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JUIZADOS ESPECiAIS FEDERAIS SÃO INSTALADOS NO PIAUÍ

I

A solenidade de instalação dos
Juizados Especiais Federais no
Estado do Piauí aconteceu no
dia 08 de abril, na antiga sede
da Justiça Federal no Piauí, e
contou com a presença do
então Presidente do TRF la
, Região, Juiz Tourinho Neto, e
, da Coordenadora dos Juizados
Especiais Federais da la
Região, Juíza Selene' Maria
Almeida.

Leia na Edição Especial

,Justiça Federal do Piauí
terá sede própria

Autorizada a instauração do
procedimento licitatário
destinado a contratação de
empresa para a construção
do ed~fício- sede da Justiça,
Federal do Piauí.
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Implantado PROJETO TRIBUNAL CIDADÃO
Uma Justiça Federal maispr~xima do cidadão

Aproximar a Justiça Federal do cidadão - é este o
objetivo do Projeto Tribunal Cidadão, que integra0
Plano de Ação 2002/2003 do Programa de Gestão
em Qualidade de Vida e Trabalho do TRF - 1a
Região.

Justiça Federal tem novo Diretor do Foro

Eleito pelo Conselho de Administração do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, o Juiz Federal Titular da
3a Vara, Rui Costa Gonçalves, é, desde o dia 07 de
janeiro passado, o novo I?iretor do Foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária do Piauí.
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possuirmos uma sede apropriada e
confortável, pondo termo a essa longa
seqüência de adaptações nos imóveis
que nos têm servido de albergue.

Saudosismos à parte, são
essas imagens que a Diretoria do
Foro atual tem guardadas, para o fim
de se sentir motivada a consolidar
esse respeito que o jurisdicionado e
a Corte Federal vêm demonstrando,
ao longo de décadas, para com a
nossa Seção Judiciária. Não há,
obviamente, a pretensão de se reviver
,aqueles momentos áureos, cheios de
pompas, que tanto encantavam.
Almeja-se, :agora, adequar-se a
estrutura da Justiça Federal à nova
realidade, em que a Instituição se
ressente da carência de Juízes e
Servidores, de suporte material a
contento e instalações físicas
adequadas.

A nova ordem é dinamizar,
projetar a Justiça Federal enquanto
Instituição predisposta a atender aos
jurisdicionados que dela necessitam,
em detrimento das promoções
pessoais de seus integrantes; é utilizar
plenamente os recursos
disponibilizados, sempre voltados
para a melhoria no atendimento às
partes e seus procuradores; é
melhorar a qualidade de vida dos
Magistrados e Servidores,
disponibilizando-lhes as informações
e serviços de que precisam com
agilidade e presteza, bem assim
implementando atividades outras que
elevem seu estado de espírito e
favoreçam a integração de todos os
que fazem a Justiça Federal neste
Estado, revertendo em melhoria no
atendimento à nossa clientela.

Mas nada disso será possível
se não contar com a adesão de
Magistrados e Servidores. Eiso ponto.
A Diretoria do Foro submete a
proposta de mudança, mas sempre
caberá a palavra final aos integrantes
da Justiça Federal - Magistrados e
Servidores.

Está lançado o desafio. As
respostas positivas felizmente já
começam a aparecer. Estamos
dispostos a ouvir e prestigiar.

Juiz RUI COSTA GONÇALVES
Diretor do Foro

ruLgoncalves@pLtrfl,govbr

, mônio nacional e motivo' de
orgulho do pOVObrasileiro,

desde sua criação, através dp Decreto
Presidencial n. 848, de 11de outubro
de 1890', cuja segunda instância era
o Supremo Tribunal de~Justiça,
antecessor do atual Supremo
Tribunal Federal. NascJu com a

I

República Federativa do Brasil,
assumindo o compromisso d~ mantê-
la íntegra, compromisso que a tornou
alvo fácil para incontáveis bgressões,
diante das quais manteve-~e íntegra.

D. t' IIzem os an Igos que, no
Piauí, a chegada de um hovo Juiz
Federal era motivo de júbilo entre os
populares, tamanho era d prestígio
desses Magistrados entre os
jurisdicionados. Há quem afirme
haverem sido alguns dess~s homens
públicos literalmente condJzidos pelo
povo tão-logo desembarc~ram nesta
Capital. Em eventos públicos, os
Juízes Federais antec~diam a

I

qualquer autoridade pública na
composição de mesas de honra, não
poucas vezes despertando tiúmes em
um ou' outro agente públito, no alto
de sua vaidad.e. I . .

Essa Imagem positiva da
Justiça Federal, extern1ada com
relação aos seus Magistrados de
forma mais eloqüente, estendia-se
aos servidores da Casa. Eri. algumas
Seções Judiciárias, por exemplo, o
Servidor da Justiça Federal era
tratado com distinção ria praça,
tamanha era a confiabilidade que sua
situação funcional sugerik. Mesmo
hoje, essa condição impõe certo
respeito, sendo esse um dos motivos
por que nosso Servidor, regra geral,

I

mantém-se na Instituição até
ingressar na inatividade. I

, Há poucos anos, submeteu-
se a Justiça Federal no Estado do
Piauí à Correição Geral
Extraordinária, oportunidade em que
o Juiz Corregedor Geral enalteceu a
dinâmica adotada na Seção
Judiciária, declarando-a como
modelo entre as vincJladas ao
Tribunal Regional Federal-lI a Região.
Em reunião com os Magistrados da
Casa, confidenciou que se Itratava da
"menina dos olhos do Tribunal". A
despeito disso, somente agora

I
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A JUSTIÇA FEDERAL NO PIAUI
nossa Justiça FedeJal é patri- estamos com a possibilidade real de
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REENGENHARIA DE PROCESSOS NO SERVIÇO PÚBLICO

José Ribamar Rodrigues do Monte
Diretor da SECA0

Mestre em Administração de Empresas

o serviço público é um dos
setores que apresenta necessidade
de implantação da reengenharia
de processos, haja vista o crescente
aumento da demanda por
serviços. Destarte, a solução é
mudar a metodologia de trabalho,
a fim de que a prestação de
serviços tenha qualidade para
satisfazer os anseios dos clientes
internos e externos, não somente
da burocracia.

monitorarservidores; e
resultados.

Um dos instrumentos que
facilita a reengenharia é 'a
tecnologia da informação. Na
opinião de GATES (1999, p.279),
as empresas do mundo inteiro vêm
reexam.inando seus processos
para eliminar a complexidade
organizacional e as ineficiências
internas no sentido de fornecer
valores aos clientes. Segundo esse
visionário dos tempos modernos,
três idéias da reengenharia lhe
despertaram atenção. Aprimeira é
que, para se observar com rigor os
processos, é preciso distanciar-se
periodicamente deles. A segunda
é que um trabalho dividido em
muitas partes envolve mais gente
e o resultado termina por se
embolar. A terceira, uma
continuação da segunda, é que a
sistemática da passagem de "mão
em mão" aumentará as
probabilidades de erros.

Etapa 4 - Fazer
"benchmarking" para descobrir
alternativas inovadoras.
Bechmarking, significa comparar
com outras organizações da
mesma, ou de outra atividade.

uma metodologia de execução,
que é sua divisão em etapas:

Etapa 3 - Análise e
modificação do processo existente.
Nesta etapa as modificações são
necessárias para eliminar passos
desnecessários, bem assim
melhorar a qualidade e a
velocidade do processo.

Etapa 1 - Identificação das
necessidades do cliente e os
objetivos do processo a ser
"reengenheirado" ,.por exemplo,
reduzir o tempo entre o
requerimento e o despacho final.

Etapa 2 - Mapeamento e
medição do processo atual. Etapa
de diagnóstico do processo
existente, através de algumas.
perguntas, tais como:
Como é o processo atual?
Quanto custa o processo?
Quanto tempo toma o processo?
Quais resultados estamos'
alcançando?
Essas perguntas são para
organizações que possuem, como
problemas, tempo e custo
exagerados para atender uma
solicitação.

entre os novos. conceitos
de administração, a reen-
genharia é um dos mais

populares, tendo sido idealizada
por Michael Hammer como
método de redesenho dos
processos.

A reengenharia é, portanto,
um esforço organizado para rever
e reformular os processos de
trabalho, no sentido de conseguir
melhoria na produtividade, na
qualidade dos serviços ou
produtos e na eficácia do
atendimento aos clientes.
Fazer reengenharia é reinventar
procedimentos, desafiando
modelos existentes, tendo como
objetivo otimizar as organizações
e sua contribuição para a
sociedade.

Dentro da reenge-
nharia, o processo é fundamental,
sendo este um conjunto de
atividades inter-relacionadas,
operacionalizadas, diariamente,
em que os insumos (inputs) são
transformados em resultado
(outputs).

Para MAXIMIANO(1997, p.
349:350), a reengenharia possui

Etapa 5 - Fazer a
reengenharia do processo. É o
redesenho do processo com base
no "benchmarking", bem como na
análise do processo existente.

Etapa 6 - Implementar o
novo processo. Para
implantação do novo processo é
necessário: modificar
procedimentos; treinar os
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'CERIMONIAL

o FUNCIONALISMO
PÚBLICO EM SINTONIA
COM O MUNDO ATUAL

Alex Ludwig (palestrante) e José Ribamar
Monte (Diretor SECA0) com servidores da
JF/PI

A Justiça Federal do Piauí, em
conformidade com a Portaria n.122/
2002-DIREF, de 22 de março de
2002, dispõe agora de uma Comissão
Permanente de Cerimonial, composta
pelos seguintes servidores: Joldenen
Barbosa, Ana Valeria Araújo,
Betânia Pedrosa, Charles
Julien Melo, Luciana Lages
Silva, Regina Celi Nunes,
Roberta' Freire, Shirley Rabelo,
Sônia Mara Melo Silva e Vilmar
Barbosa. A referida comissão,
presidida pelo primeir~ membro,
atuará em todas as solenidades
pertinentes a esta Seccional.

Juiz Tourinho Neto ladeado pelos mem-
bros da Comissão de Cerimonial da JF/PI

No dia 10 de março último,
os Juízes Federais Carlosl Augusto
Pires Brandão (titular Isa Vara),
Roberto Carvalho Veloso (titular
2a Vara), Francisco Héli6 Camelo
Ferreia (Substituto da laVara) e

. I
Marcelo Carvalho Cavalcante
de Oliveira (Substituto da 3a Vara)

I

foram homenageados pelos alunos
. concluintes do XVI Curso de
Preparação à Magistratura do
Estado do Piauí-2001, ~inistrado

I

pela Escola Superior da Magistratura
do Estado do Piauí - ESMEPI.

• I
PARABENS!!!

I
Aquilo que sonhamos é possível de
seuealizado quando temos coragem,
competência e sabedo1ria - e o
servidor Leonardo Tri~ueiro (2a
Vara) é sinô'nimo disso. IQue seus
caminhos como magistrado do nosso
Estado sejam iluminados por Deus.
Parabéns pela aprovação no
Concurso para provimentb de cargo
de Juiz Substituto do Estado do Piauí.

I ~.
PROCESSO DE GESTAO DE

I

DESEMPENHO

As servidoras Dinorá NJnes Teles
(SEDER) e Ana Céli'a Sousa
Silva (SECAP) p~nticiparam, em
Brasília, no período de 13 a 15 de'
março, do treinamento sobre o
PROGED - Processo de Gestão de

IDesempenho, regulamentado pela
Resolução n. 235/2001, db Conselho
da Justiça Federal. O PROGED vai
permitir a promoção ordinária de
servidores nas carreiras, segundo
critérios de avaliação de
desempenho. Estão sujeitos ao
processo, servidores que Iainda não
se encontram em final de carreira e
que já tenham concluíd6 o estágio
probatório.

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA COM

NOVO DIRETOR

Procuradores da República em visita à JF/PI

O servidor José Ribamar
Rodrigues do Monte é o novo
Diretor da Secretaria Administrativa
- SECA0 desta Seccional. Ribamar
tem 35 anos, casé?do,natural de José
de Freitas/PI. Anteriormente, exercia
a função de Supervisor de
Contabilidade - SECOB, no Núcleo
de controle Interno - NUCOI, onde
atuou de 02/06/1999 a 19/12/200l.
É graduado em Ciências Contábeis
e mestre em .Administração de
Empresas, com área de concentração
em Finanças.

Também esteve em visita de cortesia
ao Diretor do Foro, o Superintendente
da Polícia Federal no Estado do Piauí,
Dr. Carlos Rogério Cota,
acompanhado dos demais delegados
federais.

VISITA
Os Procuradores da República no
Estado do Piauí, chefiados pelo Dr.
Tranvanvan da Silva Feitosa,
estiveram em visita de cortesia ao
Diretor do Foro desta Seccional, Dr.
Rui Costa Gonçalves. Vieram
cumprimentá-lo pela sua posse à
frente da Seção Judiciária do Piauí
e desejar uma administração de
sucesso, assim como tratar de
assuntos jurisdicionais acerca da
agilização da tramitação processual,
mais especificamente, dos inquéritos
processuais.

I

.......ql l'>fQfl CVO X ~I.Ju!itiça Federal/Pl' em Pauta I~~~~~~~~~~
I

HOMENAGEM

SECOS
A distribuição à imprensa de notícias
referentes a decisões judiciais' que
afetam diretamente a vida de milhares
de piauienses, bem como mostrar à
sociedade o quanto a Instituição .
trabalha em seu favor, julgando
centenas de ações diariamente é a
função primordial da Seção de
Comunicação - SECOS desta
Seccional.

BEM-VINDA
ISABELLA CAROLINE

Nasceu no último dia 04 di abril, com
3,87kg, e 50 cm, na M~ternidade
Santa Fé, Isabella Caroline
Gonçalves Onório da Costa,
filha do servidor Genésio :da Costa e
Silva (SECAM) e A:na Lúcia
Gonçalves Onório. Aos Ipais, e ao
lindo bebê, nossos votos de felicidade.

Este foi o tema da palestra proferida
por Alex Ludwig, em 04.04.2002,
no Auditório do Metropolitan Hotel,
prestigiada por um seleto grupo de 15
(quinze) servidores desta Seccional.
Sob a organização da União
Brasileira para a Qualidade, a
palestra abordou os seguintes tópicos:
Relações Humanas, Motivação e
Qualidade de Vida.
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FIM DO CARTEL

SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Foi, também, do Juiz Federal
Substituto da 3a Vara, Marcelo
Oliveira, o indeferimento do pedido
de liminar em ACP intentato pelo
MPF contra a União Federal.

O MPF postulou provimento
jurisdicional que garanta reserva de
vagas aos deficientes físicos, no
concurso do TRE/PI, alegando que o
edital respectivo violou a CF/88, ao
condicionar a reserva ao surgimento
de vagas em número suficiente à
aplicação da percentagem
determinada em lei.

O eminente Juiz não reputou
as argumentações trazidas suficiente-
mente aptas a macular o edtal
hostilizado, vez que dos 04 cargos
aptos a provimento, apenas 03
poderão ser imediatamente
preenchidos, em face da existência
de apenas uma vaga para cada um
deles. E, caso essa vaga, em tese, seja
assegurada aos portadores de
deficiência física, estaria criada uma
desigualdade de porte igual, quiçá
superior, àquela suscitada por meio
desta Ação Civil Pública,

Poder Judiciário conta, ago-
ra, com uma estrutura para
divulgação de suas atividades

pela televisão - meio de comunicação
de maior alcance no Brasil de hoje.
Trata-se da TV JUSTIÇA, canal
instalado pelo Conselho da Justiça
Federal, que servirá para a
documentação de trabalhos do Poder
Judiciário e das funções definidas pela
Constituição Federal como essenciais
à Justiça.

As matérias e notícias das
Seções Judiciárias podem ser
encaminhadas para a TV JUSTIÇA
através do e-mail:
infocanal@trfl.gov.br

o TV JUSTIÇA

Pautai qJf>tQfl CVOX

DEFICIENTES
FÍSICOS

Via INTRANET,âmbito mais
restrito para servidores e magistrados,
foram implantados: a Página Setorial
do PRO-SOCIAL (Regulamento
Geral, Guias de Encaminhamento e
Relação de Conveniados); Boletim
Interno (Portarias, Despachos
Administartivos, Concessão de
Licenças, Extratos publicados no
DOU); Ramais e e-mails de juízes e
servidores; íntegra dos artigos
publicados na Revista da Justiça
Federal no Piauí; Contas Públicas
(relação das compras efetuadas por
esta Seccional, relação dos contratos
e aditivos celebrados); links diretos
para a consulta de jurisprudência (STF,
CJF, STJ e TRF - la Região) e
Consulta Processual.

SINDIPETRO.
Dr. Marcelo Oliveira

considerou "sintomática a formação
de cartel nesta Capital pela prática
concertada dos preços," a partir de
provas apresentadas pelo DECOM,
determinando que o SINDIPETRO
abstenha-se de intervir nas
sociedades comerciais com o fito de
acertar preços e que os postos cessem
imediatame"nte a prática de fixação
de preço único majorado, em
especial da gasolina comum. O posto
que descumprir tal determinação
judicial pagará uma multa diária de
R$ 10 mil reais.

Segundo Dr. Marcelo
Oliveira, a cartelização é uma afronta
à CF, cujos princípios defendem a
livre concorrência e a ,defesa do
consumidor, configurando-se como
abuso do poder econômico. .

Juiz Federal Substituto dà 3a
Vara, Marcelo Carvalho
Cavalcante de Oliveira,

deferiu a antecipação da tutela
solicitadana Ação CivilPúblicamovida
pelo Serviço de Defesa Comunitária
(DECOM) contra o Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados' de
Petróleo do Estado do Piauí -

o
A Seção de Modernização

Administrativa - SEMAD vem
implantando, continuamente, novos
.programas na área de informática,
que muito estão contribuindo para a
modernização e desburocratização
da Justiça Federal no Piauí.

Acessando a página da JF/PI
- www.pi.trfl.gov.br - servidores,
magistrados e jurisdidonados têm os
seguintes serviços disponíveis:

Consulta processual via
internet, disponibilização de planilhas
de custas processuais, página setorial
dos Juizados Especiais Federais,
pauta mensal de audiências de todas
as Varas desta Seccional, página
setorial com informações sobre os
concursos públicos realizados no
âmbito da 1a Região.

l,
I

CONCURSO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA la REGIÃO
Realizou-se, no último dia

21 de abril, a 1a Etapa do
Concurso para provimento de
cargo de Juiz Federal Substituto
da 1a Região.

Na Seção Judiciária do

Piauí, 106 (cento e seis) inscrições
foram deferidas, no entanto,
concorreram apenas 79 (senta e
nove) candidatos.

O gabarito da prova está

disponível na página do TRF-1 c

Região e, até o dia 03 de maio,
está previsto o resultado da 1c

"Etapa e início do prazo pare
impetração de recursos.
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. I Foi lançado, nesta segunda-feira, dia 08 de abril, nesta
Seccional, o Projeto Tribunal Cidadão. Ele integra o
plano ~e ação para o biênio 2002-2003 do Programa de
Gestão em Qualidade de Vida e Trabalho do Tribunal
Regiohal Federal da la Região, firmando o compromisso
de aprbximar a Justiça Federal de seus jurisdicionados e de
bem s~rvir à sociedade. O projeto envolve três etapas: a
Camp~nha "Viva a 1a Região", que visa a sensibilização
de magistrados e servidores do Tribunal Regional Federal e
de suéis 14 Seções Judiciárias, com vistas à excelência dos
s-erviços prestados pela Justiça Federal ao cidadão; a
implaritação de uma "Central de Atendimento ao
Jurisdicionado," que consiste em um serviço de caráter
permahente, de multiatendimento ágil e eficaz (pesquisa de
jurispr~dência, fornecimento do inteiro teor de acórdão, caixa
avançàdo, acórdão por e-mail, recebimento e entrega de
pedidds de certidões diversas, envIo de peças processuais
por m1eioeletrônico, consulta pela internet, consulta a
publicações etc.), em espaço único, que visa a garantir a
comodidade da clientela, a racionalização de recursos
materi~is e humanos e a facilidade de acesso à justiça; e a
realiza~ão simultânea, em toda a 1a Região, do "Dia TRF
Cidadão e o Dia Justiça Federal Cidadã." Um dia de
informações sobre a competência e o funcionamento da
Justiça Federal, bem como sobre os direitos e deveres do
cidadão, enriquecido ainda com atividades educativas,

I • .
sociais e de lazer. ' ..

I O lançamento do Projeto Tribunal Cidadão na Justiça
Federal do Piauí foi um verdadeiro sucesso. Uma solenidade
difererité das que costumeiramentê realiza-se nesta Seccional.

I .
O Projeto Tribunal Cidadão foi cantado em versos e prosa
por repentistas piauienses - Jota, Jotinha e Jotão, que
conse~iram deleitar, informar e esclarecer aos magistrados,
servidbres da Casa e jurisdici~nados o modo como funciona

I

o referido projeto: como funcionam seus mecanismos e como
poderit os jurisdicionados ter acesso a Justiça, ~primorar o

I

atendimento ao público, sobretudo à parcela carente da
sociedade, e capacitar os servidores. .

I Foi uma festa popular, idealizada fundamentalmente
nas raízes da cultura nordestina, condizente com o objetivo
maior IdoProjeto Tribunal Cidadão - Uma Justiça Federal
mais :próxima do cidadão .

. 1 Há todo um caminho a percorrer - ?I messe é grande
e os operadores do Direito são poucos -, mas o TRF - la
RegiãÓ, com o Projeto Tribunal Cidadão, procura se inserir
na busca. da meta da educação para a liberdade e para a
cidadcinia, que, em concreto, se expressa na consecução de
um p~drão de exc~lência no seu atendimento à sociedade.
. I As dificuldades são muitas e começam pela barreira
nas nossas consciências, pois temos a tendência de achar
difícil ou mesmo impossível mudar alguma coisa no rumo.
das Inktituições. Mas é indispensável sonhar, pois os sonhos .
de hoje são as sementes da realidade de amanhã.

I
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JUSTIÇA FEDERAL NO PIAUí TERÁ SEDE PRÓPRIA

fi/) ma das principais metas('tI de trabalho do atual Diretor
. do Foro, Juiz Federal Rui

Costa Gonçalves, é a construção
da sede própria da Justiça Federal
no Piauí, que não está medindo
esforços para levar adiante tão
importante empreendimento.

Durante a solenidade de
instalação dos Juizados Especiais
Federais-da Justiça Federal no
Piauí, o então Presidente do
Tribunal Regional Federal da la
Região, Juiz Fernando da Costa
Tourinho Neto, assinou a
autorização para proceder à
instauração do procedimento
licitatório destinado à contratação
de empresa especializada para a
construção do edifício-sede da
Seção Judiciária do Piauí.

Depois de mais de trinta
anos funcionando no majestoso
prédio de arquitetura neoclássica
da praça Marechal Deodoro e,
atualmente, funcionando no

pág B

, I

Edifício SISTEL PALACIO, locado,
situado na Av. Antoniho Freire,

I

1473, Centro, a Justiça Federal no
Piauí passará, após a cbnstrução
da sede .definitiva, a furlcionar na

I

Avenida Miguel Rosa, 7315, Bairro
Redenção, com o objetivo de
melhor servir aos advogados e
jurisdicionados.
. É notória a necessidade de
melhor acomodar a todos e de
suprir as necessidades desta

I

Seccional, que hoje conta com 05
(cinco) varas, 09 (nove) juízes, 175
(cento e setenta e cinco) servidores
em exercício, e com umei média de
19 mil processos em trarÍ1itação.

A nova sede dai JFIPI, de
arquitetura pós-moderna, cujo
projeto arquitetônic-o éi assinado
pelo renomado arquiteto Adriano
Melo, terá aproximadam~nte 14 mil
m2 de área construída, dntará com
09 andares, além do stibsolo e
pavimento térreo, co~ previsão
para abrigar 12 (doze) ~aras, um

I

auditório para 500 (quinhentos)
lugares, uma ampla biblioteca,
restaurante, espaço para duas
agências bancárias, protocolo
rápido, estacionamento para 187
(cento e oitenta e sete) vagas
privativas de servidores da Casa.

O empreendimento está
orçado, aproximadamente, em R$
14.800.000,00 (quatorze milhões e
oitocentos mil), incluindo
mobiliário. Neste ano serão
aplicados R$ 2.100.000,00 (dois
. milhões e cem mil), já consignados
no Orçamento Geral da União para
o ano de 2002, dos quais R$
1.000.000,00 (um milhão) de
créditos já foram descentralizados
pelo TRF-1 a Região a esta
Seccional.

A publicação do Edital de
licitação está prevista para o mês
de maio, e o prazo de execução da
obra está estimado em 24 (vinte e
quatro) meses.
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JUIZ FEDERAL RUI COSTA GONÇALVES ASSUME A DIRETORIA DO FORO
Justiça Federal no Estado do Piauí
até o dia 06 de abril de 2003. O seu
substituto imediato será o Juiz Federal
Substituto da la. Vara, Dr. Francisco
Hélio Camelo Ferreira.

Viabilizar a co.nstrução da
nova sede desta Seccional e a
implantação dos Juizados Especiais
Federais são as principais metas a
serem defendidas durante a sua
administração.

Estamos convictos, em razão
dos relevantes serviços já prestados
a esta Seção Judiciária, que o Dr. Rui
Gonçalves alcançará pleno êxito no
seu novo mister.

Seção Judiciária da Bahia, sendo
removido, a pedido, para a Seção
Judiciária do Piauí, designado a
auxiliar os serviços junto à 5a Vara
desta Seccional.

O MM.Juiz, antes de ingressar
na magistratura, exerceu os seguintes
cargos: cargo de AuxiliarJudiciário do
TRT - 22a Região (Jan/93 a Julho/
95); assessor jurídico do TCE/PI
(Julho/95 a. Ago/96); Fiscal do
Trabalho - DRT/PI (Ago/96 a Maio/
98) e Procurador da Fazenda
Nacional no Piauí (Maio/98 a Dez/99).

f) o último dia 07 de janeiro, por
• de~ignação do Excelentíssimo
\ Senhor Presidente do egrégio

Tribunal Regional Federal da 1a
. Região, Juiz Fernando da Costa'
Tourinho Neto, assumiu as funções
de Diretor do Foro e Corregedor
Permanentedo~ Serviços Auxiliares
da Seção Judiciária do Estado do
Piauí, para o ariuênio 2002/2003, o
MM. Juiz Federal RUI COSTA
GONÇALVES, titular da 3a Vara
desta Seccional, sucedendo o Dr.
Derivaldo de FiglIeiredo Bezerra.
Filho, Juiz Federal Titular da 1q Vara.

Dr. Rui Costa Gonçalves será
o responsável pela administração da

quadro de magistrados desta
Seccional, a partir de 07.01,
passou a contar com os

honrosos serviços do MM. Juiz
DANIEL SANTOS ROCHA
SOBRAL, que assumiu o cargo de
Juiz Federal Substituto da sa
Vara.

Piauiense; aprovado no VIII
Concurso Público para o Cargo de
Juiz Federal Substituto da la Região,
ingressou na magistratura federal em
07 de dezembro de 1999, exercendo,
inicialmente, a função judicante, na

Juiz Federal Rui Costa Gonçalves
Diretor do Foro .oMAIS UM JUIZ NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUí

I
I
I
I
I

JF/PI COMEMORA ANIVERSÁRIO DO TRF - la REGIÃOD
~fi

o último dia 1° de
abril, a Justiça Fede-
ral do Piauí comemo-

rou, em grande estilo, os 13
anos de instalação do'
Tribunal Regional Federal da
1a Região, com uma Sessão
Solene, que contou com a
presença de inúmeras
autoridades do mundo
jurídico do nosso Estado.

O 13° aniversário do TRF-1a
Região foi comemorado,
simultaneamente, em todas as Seções
Judiciárias da la Região e na sede .
do Tribunal. Na oportunidade, foram
apresentados aos magistrados,

servidores da Casa, jurisdicionados
e convidados, a bandeira e o hino da
Justiça Federal da 1a Região.

Durante a solenidade, o
Supervisor da Seção de Análises e
Pareceres Jurídicos - SEAJUR -

Carlos Alberto Rodrigues saudou
o TRF - 1a Região em nome dos
demais servidores da Casa. Fizeram
uso da palavra, o eminente
Procurador-Chefe da União, Dr.
Adélman de Barros Villa Júnior,
o Juiz Federal Titular da 5a Vara, Juiz
Carlos Augusto Pires Brandão
e o Diretor do Foro, Juiz Federal Rui
Costa Gonçalves.

No final, em voz uníssona,
todo o público presenté fez coro
entoando o belíssimo hino da'Justiça
Federal da 1a Região, afinal de contas,
"É JUSTO QUE O BRASIL SEJA
FELIZ..... "
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ESPECIALISTA EM
DIREITO

CONSTmJCIONAL

específicos de suas instituições. No
caso da Justiça Federal da 1a Região,
o grupo discutiu acerca do Projeto
Tribunal Cidadão, que recentemente
foi implantado, simultaneamente, nas
14 Seccionais que fazem a la Região,
e sobre a implantação da TV
Judiciário, prestes a ser instalada pelo
Conselho de Justiça Federal.

No final do dia, foi elaborada
a minuta do documento final do III
Encontro, com a apresentação dos
pontos discutidos nas reuniões
setoriais, discussão, aprovação e
posterior leitura do documento.

O evento contou com
palestrantes do mais alto nível e
estava dotado da mais perfeita infra-
estrutura para tender às necessidades
dos participantes, enquadrando-se no
mais elevado padrão de organização,
significando uma magnífica
oportunidade para que assessores de
comunicação de todos G~ segmentos
deste Poder possam trocar
informações e experiências e definir
estratégias comuns no exercício de
suas atividades.

O evento, portanto, atingiu,
em alto estilo, seus melhores
objetivos.

CARLOS AUGUSTO BRANDÂO
, I

E EMPOSSADO NO TRE/PI

servidora Joldene Rocha
de. Oliveira Barbosa,
Supervisora da Seção de

Comunicação Social desta
Seccional, participou, no período de
25 a 27 de março de 2002, no Centro
de Convenções do Hotel Meliá, em
Maceió, Alagoas, do IIIENCONTRO
DE ASSESSORES DE COMUNI-
CAÇÃO SOCIAL DO JUDICIÁRIO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

~ql~f>t~Qft~Gj~O~X~~~~~~~~~~~~~~II\ID1:ícia!iI
I

III ENCONTRO NACIONAL DE ASSESSORES DE
"'" I , .

COMUNICAÇAO SOÇIAL D~ JUDICIARIO E DO
MINISTERIO PUBLICO

Sob a coorden6ção das
I

Assessorias de Comunicação do
TRT-19a Região, da ProcJradoria da
República de Alagbas, da
Procuradoria Regional d~ Trabalho
da 19a Região, do Tribun~l Regional

I

Eleitoral do Estado de Alagoas, da
I

Justiça Federal do Estado de Alagoas,
do Ministério Público Estàdual e do
Tribunal de Justiça de Alagoas, o
evento que consta da "CaHa de Belo
Horizonte" elaborada no 11 Encontro
ocorrido em Belo Horizorite, no final

Ido ano passado, abordou entre outros
temas: "1V Senado: Expe1riênciasde
uma Televisão Pública," i"Como os
Órgãos da Justiça Podem Utilizar-se

I

da TV Judiciário," "O Papel das
Instituições de Justiça na jlSOciedade
em Transformação e o
Aperfeiçoamento dos seus Canais de

I

Comunicação" e '~ Internet e a
Intranet a Serviço da Coh1Unicação
Social." I

O ponto culminante deste
Encontro foi, fundament~lmente, a
discussão sobre o papel dà Internet e
da Televisão como mídias poderosas
a serviço das instituições da Justiça.

No último dia do evento, a
parte da manhã foi destinada para
os participantes discutirem temas

o
r oi emPdossado no dia S06 de

março o corrente, em essão
Extraordinária, no Tribunal

Regional Eleitoral do Estado do Piauí,
o Juiz Federal Titular da 5a Vara,
Carlos Augusto Pires Brandão,
como Juiz Auxiliar da Propaganda
Eleitoral.

Dr. Brandão, juntamente com
o Juiz Estadual José de Ribamar
Oliveira e o advogado Anésio Aguiar,
passaram a constituir a Comissão
de Fiscalização da Propaganda
Eleitoral, resultado da tramitação,
no Tribunal Regional Eleitoral do

Estado do Piauí, de 29 (vinte e nove)
representações relativas à denúncias
sobre propaganda eleitoral
antecipada.

A Comissão contará com um
telefone para que os eleitores e
partidos políticos possam' denunciar
abusos relacionados à propaganda
eleitoral fora do prazo estipulado pela
Justiça Eleitoral.

Outra atribuição da
Comissão será discutir cOmo será a
atuação dos juízes estadu1is durante
o período que antecede ab eleições.

I

O Juiz Federal Carlos
Augusto Pires Brandão recebeu,
no dia 12 de abril de 2002, na
Escola Superior de Advocacia do
Piauí - ESAP, o título de
Especialista em Direito
Constitucional.

O eminente Juiz Federal foi
escolhido pelos colegas
concludentes, por unanimidade,
para ser o orador oficial da turma,
que foi denominada
"Constituição Viva."

Muito em breve, Dr. Carlos
Augusto Bradão concluirá
Mestrado em Filosofia do Direito,
pela UFPE.
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Andrea Melo de Carvalho

D PORTARIA N° 088/2002 - DIREF

Força de vontade e
determinação é a tônica de vida de
quem quer buscar algo mais e
alcançar seus objetivos .... esta é a
receita da servidora Andrea Melo de
Carvalho.

Ingressou na Justiça Federal
no Piauí no ano de 1999,
como Técnica Judiciária,
lotada, primeiramente, no
gabinete do Juiz Federal
Titular da 5a Vara.
Atualmente, exerce a
função de Oficiala de
Gabinete do Juiz Federal
Substituto da 2a Vara.

Natural de
Teresina - Piauí, casada,
graduada em Direito pela
Universidade Federal do
Piauí, especialista em
Direito Processual Civil
pela Universidade Federal
de Santa Catarina, e,

atualmente, é mestranda pela
Universidade Federal do Ceará (UFC)
em convênio com a Universidade
Estadual do Piauí (UESPI) com área
de concentração em Direito
Constitucional.

Paralelamente às suas
funçôes nesta Seccional, exerce o
magistério superior ministrando a
disciplina de Direito Civil no Centro
de Ensino Unificado de Teresina -
CEUT e de Direito Administrativo na
Universidade Federal do Piauí - UFPI.
É, também, professora do Curso de

A Diretoria do Foro expediu,
na data do último dia 25 de fevereiro,
a Portaria n. 088/2002-DIREF, que
regulamenta os pedidos de Folga a
Título de Compensação e as Licenças
para Tratamento de Saúde dos
servidores desta Seccional.

Segundo consta, a partir do
último dia 25.02, os pedidos de
Folga a Título de Compensação
devem ser previamente acordados
pelo superior hierárquico do servidor
e protocolado com, no mínimo, 05
dias úteis de antecedência do
afastamento.

Janj Abril-2002

Especialização em Controle e Gestão
Municipal, no Instituto de Estudos
Jurídicos - IEJ.

Antes de assumir um cargo na
Seção Judiciária do Piauí, Andrea
era advogada da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, concurso

que logrou o 10lugar. Foi classificada,
ainda, em 1° lugar no concurso para
provimento de cargo de Professor
Substituto do Curso de Direito da'
Universidade Estadual do Piauí -
UESPI e foi classificada em 2° lugar
para Professor Substituto do Curso
de Direito da UFPI.

Os momentos de lazer,
Andrea dedica a viagens em
companhia do marido. Também não
perde a oportunidade de ler um bom
livro, embora sua grande paixão seja

Quando se tratar de Licen-
.ça para Tratamento de Saúde
ou por Motivo de Doença em
Pessoa da Família, o servidor
deverá, no prazo de 02 dias úteis,
contados da data do afastamento,
apresentar-se ao serviço médico
desta Seccional, ou, se for o caso,
apresentar atestado expedido por
médico particular ou credenciado.

Ressalte-se que os pedidos
formulados em desobediência ao
disposto na referida portaria não serão
conhecidos pelo Diretordo Foro,salvo
motivo de caso fortuito ou forçamaior.

assistir a um bom filme.
Tem como característica

predominante a sinceridade, daí
muitas vezes ser mal compreendida
pelos colegas de trabalho. Sensível,
considera importante as pequenas
coisas do dia-a-dia e gostaria que as

pessoas atentassem aos
pequenos detalhes que
enaltecem os grandes.
momentos.

Sobre a Justiça
Federal hoje, considera
positivas as mudanças
observadas desde o seu
ingresso nesta Seccional.
Segundo ela, é
gratificante observar que
hoje o servidor tem um
nível técnico mais elevado,
o que possibilita uma
troca mais efetiva de
conhecimentos e uso de
mais recursos em seu

trabalho.
Servidora qualificada e de

uma postura profiSSional invejável.
Não mede esforços para alcançar
seus objetivos e metas. Sempre
preparada para exercer o seu mister
e enfrentar os desafios.

Profissional competente,
munida de conhecimentos, técnicas
e muitas habilidades para lidar com .
os colegas, os processos e os
resultados. Andrea é um exemplo
verdadeiro de agente sustentador de
mudanças.

CRACHÁ

ADiretoria do Foro lembra
a todos os servidores e estagiári-
os da obrigatoriedade do uso do
crachá para acesso e permanên-
cia em todas as dependências da
Justiça Federal do PiauÍ.

O crachá deve ser usado de
forma visível para facilitar a iden-
tificação do portador.
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No dia 08 de março, dia dedicado internacionalmente à mulher, esta Seccional não ficou alheia".atão
bela data - homenageou, de uma forma especial, às mulheres. O Diretor do Foro, Juiz Federal"Rui
Costa Gonçalves, juntamente com os demais Juízes Federais e servidores da Casa; organizaram
uma vasta programação cultural e dedicaram às "servidoras desta Seção Judiciária.

Viaila'ealarman'ea '1lirlile
'alllll
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