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CRIAÇÃO E IMPRESSÃO
Center Gráfica

Note-se, contudo, que a virtualização não cuida da mera substituição

do homem pela máquina, da simples automatização de seculares práticas

cartorárias, tratando-se, em verdade, da utilização racional dos parcos recursos

humanos disponíveis, especialmente no âmbito dos JEFs, privilegiando-se as

atividades tipicamente jurídicas, contribuindo, assim, para o aumento do nível

de satisfação do jurisdicionado com o atendimento proporcional e a melhoria da

qualidade da prestação jurisdicional.

Com efeito, em que pese ter o JEF, desde sua gênese, privilegiado a

rapidez na tramitação processual, norteando-se pelos critérios da oralidade,

simplicidade, informalidade, economia~ processual e celeridade, encontra-se

verdadeiramente esmagado pela invencível proliferação de feitos e emperrado

pela ampla assimetria no aparelhamento das partes, fazendo-se, portanto,

necessário conferir maior praticidade ao andamento do processo por intermédio

da tramitação virtual, afastando o servidor das atividades puramente

automáticas - intrínsecas à burocracia judiciária - e permitindo-lhe maior

dedicação às atividades mais criativas e elaboradas.

os últimos dias, vimos com grande alegria instalar-se na

Seção Judiciária do Piauí o Juizado Especial Federal

Virtual, cuja implantação foi autorizada pela Resolução/PRESI 600-

019, de 18/12/2003.

Implantado com a finalidade de eliminar qualquer movimentação

física de processos, pretende-se, por intermédio da virtualização dos Juizados

Especiais Federais, reduzir o serviço burocrático, alcançando-se, ao fim e ao

cabo, maior celeridade processual, resultando em uma justiça cada vez mais

eficaz e efetiva, disponível para todos quantos dela precisem.
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Qualidade de Vida no Trabalho
Joldene Rocha de Oliveira Barbosa

Supervisora da Seção de Comunicação Social

Falar de qualidade de vida no
trabalho nos remete à análise das
necessidades individuais que envolvem
as condições físicas, psicológicas e sociais
de trabalho. No entanto, é a cultura
institucional uma das interfaces de maior
referência na configuração da QVT. Saber
o que as pessoas que integram uma
instituição pensam, como reagem, como
definem seus interesses e lutam pelo
alcance de seus objetivos pessoais e
profissionais são fatores preponderantes
para o alcance do bem-estar institucional
e a efetiva qualidade de vida no ambiente
de trabalho.

possibilidade de Fidelidade
soluta nas Relações Humanas

Carlos Alberto Rodrigues
Supervisor da Seção de Pareceres
Jurídicos, poeta e escritor piauiense

A natureza das relações humanas
comporta inúmeras variáveis que, nem
sempre perceptíveis, compreensíveis ou
aceitáveis, tornam as relações
interpessoais, em todas as suas
dimensões, objeto de conflitos de toda
ordem, desde uma simples discordância
em razão de mera opinião, até os mais
brutais atos de violência.

Em princípio, convém deixar claro
desde já que ninguém, visto bem de perto,
é suficientemente normal. Menos ainda
perfeito. Ninguém é auto-suficiente, quer
em sua origem, sua formação psíquica ou
suas necessidades físicas ou materiais. Por
essa razão, pode-se afirmar que o homem
que tensiona viver na inteira
independência de seus semelhantes tem
dois destinos possíveis: o hospício ou
cemitério. De modo que se pode afirmar, de
alguma ou de qualquer forma, somos todos
dependentes uns dos outros e, nesse
sentido, todo sucesso se opera à custa da
subserviência de pessoas.

Imaginemos que restaria da
humanidade, em algum momento histórico no
futuro, apenaso homem mais rico e poderoso
do planeta, com todas as suas posses, mas
sem nem um vivente paracom eleconviver ou
compartilhar. Dissoresultaria, por questão de
tempo, ou o suicídio ou a loucura. Somos,
portanto, seres absolutamente dependentes
de nossossemelhantes, não apenas daqueles
com quem convivemos na família ou no
trabalho, mas daqueles que habitam os mais
distantes confins do mundo, seja no Saara ou
na Groenlândia. Enfim, mantemos um elo
estreito de humanidade, embora
inconsciente, geneticamente herdado de
nossosancestraisque, de certo modo, nos faz
irmãos. Isto seria facilmente percebido se o
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As pessoas nos seus locais de
trabalho são submetidas a intensos
desafios quanto à estabilidade, à
renovação de conhecimentos, à
oportunidade de evolução, à
performance, à eficiência e criatividade.
No entanto, muitas vezes são
incompreendidas. E, diante deste quadro
e desde muito tempo, a realidade dos
trabalhadores é de descontentamento e
insatisfação, pois perderam sua
autonomia, criatividade e prazer em
realizar suas tarefas, enfim, perderam o
sentido do trabalho.

O bem-estar do indivíduo no seu
ambiente de trabalho está relacionado
à vivência de gratidão e
.descontentamento. A gratificação teria
como indicadores a valorização do
trabalho, o reconhecimento pessoal, a
autonomia, a expectativa de
crescimento, o suporte ambiental
(segurança, apoio material,
tecnológico e social), os recursos
financeiros (justa relação entre o
trabalho que realiza e o salário que
recebe) e o orgulho de pertencer à
organização. Por outro lado, há os
indicadores da insatisfação que
refletem o sentimento de mal estar do
indivíduo, envolvendo-os em uma

planeta Terra viesse a ser invadidó por seres
de outras esferas celestes. A humanidade
inteira certamente se uniria em razão deste
vínculohistóricogenético latente, nadefesado
planeta. Esta situação revela duas
circunstânciasespeciaisdaespéciehumana: a
de que temos a mesma origem como espécie
genética e psíquica. Fatos estes que se
demonstram não apenas na biologia, mas
também na psicologia. Isto é, assim como
existe um padrão genético que detenmina o
modo de ser de cada espécie, também existe
um padrão psicológico segundo o qual o
sujeito adquire a própria identidade
psicológica. E se hoje nos parecemos povos
independentes é porque, em algum lugar do
passado, o nosso egoísmo nos separou,
provocouuma cisãodentro da própria espécie,
e o resultado do conflito, ambiente versus
sobrevivência, engendrou uma língua e uma
cultura que nos fazem, aparentemente,
diferentes, embora semelhantes,
enclausuradose perdidosdentro de fronteiras
geopolíticas. Entretanto, se temos
semelhanças como espécie, enquanto
indivíduos, somos absolutamente singulares.
De sorte que, se pudemos conviver juntos
como espécie ao longo da história foi apenas
por um motivo: a necessidade de
sobrevivência da espécie, e esse é o
fundamento da socialização e do trabalho
motivados pelacooperação.

Portanto, é possível inferir que,
como espécie, somos um sucesso, porém,
como indivíduos, somos um fracasso. E
ainda acrescentar que enquanto se tratar
de ser humano, nada é definitivo, mas
apenas circunstancial, embora todos
teimem em julgar o contrário com absoluta
e arrogante certeza. Nada no elemento
humano é para sempre. Isto porque, como
diria Nietzsche, "o eu é apenas uma casca".
Quer dizer, o eu é apenas aquilo que pode
ser visto e mostrado. Não é à toa que cada
sujeito possui uma vida íntima, uma
privada e outra pública. A primeira é
absolutamente individual e pessoal, nunca
partilhada e compreende os domínios do

percepção de indiferença e
desvalorização do seu trabalho, de
inadequação das condições de
trabalho, de injustiça salarial e de
frustração por pertencer à instituição.

Portanto, falar em QVT é, antes de
tudo, falar na sinergia das pessoas e
destas com o ambiente de trabalho. É
falar de flexibilidade, integridade,
paciência, humildade e de efetivo
exerclclo de melhoria contínua e,
portanto, de "evolução da consciência."

Uma instituição para ter QVT deve
ser formada por seres humanos
triunfadores. E, um ser humano
triunfador é aquele que consegue triunfar
nas .diversas dimensões da vida: no
espírito, na emoção, no corpo, na mente,
no amor, e também na área social,
profissional, material, de lazer e cultural.
Isto implica deixar de ver os servidores
unicamente como vítimas de
maquinações de seus dirigentes, como
indivíduos apenas reativos ao ambiente e
contingenciados por este. Os servidores,
pois, devem ser vistos como cidadãos
dignos, merecedores de respeito e
confiabilidade e que, acima de tudo, têm
algo a contribuir para o bom
funcionamento da instituição na busca da
obtenção de resultados satisfatórios. •

desejo, o aspecto amoroso e sentimental. A
segunda é a de domínio familiar, todo
parente dá notícia. A última é a social, que
compreende o trabalho e o lazer. Observe
que há nesses estados da percepção e
manifestação do sujeito uma certa
gradação; quanto mais pública a vida, mais
superficial. Quanto mais íntima, mais
verdadeira e profunda.

Mas, o aspecto mais relevante disso
tudo é a incapacidade humana de viver
isolada. É precisamente essa. dificuldade. a
origem de toda a série de mal-entendidos e
sofrimentos que permeiam as relações
pessoaisdodia-a-dia noseuplanomaisgeral.

Esta incapacidade decorre em
primeiro lugar da total dependência da
espécie humana em sua formação como
sujeito de direitos e obrigações. É em
função dessa total dependência que se
pode afirmar que, a rigor, enquanto
elemento original, o ser humano nem
existe. Todos nós de alguma forma somos
clones uns dos outros e o que nos parecer
originar de nosso interior é apenas a
manifestação de uso pessoal que fazemos
com aquilo que os outros nos deram e que
faz a nossa formação. Equando morremos,
por exemplo, devolvemos ao mundo tudo
aquilo de que nos utilizamos para nos
intitularmos fulano ou cicrano. Na verdade,
é isso mesmo, nossos adjetivos são
substantivos dos outros e, no final, sobram
apenas as interjeições e as interrogações!

Todo este emaranhado quântico nos
torna inseguros de alguma forma.
Insegurança tal que nenhum poder
temporal é capaz de aplacar, e, não raro, a
muitos impulsiona pela trilha perniciosa da
inveja, do egoísmo e da ignorância. Quem
está neste caminho não compreende a sua
natureza e nem aceita as suas limitações.
São os anti-sociais, infiéis a todos e fieis à
própria ganância e ao próprio egoísmo. Mas
não faz mal; a estes, sobre quem não se
repousa a confiança, Deus perdoa.
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Leilão

Bairros Morada do Sol, Redonda, Ladeira

do Uruguai, como também, impressoras

jato de tinta, máquinas copiadoras,

carteiras (tipo universitária), cortadora

de papel, dentre outros bens. Para

maiores informações ligar: 221-2468(4a

Vara) e 232-3480 / 9482-2023

(leiloeiro). •

A 4a Vara da Justiça Federal no

Piauí fará realizar nos próximos dias 04 e

17 de novembro, às 14 horas, leilões de

bens móveis e imóveis, no depósito de

leilão do leiloeiro oficial Érico Lages

Soares, localizado na Rua Eustáquio

Portela, 2247 - São Cristóvão. Serão

leiloados loteamentos localizados nos

A Seção Judiciária do Piauí
também passou a contar com os efetivos
serviços de novos 37 (trinta e sete)
servidores, oriundos do último concurso
realizado pelo Tribunal Regional Federal
da la Região. Aos novos magistrados e
servidores, as nossas boas-vindas. •

Federal Substituto na Seção Judiciária
do Maranhão, e em 2004, foram
removidos, a pedido, para a Justiça
Federal no Piauí, designados a
auxiliarem os serviços junto à 2a' e 6a
Varas Federais, respectivamente.
Atualmente, o Juiz Federal Agliberto
Machado está respondendo, também,
junto à 6a Vara Federal, que abriga o
Juizado Especial Federal do Estado do
Piauí.

ovos Juízes e Servidores
na Justiça FederallPI

O quadro de magistrados desta
Seccional passou a contar com os
honrosos serviços dos Juízes Federais
Lucas Rosendo Máximo de Araújo e
Agliberto Gomes Machado, que
entraram em exercício,
respectivamente, em 08 de março e 28
de maio deste ano.

Piauienses, aprovados em
Concurso Público para o provimento de
cargo de Juiz Federal Substituto da 1a
Região, Agliberto Machado e Lucas
Araújo ingressaram na magistratura
federal em 07 de dezembro de 1999, na
Seção Judiciária do Pará; em de 10 de
abril de 2002, assumiram o cargo de Juiz

Diretor do Foro recepciona
técnicos da CEF

O Poder Judiciário e a Caixa
Econômica Federal, tendo como objetivo

estreitar o relacionamento e facilitar o
processo decisório das execuções dos

contratos comerciais de clientes

inadimplentes (CDC, Cheque Especial,
Micro-créditos etc), tanto os referentes

às Pessoas Físicas quanto Jurídicas,

Magistrados Federais e Diretores de

Secretaria de Vara, participaram, no dia
20 de agosto, nesta Seção Judiciária, de
reunião comandada pela Gerência

Administrativa dos Contratos Comerciais

daquela empresa pública.

Reduzir o índice de

inadimplência é a meta

prioritária da CEF,que está
negociando alternativas

para quitação dos débitos

junto aos 8.260 clientes,
cujos contratos venceram

a mais de 60 dias e que, na

sua grande maioria,
encontram-se em fase de

execução na Justiça

Federal. •
Juizes Federais e Técnicos da CEF

Encontro de Oficiais
de Justiça

• •

O oficial de justiça Carlos

Geovanne Coelho Pereira, servidor
desta Seção Judiciária,

representou os Oficiais de Justiça

da Casa no VII Encontro Nacional

de Oficiais de Justiça Avaliadores
Federais, realizado no período de

20 a 22 de outubro, na cidade de

Gramado, Rio Grande do Sul.

A participação efetiva de um
servidor desta Seccional foi de grande

importância, haja vista que no referido

encontro foram abordados temas
relacionados com o desempenho da

função de execução de mandados,

objetivando uma melhor prestação

jurisdicional. •
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Carcinicultura

Francisco Hélio Ferreira
Juiz Federal

A Revista de
Direito Ambiental,
volume 33 (Jan-
Março/2004), publicou a
sentença prolatada em
Ação Civil Pública, pelo
Juiz Federal Substituto da
1a Vara, Francisco Hélio
Camelo Ferreira, que
trata da obrigatoriedade
da inspeção industrial e
sanitária dos produtos e
matérias-primas de
origem animal em
trânsito. No mesmo
periódico foi publicada,

também, a peça jurídica de autoria dos
procuradores federais Tranvanvan da
Silva Feitosa e Maria Carmem Almeida,
representantes do Ministério Público
Federal e Ministério Público do Estado do
Piauí (Curadoria do Meio Ambiente),
respectivamente, que trata da
CARClNlCULTURA, especificamente no
Estado do Piauí (área de preservação
permanente, atividade ilegal e
impactante à costa brasileira,
licenciamento, legitimidade do lbama e
a obrigatoriedade do ElA-Rima), a qual
deu início à referida Ação Civil Pública
(Processo nO 2001.6531-7) ajuizada na
Seção Judiciária do Piauí. •

Ouvidoria da Justiça
Federal da P Região

Criada pela Corregedoria-Geral do
TRF-1a Região, passou a funcionar a
Ouvidoria da Justiça Federal da la
Região, com o objetivo precípuo de
prestar serviço gratuito de informações e
de encaminhamento de reclamações,
dúvidas e consultas dos jurisdicionados,
no âmbito da la Região. O serviço é
dirigido ao atendimento dos
jurisdicionados, especialmente dos
idosos, gestantes e deficientes físicos. O
TRF - la Região, por sua Corregedoria-
Geral e através da Ouvidoria, quer ouvir a

Guia do Advogado

Cerca de 400 Juízes Federais,
dentre eles o Juiz Federal Derivaldo de
Figueiredo Bezerra Filho (la Vara/Pl),
que participaram no dia 15/10 do 210
Encontro Nacional dos Juízes Federais,
promovido pela Associação dos Juízes
Federais - AJUFE, no Hotel Costa do
Sauípe (litoral norte de Salvador),
concordaram com a proposta de criação
dos juízos especializados em conflitos
agrários, iniciativa do presidente do STJ,
Min. Edson Vidigal. A proposta de criação
de Varas Agrárias foi muito criticada pela
Associação dos Magistrados do Brasil
(AMB), entidade representativa dos
magistrados estaduais, e pelo Colégio
dos Presidentes dos Tribunais de Justiça,
que consideram que "a criação das varas
agrárias e a federalização da
competência para julgar crimes contra
os direitos humanos inibe a
independência de julgar dos
magistrados estaduais, submetendo-os
à jurisprudência ditada pelos tribunais
"cujos membros são escolhidos por
critérios exclusivamente políticos". Para
o presidente do CJF, a questão está em
que a Justiça Federal só passa a ter
competência para intervir quando se

sociedade e o jurisdicionado, porque
acredita na importância de sua opinião
para identificar aspectos que devam ser
aperfeiçoados na prestação de serviços
judiciários e na busca de sua eficiência,
consagrada e exigida constitucio-
nalmente, com vistas ao oferecimento, à
sociedade, de uma justiça efetiva, célere e
transparente. A Ouvidoria da Justiça
Federal da la Região funciona de 12 às 18
horas, de segunda a sexta-feira. Entre,
pois, em contato com a Ouvidoria e dê a
sua opinião. Ela será bem-vinda.
Telefone(61)314-5121 E-mail:
ouvidoria@trf1.gov.brwww.trf1.gov.br.

instaura o processo de desapropriação.
"Há um hiato muito grande entre o
primeiro momento da invasão, o
conflito, a bala, o tiroteio, a morte, a
confusão e, enfim, o processo de
desapropriação. Isso demora muito.
Então, o que se pretende é fazer com que
a Justiça Federal compareça desde o
primeiro momento". Esse é um primeiro
passo. Em um segundo momento, serão
tratados os ritos procedimentais para
que não ocorram procrastinações. Nesse
ponto, o Executivo já se comprometeu,
por intermédio do Ministério da Justiça, a
remeter ao Congresso Nacional um
projeto de lei sobre o tema. "Existem
processos desapropriatórios tramitando
há mais de dez anos; queremos um rito
sumário", defende. A diretoria da Ajufe,
que incluiu o tema extraordinariamente
na pauta de discussões do Encontro,
repudiou a adoção de qualquer
mecanismo de persuasão que não se
paute estritamente pelo debate
democrático e se declarou surpresa
pelas inesperadas alianças que se
constroem para minar esta proposta
(das varas agrárias) entre os setores
presumidamente progressistas da
magistratura e os mais reconhecidos
representantes do latifúndio nacional..

Varas Agrárias

O STJ lançou, em comemoração
ao Dia do Advogado (11 de agosto), o
Guia do Advogado, que contém
informações práticas aos operadores do
Direito que diariamente circulam entre
as inúmeras unidades de trabalho da
Corte. A pretensão é aproximar o cliente
do STJ e poder a~endê-Io cada vez
melhor. O Guia será útil para os
advogados em geral, mas em especial
àqueles que residem fora de Brasília e
sempre questionam ao pessoal da Seção
de Apoio aos Advogados onde encontrar
o que precisam dentro do amplo
território do STJ. A publicação será
distribuída ao público alvo somente após
a apreciação do presidente da OAB e
estará disponível nos guichês de
atendimento da área judiciária, como
também, na versão eletrônica da mesma
publicação na pagma do Superior
Tribunal de Justiça. •

"TODA NOVA IDÉIA

FORÇOSAMENTE ENCONTRA

OPOSiÇÃO

E NENHUMA HÁ l:\JUE SE

IMPLANTE SEM LUTA.

ORA, NESSES CASOS, A

RESISTÊNCIA É SEMPRE

PROPORCIONAL À
IMPORTÂNCIA DAS

RESULTANTES PREVISTAS,

PORl:\JUE, l:\JUANTO MAIOR

ELA É, TANTO MAIS

NUMEROSOS

SÃO OS INTERESSES l:\JUE

FERE.

(ALAN KARDEC)

• • •

mailto:ouvidoria@trf1.gov.brwww.trf1.gov.br.
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Construção da futura sede: avaliação e perspectivas

José Ribamar Rodrigues do Monte
Diretor da Secretaria Administrativa

A construção do Edifício-Sede

Iniciou-se em 22.01.2003, para

execução dos serviços no prazo de 540

dias, acrescidos de 90 dias para

recebimento provisório e definitivo da

obra. Em decorrência de insuficiência de

créditos orçamentários, esse período

contratado não foi suficiente para

a conclusão do empreendimento,

motivando uma prorrogação
contratual por mais 380 dias, a ..,.

partir de 15.07.2004, sendo 290

dias para execução dos serviços e

90 dias para recebimento

provisório e definitivo da

edificação.

Dessa forma, a previsão •

para o término da obra é

30.04.2005; para o recebimento,

é 29.07.2005. Tudo irá depender

dos valores a serem

descentralizados pelo TRF da la

Região. Até o final deste exercício, há

expectativa de repasse da quantia de

R$2.759.000,00, constando no projeto

de lei orçamentária para o exercício de

2005 o valor de R$5.000.000,00. Com

essas quantias há possibilidade de

conclusão da obra até abri1/2005, mas,

ainda, faltariam recursos para

instalações de divisórias, estimado em

R$1.900.000,00 e compra de mobiliário,

R$1.500.000,00. Até o mês de setembro

passado, o montante aplicado na obra

corresponde a R$8.624.698,01, inclusos

os gastos com contratação dos projetos

básicos, assistência técnica e outros

relativos ao empreendimento. A obra

atualmente está na fase de acabamento,

que representa aproximadamente 60%

do custo total de construção. O custo

total da obra, a preços atuais, equivale a

R$17.588.379,39. Com intuito de não

encarecer o valor final da construção, a

Seccional vem realizando parcerias com

outros órgão públicos federais para

execução de alguns serviços, por

exemplo, serviços de terraplanagem que

estão sendo feitos gratuitamente pelo 20

BEC.

Concomitantemente às
aplicações dos recursos, a
Administração da Seção Judiciária
presta esclarecimentos sob todos os
aspectos da obra, tais como: andamento
dos serviços, qualidade do material,
avaliação da execução orçamentária e
financeira, reajuste contratual etc. Essas
informações são prestadas
mensalmente à Secretaria

Administrativa, Secretaria de
Orçamento e Secretaria de Controle
Interno do Eg. Tribunal Regional Federal
da la Região. Além desse
acompanhamento, há também análise
de todos os processos administrativos do
projeto. A verificação é realizada pelo
Núcleo de Controle Interno da Seção
Judiciária do Piauí, bem como pelas
equipes de auditorias externas. A obra
vem sendo aprovada pelas auditorias
realizadas, sendo 01(uma) do Tribunal
de Contas da União e 2(duas) da Divisão
de Auditoria do Eg. Tribunal Regional
Federal da la Região. Essas aprovações
são de grande importância para a
Administração da Seccional,
principalmente para os servidores que
diretamente fazem parte desse desafio.
Na verdade, é um trabalho de muita

dedicação. A título de
conhecimento, até o mês de
setembro passado, foram
realizadas 50(cinqüenta)
reuniões, sendo 12(doze) na
elaboração dos projetos básicos,
lO( dez) na fase de licitação, e
28(vinte e oito) no
acompanhamento da obra.
Ressalte-se que todas as
reuniões foram decisivas para o
alcance dos resultados,
principalmente pelo trabalho
ético, otimista e perseverante
das Comissões. Os relatórios de
auditorias diplomam esse

trabalho. Por exemplo, por ocasião da 3a

auditoria foi relatada a seguinte
conclusão: "( ... )a obra estava sendo
bem executada e dentro da
normalidade. O conjunto das edificações
apresenta-se com grande beleza
plástica e, certamente, será referência
arquitetônica de destaque para o Estado
do Piauí e para a Justiça Federal de todo
o país". •
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Instalado Juizado Federal Virtual no Piauí

Preso TRF - la Região, Des. Federal Aloisio Palmeira
e o Diretor do Foro, Juiz Federal Clodomir Reis

o Presidente do Tribunal
Regional Federal da ta Região,
Desembargador Federal Aloísio
Palmeira Lima, juntamente com o
Coordenador dos Juizados Especiais
Federais da ta Região, Desem-

bargador Federal I'talo Mendes, o
Diretor do Foro da Seção Judiciária do
Piauí, Juiz Federal Clodomir Sebastião
Reis, e o Coordenador do Juizado
Especial Federal no Piauí, Juiz Federal
Márcio Braga Magalhães, implantaram
no dia 28 de setembro, nesta Capital,
o 6° Juizado Especial Federal Virtual
da la Região, que é composta por 13
Estados (entre eles o Estado do Piauí)
eo DF.

o Juizado Especial Federal
Virtual é uma
importante
ferramenta para
agilizar a pres-
tação juris-
dicional. Só no
Juizado Especial
Federal do Piauí,
que atende
causas de até 60
salários-míni-
mos, existem

Solenidade de Instalação do JEFVirtual

Momento das assinaturas digitais

cerca de 18.300 (dezoito mil e
trezentos) processos em tramitação.
A virtualização foi a alternativa
encontrada pelo TRF-1a Região para
viabilizar a celeridade no proces-
samento e julgamento das ações
ajuizadas, além de suprir a carência
de servidores. Além disso, o JEF
Virtual elimina qualquer movi-
mentação física de processos,
propiciando a redução do serviço
burocrático. •

,gla ·
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Justiça sem papel: realidade ou ficção?

OSistema do processo
eletrônico (e-proc) foi
implantado no último dia 28 de

setembro no Juizado Especial Federal
no Estado do Piauí, autorizado por
meio da Resolução nO.600-019 de 18
de dezembro de 2003, da Presidência
do Tribunal Regional Federal da
1aRegião.

O "e-proc" está sendo
implantado em todos os Juizados
Especiais Federais da 1a Região, já
tendo sido implantado no Distrito
Federal e nos Estados do Acre, Amapá,
Mato Grosso, Rondônia, Roraima e
Tocantins.

O processo eletrônico visa
agilizar o trabalho de todos os
profissionais envolvidos, permitindo a
atualização da via processual
eletrônica em todos os atos do
processo e o gerenciamento da
tramitação dos processos via web.

Trata-se de um sistema gráfico,
totalmente construído em software
livre, simples de ser utilizado e através
do qual o usuário, de posse de uma
assinatura digital, pode não só acessar
o conteúdo integral dos processos,
como enviar petições, cálculos,
procurações, documentos etc, os
quais são automaticamente anexados
aos autos virtuais.

Para os advogados existem
muitas vantagens: a diminuição de
custas com papel, impressão,
fotocópias e deslocamentos ao JEF;
comodidade do acesso imediato aos
autos no momento em que se desejar;
intimações pessoais em telas próprias

- . • =

e possibilidade de gerenciamento dos
processos integrada ao próprio
sistema. Há também vantagens
indiretas, tanto de ordem
jurisdicional, já que a redução de
custas do Judiciário e de tempo
perdido pelo Juízo em atividades de
mero expediente significa maior
agilidade na prestação jurisdicional,
quanto de ordem profissional, já que
permite ajuizar a ação no atendimento
ao cliente, o qual já sai do escritório
com o número do processo e o nome
do Juiz que apreciará o pedido.

A principal razão para que o TRF
da 1a Região tenha optado pela
virtualização é a carência de pessoal
em seus Juizados Especiais, pois é
certo que, quanto menor o número de
servidores, maior o grau de
automatização necessário para
substituir o trabalho por eles realizado
e maior a necessidade de que "à
máquina fique reservado o trabalho
mecânico e às pessoas, o criativo."

Além disso, as peculiaridades
geográficas e socio-econômicas da 1a
Região, aliadas à baixa média de
instrução das pessoas sob sua
jurisdição, demandam uma maior
responsabilidade, acentuando a
importância dos JEFs Virtuais na P
Região, pois estes representam nada
mais do que a expressão do esforço
legislativo para levar a Justiça aos
cidadãos que jamais tiveram a
oportunidade de defender seus
direitos em juízo.

No JEF do Piauí, o processo
eletrônico está sendo utilizado quase

que integralmente, desde a petição
inicial até a sentença final. É utilizado,
sem distinções, em todos os tipos de
ações, desde as que tratam matérias
de direito, até matérias de fato, sendo
que o maior volume refere-se
às.ações contra o INSS e a CEF.

Ainda não foi disponibilizada
uma sala específica para auto-
atendimento aos advogados, por
escassez de equipamentos
adequados. Entretanto, futuramente
ocorrerá orientação aos advogados de
como utilizar o e-proc.

Interessante lembrar que o
processo eletrônico não trouxe
qualquer restrição ao acesso ao JEF.
Com a instalação do sistema virtual,
espera-se que o número de
advogados que atuam no JEF e o
número de ações ajuizadas ampliem-
se consideravelmente, aproximando a
Justiça dos jurisdicionados.

O processo virtual tem se
mostrado uma ferramenta importante
na busca de agilização da tramitação
processual. Evidentemente ainda há
muito há ser desenvolvido, inclusive
na forma de organização do Juizado,
pois o uso desta tecnologia está
apenas iniciando. A implantação do
JEFVirtual é mais um processo do TRF
da 1a Região na busca de criar
condições para que seus Juizados
Especiais continuem a prestar justiça
célere e de qualidade na solução dos
conflitos, sendo o início de um novo
momento na Justiça brasileira: "a
Justiça sem papel. "

•



o que é o "e-proc"?

LlUSTIÇA FEDERAL EM PAUTA

Digitalização e Virtualização

o e-proc (Sistema de
Transmissão Eletrônica de Atos
Processuais) é um sistema de
peticionamento eletrônico, que tem o
objetivo de permitir aos advogados e
seus credenciados o encaminhamento
de petições à Justiça Federal da la
Região via Internet. Isso dá ao
advogado a possibilidade de melhor
utilizar seu tempo, pois não mais será
necessário deslocar-se ao protocolo
do Judiciário para dar entrada em suas
peças processuais. •

A petição inicial e os
documentos trazidos pela parte são
escaneados e gravados no banco de
dados, com a devolução dos originais.
Se a parte não trouxer a petição
inicial, essa será atermada, sendo
também gravada no banco de dados.
As partes são cadastradas e o

l'fiIl. eliminação do papel - todos os
documentos são escaneados e
juntados aos autos.
.autuação automática pelo sistema
- a numeração única para todas as
instâncias facilita o processo de
consultas de tramitação.
.assinatura digital - o sistema
disponibiliza a captura de
assinaturas, que é realizada por
canetas eletrônicas.

l'fiIl.marcação automática de
audiências - o computador indica a
data disponível para a audiência.
.confecção automática de
documentos pela "mesclagem de
dados" - cadastrados os dados das
partes pelo número do processo,
qualquer documento será
automaticamente montado pelo
computador, com os dados
específicos de cada espécie,
mediante o simples lançamento do
número do processo.

l'fiIl.marcação automática de perícias -
o computador marca a data
disponível para a perícia, além de
identificar a especialidade da perícia
e os horários livres para a sua
marcação.
.contestação, peticionamento inicial

Nem tudo o que é digital é
virtual.

A digitalização é tão-somente o
processo de transferência de imagem
ou dados para o meio magnético -
para o computador. Tal processo não
demanda nenhum desenvolvimento
de programas informáticos, bastando
aqueles já existentes nos aparelhos
adquiridos. Apesar de encerrar o
mérito da eliminação do papel, os
dados continuarão a ser processados
da mesma forma, ou seja, o
serventuário da justiça permanece

Como funciona o JEFVirtual?

atermador autua o processo com o
número gerado pelo sistema, nele
juntando a petição inicial e os
documentos escaneados. O processo
é distribuído e o atermador agenda a
data e o horário da audiência de
conciliação (o próprio computador
marca a data da audiência). Se

Vantagens do JEF Virtual

e incidental via e-proc - os
advogados não precisam
comparecer ao serviço de protocolo
do judiciário. Suas peças
processuais e documentos podem
ser enviados pela Internet.

l'fiIl.citação, intimação, ofícios, etc., por
e-mail - o réu é citado por e-mail .
As intimações, o envio de ofícios e
outros atos que, pela forma
tradicional exigiriam o uso de oficial
de justiça ou serviços de Correios
ocorrem por e-ma i1.
.Iançamento de fases - a fase
processual pode ser registrada
manualmente no próprio sistema do
JEF Virtual. Nos procedimentos
padronizados, o computador
poderá fazer o lançamento de forma
automática, após reconhecer a
situação do processo.
.asssinatura digital criptografada -
o juiz possui uma senha que basta
digitá-Ia para que o documento seja
assinado, o que lhe permite assinar
vários processos ao mesmo tempo.

l'fiIl.verificação de prevenção
automática pelo sistema - o
sistema verifica se ocorreu a
prefixação de competência
decorrente da conexão ou
continência.

responsável por todas as atividades.
Ele usará apenas teclado e mouse em
vez de caneta e papel.

Já a virtualização implica não só
a eliminação do papel, mas também
uma verdadeira revolução
informática, consistente na atribuição
ao computador de funções repetitivas
atualmente executadas pelos
servidores; a máquina faz as vezes do
homem. Ao homem cabe apenas as
atividades criativas e mais
elaboradas. •

necessário, será agendada a perícia. A
citação e as intimações são feitas via
e-mail. A contestação é recebida
através do e-proc.

Toda a movimentação é feita
eletronicamente, inclusive o trâmite
entre os departamentos do Juizado
Especial Federal. •

.tramitação virtual - controle de
toda a tramitação do processo,
eliminando a movimentação de
volumosos autos de um setor para
outro.
. consulta via Internet - através do
site: www.trf1.gov.br.
.publicidade máxima - o processo
pode ser consultado em qualquer
parte do planeta, o que garante a
publicidade dos atos judiciais em
tempo real.
. segurança dos dados - cada
documento cadastrado possui um
código identificador único.

velocidade de operação e
transferência dos dados - elimina a
morosidade e responde me tempo
hábil as às necessidades dos
servidores e dos jurisdicionados.
Maior segurança contra perda de
autos - possui um sistema de
backup cópias de segurança),
visando à recuperação de qualquer
informação que possa ser perdida.
. redução do serviço burocrático -
supressão de serviços repetitivos e
cansativos.

Ilil .melhor aproveitamento do tempo
para os serviços tipicamente
jurídicos. •

.-

http://www.trf1.gov.br.


EXPERIÊNCIA DE VIDA

Recuerdos de Espana

• f.•. ".,."('. ,

Escrever sobre experiências
vividas é sempre gratificante, pois as
recordações nos fazem reviver e
valorizar a importância de
determinados momentos.

No início deste ano, tive a
oportunidade de morar 05 meses na
Europa, para cursar a primeira fase
(docência) de um doutorado em
Direito, na Universidade de Valladolid,
uma das mais tradicionais da
Espanha. Foi fundada ainda na Idade
Média, no final do século XIII e, no
século XVI, junto à de Salamanca e à
de Alcalá, já era considerada uma das
três maiores universidades do Reino.
Hoje, constitui um dos mais
importantes centros de ensino
superior da Espanha, destacada em
muitos campos da
investigação,
sendo as facul-
dades de Direito e
Medicina as de
maior relevo.

A província
de Valladolid, por
sua vez, é a capital
da região de
Castilla e León.
Essa região,
repleta de castelos
e fortalezas, e
integrada por nove
províncias, é a mais
extensa de toda a
península ibérica e,
inclusive, das re-
giões da
Comunidade
Européia. Sua
capital, de mesmo
nome, dispõe de um importante
patrimônio histórico-artístico e possui
um dos museus de escultura mais
importantes da Espanha. Valladolid,
cidade de grande religiosidade e
tradicionalismos, é especialmente
célebre por suas procissões de
Semana Santa e por ser a pátria do
mais perfeito castelhano. Com cerca
de 400.000 habitantes, tem se
convertido em uma cidade moderna e
acolhedora, em contínuo
desenvolvimento urbano, oferecendo
inovadoras propostas culturais e
turísticas.

Logo na chegada, em meados
de janeiro, o frio intenso, a diferença
de fuso horário, as particularidades de
um novo idioma e o medo do
desconhecido dificultaram um pouco a
adaptação inicial, mas, passados os
primeiros dias, tudo foi se tornando
mais familiar. Fiquei encantada com a

estrutura da universidade e com o
apoio dado aos doutorandos. Pude
usufruir dos ensinamentos de grandes
mestres. Participei de discussões
muito importantes e enriquecedoras e
de realidades jurídicas bastante
diversificadas. Por diversas vezes, foi
interessante estudar assuntos de
forma tão similar ao modelo brasileiro,
como, por exemplo, os direitos
fundamentais na União Européia e na
Constituição Espanhola, que me
fizeram sentir nas salas de aula da
Universidade Federal do Piauí. Outras
vezes, de forma tão distinta,
temáticas como a do terrorismo e da
democracia militante fizeram-me crer
que estava realmente a quilômetros
de distância.

..

Desenvolvi alguns trabalhos,
sob a orientação dos professores,
como forma de aferir o conhecimento
apreendido em sala de aula, tais
como: a obrigatoriedade do voto no
Direito Brasileiro; a regulamentação
do comércio eletrônico no Brasil;
antiglobalização: uma visão
socialista; os tratos proibidos no art.
3° do Convênio Europeu de Diretos
Humanos, que versa sobre a proibição
a qualquer ato de tortura; democracia
na América Latina; informação
privilegiada no mercado de valores
mobiliários brasileiro e noção liberal
de cidadania, dentre outros,
importantes para conhecer um pouco
mais a realidade européia e fomentar
o desejo da investigação aqui no
Brasil.

No entanto, não só o estudo me
chamou atenção. Além das belezas
naturais espanholas, da história viva,
da cultura envolvente e da culinária

excepcional, apreciadas não só em
Valladolid, mas em outras cidades
como Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Segóvia, Burgos, Ávila e Zamora,
pude conhecer pessoas incríveis, que
me abriram horizontes e me
ensinaram com sua história de vida.
Fiquei surpresa com a hospitalidade e
com o profissionalismo de professores
e colegas com os quais convivi durante
esse período. Aqueceu meu coração
saber que o Brasil não os encanta
apenas em razão do futebol e do
carnaval, como imaginava, mas,
especialmente, pelos estudos
desenvolvidos, pela responsabilidade
e pela maneira alegre e criativa de
viver dos brasileiros. Os europeus
parecem estar, aos poucos, saindo do

eurocentrismo e
redescobrindo a
América sob nova
ótica: a da capa-
cidade intelectual
de seu povo.

Vivi, ainda,
alguns momentos
que certamente
ficarão marcados
na história da
Espanha. Assisti,
estupefata, ao
atentado do "11 de
março" (Valladolid
dista, apro-
ximadamente,
200Km de Madrid).
Ouvi relatos de
colegas e pro-
fessores que per-
deram amigos ou

conhecidos, ou que sofreram com a
angústia da espera de notícias dos
seus. Pude presenciar a dor, a revolta,
o medo e a magia da solidariedade
daquelas pessoas. A Espanha ficou de
luto e não foram poucas as
manifestações em favor das vítimas e
de suas famílias.

Outro momento marcante para
o povo espanhol foi o casamento dos
príncipes de Astúrias. Madrid se
enfeitou para ser palco das bodas. O
regime de monarquia parlamentarista
já não é desejo unânime,
especialmente dos mais jovens, mas a
realeza ainda é bastante forte e
reverenciada no país.

Finalmente, fica o caminho
iniciado em busca do aperfeiçoamento
profissional, a realização de uma
etapa cumprida e a saudade dos
momentos experimentados e das
pessoas que tão bem me acolheram
por lá. •



Entrevista:

Ana Flávia Pereira Madureira

Ana Flávia pereira Madureira
Analista Judiciária

Presidente do Comitê Regional do PGVQT

"Há 10 anos exerço minha
atividade na Justiça Federal/PI.

Aqui me tornei mais rico
intelectual e moralmente.

Aprendi a ter zelo pela coisa
pública, a saber tratar melhor os

que nos procuram,
principalmente os mais humildes,

bem assim ter a convicção de
que, enquanto servidor público

estou aqui para cumprir a
honrosa missão de bem servir.
Obrigado Justiça Federal pela

grande lição de vida. "
(Raimundo Lima)

"Uma década de labor
profissional dedicada

exclusivamente a uma só causa -
a verdadeira Justiça.

Justiça Federal! São 10 anos de
aprendizado

em tuas entranhas, são 10 anos
de descobertas e convivência
diária com os colegas, com os
juízes e, notadamente, com

alegria ou angústia do
jurisdicionado que ganhou ou

perdeu a questão;
por fim, são 10 anos de
realização profissional"

(Gilson Neiva Santos)

"Nesses 22 anos de serviço
aprendi muito par a vida, mas

continuo de coração aberto
para aprender muito mais. "

(Fátima Costa)

"A Justiça Federal faz parte da
minha história.

Tenho grande apreço por esta
Casa, onde pude abraçar

verdadeiramente a vocação de
ser servidor público, conhecer

pessoas interessantes e
fazer grandes amizades. "

(Charles Julien Melo - sa Vara)

"O que é 20 anos de Justiça
Federal?

É a alegria por bem servir. "
(Luiz Duque)

II

II
"O profissional valorizado e
feliz produz mais e melhor. "

II

II

LV: O termo "Qualidade de
Vida" ainda é muito vago para muitas
pessoas e instituições. Qual a
sua opinião e como mudar essa
mentalidade?

Ana Flávia: As empresas já
estão se conscientizando da
importância da qualidade de vida e da
necessidade de melhorar a qualidade
de vida de seus trabalhadores, uma
vez que o profissional valorizado e
feliz, produz mais e melhor. Contudo,
esse é um processo que requer o
comprometimento de cada um com a
valorização do seu modo de vida.
Aristóteles dizia : "Somos o que
repetidamente fazemos." Procurar
mudar a mentalidade das pessoas
acerca da idéia de Qualidade de Vida é
o nosso objetivo que procurami

outras atividades.

Buscando desenvolver o
equilíbrio do servidor não só no
tocante à saúde física, como também
social, profissional e espiritual,
estamos valorizando o servidor.
Gostaríamos de poder fazer mais,
ocorre que esse é um trabalho
voluntário e todos os membros da
Comissão desempenham outras
funções.

LV: O que cada pessoa deve
fazer para descobrir o que é qualidade
de vida na sua vida?

Ana Flávia: Procurar identificar
o que a faz feliz e criar condições
internas e externas para encontrá-Ia.
Esse processo de escolha pode mudar
a vida para melhor, porque irá
repercurtir na sua auto estima. A
qualidade de vida deve ser, sobretudo,
um movimento de dentro para fora, o
indivíduo deve centrar-se em valores
e lutar pelo que realmente importa,
uma vez que qualidade de vida não
advém apenas de altos salários, mas
de sabedoria para dar direção certa a
sua vida. Ao iniciar o dia deveríamos
fazer como os budista e perguntar?
"Estou fazendo tudo que preciso
fazer? Estou sendo a pessoa que
quero ser?

LV: Quais os benefícios do
PGQVT para a produtividade e
valorização do servidor da Justiça
Federal no Piauí?

Ana Flávia: O Programa
Qualidade de Vida e Trabalho da
Justiça Federal no Piauí tem
trabalhado procurando trazer para os
servidores várias ações como:
vacinação, feira de saúde (verificação
de pressão arterial, níveis de glicemia,
avaliação física, fator RH), palestras
sobre saúde ocupacional, ginástica
laboral, campanha pró-dentinho,
sexta-feira informal, semana de
cuidados com o coração, campanhas
de solidariedade, exposições de arte,
aula prática de combate a incêndio,
projeto Viva Melhor executado com os
servidores aposentados, caminhadas,
comemoração de temas geradores de
qualidade de vida, como:
aniversariantes do mês, dia das mães,
dia dos pais, dia da mulher, dentre

LV: Qual a sua definição de
Qualidade de Vida?

Ana Flávia: Qualidade de vida
para mim é equilíbrio espiritual,
emocional e físico.

• • • • •



Operários são alfabetizados Para seu conhecimento

Assédio Moral

O assédio moral consiste da
exposição prolongada e repetida do
trabalhador a situações humilhantes e
constrangedoras durante a jornada de
trabalho. Geralmente provocado pelas
chefias, o que leva a desestabilização
emocional e, muitas vezes, à desistência
do emprego. Trata-se do sofrimento moral.

Distúrbios Osteomusculares
relacionados ao Trabalho

Consistem em diversas patologias
do sistema músculo-esquelético que
acometem principalmente as
extremidades superiores ocasionando ou
não degeneração dos tecidos. Têm início
insidioso, caracterizando-se pela
ocorrência de vários sintomas
concomitantes ou não, como dor,
formigamento, dormência, choque, peso,
fadiga precoce. Pode resultar no
afastamento temporário ou permanente do
trabalho tendo em vista suas repercussões
(Mendes, 2003). •

Fatores de Adoecimento no Trabalho

Estresse

É uma tensão acumulada em função
do contínuo e intenso esforço do indivíduo
para se adaptar as demandas internas ou
externas que lhes são impostas por ele
mesmo, pelos outros e/ou pelo ambiente.
Não é uma doença ou um distúrbio
autodefinido por suas características físicas
e psicológicas. É um componente que
predispõe ao surgimento de condições
patológicas e diferentes formas de
adoecimento (Mendes, 2003).

Burnout

Consiste no esgotamento
emocional, fruto do estresse ocupacional
crônico que leva a exaustão emocional,
perda da auto-estima, irritação, descaso,
diminuição da produtividade e da auto-
realização no trabalho.

Não é um problema do indivíduo,
mas do lugar onde ele trabalha, que
propicia o desenvolvimento do estresse
crônico.

Caracteriza-se pela presença de
três fatores: esgotamento emocional,
despersonalização e baixo envolvimento
pessoal no trabalho.

neficiados.
Na solenidade, além do Presidente

do TRF - la Região, Desembargador
Federal Aloísio Palmeira Lima, fizeram-se
presentes o Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Estado do Piauí, Juiz Federal
Clodomir Sebastião Reis, o Coordenador do
Projeto de Alfabetização de Adultos "LER
PARACONSTRUIR",Juiz Federal Rui Costa
Gonçalves, magistrados federais,
servidores, dentre outras renomadas
autoridades do meio sócio-jurídico
piauiense. •

PGQVT,que constatou um grande número
de analfabetos entre os operários da obra,
levando-a a elaborar o referido projeto e ir
em busca de parceiros que pudessem
somar esforços em prol da concretização
do empreendimento, uma vez que
contribuirá, significativamente, para uma
melhor qualidade de vida dos operários.

A Justiça Federal no Piauí/PGQVT,
entendendo que educação vai além da
leitura e da escrita, incluiu aulas de
cidadania na programação do curso, com o
objetivo precípuo de orientar aos operários
sobre os seus direitos e deveres garantidos
constituciona Imente.

A dificuldade em decifrar as letras
por alguns dos alunos chamou a atenção
dos membros do PGQVT, que angariou

recursos para a doação de óculos
de grau aos operários. Clinicados
por oftalmologista cedido pela
Polícia Militar do Piauí, foram
prescritos 15 (quinze) óculos de
grau. Destes, 06 (seis) óculos
foram doados pela Construtora
Paulo Octávio e os outros 09
(nove) foram doados pelos

magistrados
e servidores
do Poder
Judiciário
Federal
piauiense,
através de
uma ação
solidária e
de inesti-
mável valor
para os be-

Implantado no dia 14 de fevereiro
do ano em curso, pelo então Presidente do
TRF - la Região, Desembargador Federal
Catão Alves, o Projeto de Alfabetização de
Adultos contou inicialmente com 32 (trinta
e dois) operários e partiu de uma pesquisa
realizada por uma comissão de servidores
da Seção Judiciária do Piauí, apoiada pelo

- .

No último dia 27 de setembro, o
Presidente do Tribunal Regional Federal da
1a Região, Desembargador Federal Aloísio
Palmeira Lima, fez a entrega dos
certificados de alfabetizados para os 30
(trinta) operários da la Turma do Projeto
de Alfabetização de Adultos 'LER PARA
CONSTRUIR," que trabalham no canteiro
de obras da
futura sede
da Justiça
Federal no
Piauí, loca-
lizado na
Avenida
Miguel Rosa,
Tabuleta,
nesta
Capital.

A solenidade fez parte do
encerramento do Projeto de
Alfabetização de Adultos "LER
PARA CONSTRUIR", promovido
pela Justiça Federal no Estado do
Piauí, por meio do Programa de
Gestão em Qualidade de Vida e
Trabalho - PGQVT,em parceria
com a FUNDAÇÃO BANCO DO
BRASIL, que treinou os
monitores, a SECRETARIAESTADUALDE
EDUCAÇÃO, que cedeu os monitores, o
SENAC, que disponibilizou as carteiras
escolares e a CONSTRUTORA PAULO
OTÁVIO, responsável pela edificação da
obra.



Campanha de VacinaçãoServidores retomam
•••.•.••.•..." ginástica laboral

Após o merecido descanso das
férias no mês de julho, os servidores
estão retomando as pausas diárias de 10
minutos, em que são realizados os
movimentos de alongamento e
relaxamento da Ginástica Laboral,
orientada pelo monitor Valmir Xavier. É
importante frisar que a prática diária e a
constância dos exercícios é que trarão
benefícios a médio e longo prazos, sendo
meio importante de prevenção das
DORT (doenças osteomusculares
relacionadas ao trabalho). E seu grupo?
Já começou a Ginástica? Vamos lá!!
Arregace as mangas e relaxe....... •

o PGQVT, mais uma vez, com o

intuito de promover o equilíbrio entre o

trabalho e a qualidade de vida,

priorizando precipuamente a saúde dos

que fazem a Seção Judiciária do Piauí,

deslanchou, em parceria com a Clínica

PRONTOMED/PI, a Campanha de

Vacinação Preventiva ao Contágio do

Vírus "Influenza" causador da gripe.

Uma quantidade de 80 (oitenta)

pessoas, dentre magistrados e

servidores da Casa, receberam a dose da

vacina. Servidores do PRO-SOCIAL e

membros da Comissão do PGQVT,

juntamente com as enfermeiras

requisitadas, visitaram todas as

dependências da sede da Justiça

Federal/PI para aplicar a vacina, sem,

contudo, necessitar que os servidores

saíssem de seus locais de trabalho, a fim

de não causar transtorno no andamento

dos trabalhos da Seção Judiciária. •

Passeio Ciclístico da Independência
A Justiça Federal no Piauí

realizou, no dia 05 de setembro, um

passeio ciclístico em parceria com o 2°

Batalhão de Engenharia de Construção

para comemorar a Semana da Pátria. A

concentração dos participantes

aconteceu no 2° BEC, ocorrendo uma

sessão de alongamento e aquecimento.

A chegada do passeio foi na Praça

"Marechal Deodoro" (Praça da

Bandeira), onde novas sessões de

alongamento foram feitas, para evitar

problemas articulares e musculares.

O passeio ciclístico teve como

objetivos a confraternização entre Poder

Judiciário e as Organizações Militares da

Guarnição de Teresina, bem como

estimular a participação e a integração

entre os militares da Guarnição e os

demais participantes do evento.

O evento não visa ao espírito de

competição, entretanto, houve uma

comissão julgadora para eleger a

bicicleta que estivesse mais bem

decorada e o seu proprietário, como

prêmio, ganharia uma bicicleta nova .•



Servidores são homenageados

•

IH Feira de Saúde
Semana do Servidorp,•• ,•• ,.

~'-~~'-~~'-~'/.~ '/.':. '/.':.Corpo !11m te Espíríto

Realizou-se no período de 25 a
27 de outubro, na Justiça Federal do
Estado do Piauí, a Semana do Servidor
Público, que teve como atividade
principal a III Feira de Saúde, cujo
tema desta edição foi a integração
entre os fatores "Mente, Corpo e
Espírito." A abertura oficial aconteceu
às 10 horas, do dia 25 de outubro, pelo
Juiz Federal.da laVara, Derivaldo de
Figueiredo Bezerra Filho; logo após, a
Ora. Yáscara Lages proferiu a palestra
inaugural sobre "Medicina
Ortomolecular." Esta terceira edição
da Feira de Saúde reuniu, durante
todo o período de sua realização,
expositores de setores ligados à saúde
preventiva, estética, meditação e
avaliação física que trabalham com

o encerramento da Semana do
Servidor aconteceu no dia 27 de
outubro, ocasião em que os servidores
desta Seção Judiciária receberam, em
solenidade oficial, uma justa
homenagem pela passagem do seu
dia. O Diretor do Foro, Juiz Federal
Clodomir Sebastião Reis, e os demais
Juízes Federais da Casa, fizeram a
entrega de incentivos funcionais a 27
(vinte e sete) servidores que
completaram 10, 20 e 30 anos de
efetivos serviços prestados em prol da
Justiça Federal no Piauí.

Entre os homenageados, o Juiz

-

programas destinados à melhoria da
qualidade de vida, objetivando
transmitir aos servidores, familiares e
jurisdicionados informações sobre a

Federal Derivaldo
de Figueiredo.
Bezerra Filho, que
recebeu do Diretor
da Secretaria da 1a
Vara, Gilson Neiva,
uma placa
comemorativa por
tão bem ter representado a
Magistratura Federal Piauiense nestes
últimos 10 anos.

Para falar em nome dos
servidores homenageados, foi
designada a Supervisora da Seção de
Comunicação Social, Joldene Rocha,

integração dos fatores "Corpo, Mente
e Espírito" no desenvolvimento de
uma vida saudável.

•

....
. ..

que proferiu um belíssimo discurso
que emocionou a muitos dos
presentes. Após, foi oferecido um
coquetel patrocinado pelos Juízes
FederaisdaCasa,Diretores deSecretaria
e Caixa EconômicaFederal - PABJustiça
Federal.



Programa Legal.

o Tribunal
Com grande aceitação
Idealizou o PGQVT
Pra Primeira Região

Nasceu forte e corado
Com grande disposição
Fazendo mais agradável
Prestar serviço à Nação

Promove o aprimoramento do ser
Equilibrando trabalho e qualidade de vida

Focaliza o ser humano
Disso ninguém duvida

No Piauí é modelo
De grande realização
Ana Flávia e Dinorá

Cuidam da organização

Chefiando uma equipe
De pessoas competentes

Propiciou a todos
Do juiz ao atendente

Um sorriso no rosto
Na hora de trabalhar

Produzindo mais e mais
Sem contudo se cansar

De manhã logo cedinho
Quem pela Vara passar
Vai ver os funcionários
Os músculos alongar

O baixinho fica grande
O grande fica maior
O triste fica alegre
O alegre bem melhor

Sair para almoçar
Ou até ficar sem comer
Isso não é mais problema

É fácil de resolver

Se descer para o térreo
Vai encontrar lá

Um restaurante chique
Com preço popular

Dessa forma se trabalha
Corpo e mente, espírito e emoção

Humaniza-se o ambiente
Traz respeito e cooperação

Campanhas são deflagradas
Com dinheiro ou sem o tal
A boa vontade é patente
Nessa equipe genial

o programa é legal
Não há quem diga que não
Faz de todos uma família
Numa grande integração

Gripe é coisa do passado
Diz isso quem já tomou
A vacina contra a gripe

Que o programa ministrou

o PGQVT da criança não esqueceu
Isso não é recente
Ensinou toda criança

A saber cuidar do dente

o programa
Não esqueceu o danado
Que muito já trabalhou
E agora é aposentado

Pra eles promove palestras
Com professores qualificados

Trazendo informações
Para os interessados

Tudo é elaborado
Como Freire pretendia

Leva em conta as pessoas
E a boa pedagogia

No Piauí.
O programa avançou

Saiu da sede
A outros alcançou

Foi o caso do operário
No prédio em construção
Onde levou cidadania

Para aquele nosso irmão

Levou lápis e papel
E também o professor

Montou uma sala de aulas
E a todos convidou

Para se alfabetizarem
Ampliar o horizonte

Sabendo que nada agora
Será como era antes

eqiomilton Almeida de Brito - P Vara)

• • •



Juízes e servidores dos
Juizados Especiais Federais:
participem da construção de uma
rede humana por uma nova Justiça

Programa de Economicidade Organizacional dos
Juizados Especiais Federais

Os servidores Joldene Rocha e Malcon Gomes participaram no período
de 28/09 a 08/10, no Centro de Treinamento da Justiça Federal - Centrejufe,
em Brasília-DF, do Grupo de Trabalho que aplicou a Tecnologia de
Economicidade, da Fundação Getúlio Vargas, no Programa de Melhoria do
Serviço Jurisdicional prestado pelos Juizados Especiais Federais no
atendimento à sociedade.

O Grupo de Trabalho, selecionado pelo Conselho da Justiça Federal -
CJF,após ter se submetido a um questionário e a uma entrevista psicológica,
era formado por 08 (oito) servidores e 13 (treze) Juízes Federais, oriundos
dos Tribunais Regionais Federais das 5 Regiões.

O Programa é dividido em 3 etapas. Nesta la fase foram levantadas as
propostas de trabalho que foram encaminhadas ao CJF para serem
analisadas. Posteriormente, em uma 2a fase, será realizado um
planejamento estratégico para a implantação das medidas nos Juizados
Especiais Federais.

Novas Súmulas dos JEFs

Foram publicadas no Diário da Justiça, do último dia 07/10, cinco novas súmulas aprovadas em
sessão da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Os
enunciados tratam de questões como reqúisitos para a concessão da aposentadoria por idade ao
trabalhador rural, índice de atualização dos salários-de-contribuição dos benefícios e aposentadoria
sob o regime celetista. Os textos, na integra, são os seguintes:

SÚMULA N° 18
Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à
conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de
aposentadoria previdenciária.

SÚMULA N° 19
Para o cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, deve ser considerada, na atualização
dos salários de contribuição anteriores a março de 1994, a variação integral do IRSM de fevereiro de
1994, na ordem de 39,67% (art. 21, 91°, da Lei nO8.880/94).

SÚMULA N° 20
A Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não modificou a situação do servidor celetista
anteriormente aposentado pela Previdência Social Urbana.

SÚMULA N° 21
Não há direito adquirido a reajuste de benefícios previdenciários com base na variação do IPC (Índice de
Preço ao Consumidor), dejaneiro de 1989 (42,72%) e abril de 1990 (44,80%).

SÚMULA NO 22
Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento
administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial.
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