro, o curso Temas de Processo Civil,
ministrado pelo juiz federal Sandro Helano
Soares Santiago, titular da 6aVara Federal.

A capacitação tem carga horária de 20
horas/aula e se estenderá até o mês de fevereiro,
tendo como público-alvo estagiários,
conciliadores e prestadores de serviço
voluntário da Justiça Federal no Piauí.

Curso processo civil

Lançamento do livro

dia 14 de dezembro, do lançamento da
campanha de redução do uso de copos
descartáveis na Seção Judiciária do Piauí.
Como parte da campanha, a Comissão
Ambiental da Seção Judiciária do Piauí
realizou a distribuição de canecas
personalizadas aos servidores, motivando-os a
substituir o tradicional copo de plástico durante
o período do trabalho.

Colóquio
A Justiça Federal no Piauí realizou no dia II de
dezembro o I Colóquio de Conciliadores e
Servidores dos Juizados Especiais Federais
(JEFs) em Teresina. O encontro promoveu o
diálogo, troca de vivências e praxes visando à
obtenção de aprimoramentos operacionais

O objetivo do Colóquio foi aprimorar as práticas
desenvolvidas pelos conciliadores federais na 6a

e na 7a Varas Federais, padronizando rotinas e
procedimentos nas audiências e aumentando a
interação entre os conciliadores e os servidores
dos Juizados Especiais Federais em Teresina.

Campanha
Servidores, estagiários e prestadores de serviço
da Seção Judiciária do Piauí participaram, no

A sede da Seção Judiciária, em Teresina, tem
cerca de 200 servidores. A partir dessa
iniciativa, pelo menos 200 copos deixarão de
compor o lixo diário da Seção Judiciária,
considerando que cada servidor use apenas um
pordia.
Em 30 dias, serão 6.000 copos a menos, o que
vai gerar uma economia para o poder público e,
principalmente, reduzir consideravelmente os
danos causados ao meio ambiente.



>Ojardineiro e a roseira
Uma reflexão para a vida

Voz do Servidor Tibera
LI'" :t

Existia um Jardineiro que em um jardim, cultivava uma frondosa Roseira e ambos - Jardineiro e Roseira - eram
felizes; felizes mesmo. Tudo era muito bom. De forma que, vinha à tempestade, o vento, o calor que imante do sol...
mas nada, nada mesmo os destruía,já que JUNTOS resistam firmemente.
O tempo começou a correr diferente (para quem?) e... o Jardineiro começou, na realidade, a relaxar com a Roseira
que pouco a pouco se enfraquecia (MORRIA, ÉBEM VERDADE).
O Jardineiro muito centrado em si, em sua arrogância, só sabia dizer que não entendia o motivo do estado da
Roseira. Em seus argumentos enumerava: que a regava diariamente; que estava sempre com ela; que cortava as
suas folhas e galhos secos para deixá-la sempre bela; que adubava o seu tronco com adubos de excelente qualidade e
que só utilizava inseticida o estritamente necessário e indispensável à sua defesa em face dos predadores do mundo.
Nada adiantava.
ARoseira continuava enfraquecida. Fraquinha ... fraquinha e ficando a cada dia mais feinha. (Pobre Roseira!)
E o Jardineiro dizia de sua importância - da Roseira, é claro - para Ele, para as salas da patroa (as salas ficam ainda
mais bonitas quando enfeitadas com as flores da roseira) ...
Mesmo assim, a Roseira continuava enfraquecida. Morria a cada dia de tristeza e de dor. (-Ai que dor!)
O fato é que cada vez menos o Jardineiro punha o coração naquilo que fazia e dizia. Tudo soava mais como um
tremendo ritual repetitivo e quase automático, mecânico mesmo.
E assim, a Roseira se ia... (Ooohh!!!)
O Jardineiro não parava para ver o que realmente havia acontecido com Ele ... com a Roseira. Sua preocupação
estava centrada no que Ele fazia e nunca, no que Ele deixava de fazer.
E a Roseira precisava de sol, de neblina, de água ... de cuidados especiais, isso é bem verdade, mas ... precisava
mesmo e principalmente era de mui to amor, de amor verdadeiro.
É por isso que fazia falta à Roseira a pouca criatividade dispensada pelo Jardineiro no trato para com a mesma. Era
triste ver e sentir a pouca vida, o pouco sentimentalismo com que o Jardineiro tratava a "SUA ROSEIRA". De forma
que, gestos simples, desprezíveis aos olhos do Jardineiro, eram indispensáveis à vida de "Sua Roseira". (O
Jardineiro esqueceu-se disso ao se enveredar pelos caminhos do mundo, da ilusão, do fantasioso, do "fácil").
Para a Roseira continuava vital que o "SEU JARDINEIRO" percebesse o quanto era ruim para Ela um galho seco
esquecido pelo Jardineiro na Roseira. Como uma palavra solta ao vento ... um gesto de fadiga ... coisas que o
jardineiro "nem se tocava" ao manifestar, eram perfeitamente percebíveis para a Roseira e lhe fazia muito mal.
E aconteceu, portanto, que quando se esperava que o Jardineiro viesse a "se tocar" ... Ele "capou o gato" e
abandonou a Roseira à mercê das intempéries da vida. E com isso a Roseira .... morreu? (Oh!) Será? Ou se não, ficou
doente e sem cura?
(...)
ARoseira ... continuará viva? E o Jardineiro?
Ah! O Jardineiro ...

O que aconteceu com o Jardineiro e com a Roseira, não se sabe ao certo.
Tudo isso aconteceu em um reino tão distante que o final do acontecido foi apagado pelo vento e pelo tempo.
Será que foi?
Não. Nunca se apagará?
(Mas nunca é tão longe ... tão distante ...)
Fica então, a cargo da criatividade imaginativa de quem lê o destino de ambos, bem como, a lição a ser aprendida:
que as Roseiras e Jardineiros que existem dentro de cada pessoa sejam mais bem emoldurados e trabalhados no dia-
a-dia.
(Socorrita Santos Rufino, analista judiciário - área administrativa, supervisora da Seção de Bem-Estar Social -
SEBES-PI)
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