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CORAÇÃO, vez que a programação
apresentada foi satisfatoriamente
prestigiada pelos magistrados e
servidores, os quais solicitaram que
encontros como esse fossem
periodicamente realizados.

funcional havia sido relegada a
segundo plano.

Estávamos nos desconhe-
cendo, dentro de nossa própria casa.

O trabalho que vem sendo
desenvolvido pela equipe
coordenadora do Programa em
Gestão de Qualidade de Vida e
Trabalho PGQVT tem demonstrado
que, aos poucos, essa realidade vem
sendo transformada, a partir do
Projeto "SEXTA-FEIRAINFORMAL"
e outros eventos responsáveis pelos
-seguidos encontros de informação e
confraternizações entre Juízes e
Servidores, dentro e fora do
ambiente de trabalho, apontando
para o acerto da Direção do Foro ao
decidir que, no decorrer deste ano, a
política administrativa deveria ser
voltada prioritariamente para o
público interno, com reflexos
positivos no público externo.

Por conta desse trabalho,
acredito que, no encerramento deste
ano judiciário, haverá motivos de
sobra para que todos percebam o
quanto 2002 foi tornado diferente.
RUI COSTA GONÇALVES

Diretor do Foro

aula de ioga é uma reivindicação antiga
dos servidores e continuará a ser
ministrada semanalmente, como forma
de prevenir o stress, a vitalização do
corpo e da mente, proporcionando bem-
estar e integração. Após, foi ministrada a
palestra "Orientação Nutricional,"
proferida por uma nutricionista da clínica
Acompanhantes do Emagrecimento
desta Capital.

Na sexta-feira, dia 27/09, a
Academia Eugênio Fortes apresentou
diversas modalidades de atividades
esportivas, despertando os servidores
para a necessidade de atividade física
regular na sua vida. Após, foi realizada a
dinâmica de grupo "Vivência para o
Autoconhecimento, li coordenada
pela psicológa Liliane Moreira. No final,
foi prestada a homenagem aos
aniversariantes do mês de setembro,
oportunidade em que foi servido um
lanche um lanche light e natural.

Alcançou pleno êxito o I
ENCONTRO DE CUIDADOS COM O

Seção Judiciária do Estado
do Piauí vem consolidando o
programa de melhoria de

qualidade de vida do servidor,
idealizado pelo Tribunal Regional
Federal da 1a Região, a despeito das
incontáveis dificuldades enfrentadas
pela equipe de coordenação local.

A Justiça Federal no Estado
do Piauí, ao transferir sua estrutura
para o Edifício SISTEL, acabou por
agravar uma deficiência que vinha se
estruturando a partir da criação das
novas varas federais, ainda no antigo
prédio - localizado na Praça da
Bandeira, qual seja, a fragmentação
do relacionamento entre o pessoal
que a compõe. O agravamento
decorreu, entre outros motivos, da
própria estrutura da nova sede, onde
cada Vara passou a ocupar um
andar, em comunicação entre si,
formando-se ilhas de
'relacionamento intersubjetivo no
seio da mesma instituição,
chegando-se a ponto de não se
identificar, com precisão, quem era
servidor ou visitante, sobretudo
porque o uso da identificação

PIiQVT -I ENCONTRO DE CUIDADOS COM O CORAÇAO
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Dando prosseguimento às
atividades do PQGVT, esta Seccional
foi palco, nos dias 25,26 e 27.09.2002,
do I ENCONTRO DE CUIDADOS
COM O CORAÇÃO, cujo objetivo foi
aumentar o nível de conscientização
dos servidores e magistrados sobre os
fatores de risco e prevenção das
doenças cardiovasculares.

A abertura do encontro ( dia
25/09) ficou por conta do cardiologista
Dr. Paulo Sérgio Tajra Cortelazzi que
proferiu a palestra "Doença
Coronariana: Análise dos Fatores
de Risco e Tratamento," e, durante
toda a manhã, foram realizados exames
de glicemia capilar e pressão
arterial nos servidores da Casa.

No dia 26/09, os servidores
foram brindados com a Aula
Inaugural da 1a turma de ioga
desta Seção Judiciária, ministrada
pela professora Dulce Pinheiro Correia,
da Universidade Federal do Piauí. A
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ativa ou passivamente, que muitas vezes
favorecem a interesses do superior
hierárquico, como por ex., a fraude no
painel de votação do Senado em que, por
pressão de alguns senadores, posteri-
ormente cassados, teve a diretora de
Secretaria da Seção de Informática do
Senado de passar por sérios questio-
namentos e humilhações por parte da
imprensa, dos políticos e da sociedade,
quando na verdade ela era uma vítima do
sistema do "faz ou perde a função ou o
emprego". No caso, ela foi forçada a
cometer as irregularidades e, se não o
fizesse, perderia não apenas a função
gratificada,mas também o emprego. Mas,
ela não ordenou os fatos, apenas fezvistas
grossas. Foio máximo que sua formação e
consci~ncia moral o permitiram.

Todo esse modo operacional
favorece um desequilíbrio acentuado no
movimento interno da qualidade e da
quantidade dos serviços prestados pela
Administração Pública.No serviçopúblico,
a quantidade supera de longe a qualidade.
A ausência de lucro aliada ao sistema
diferenciado de remuneração vertical e
cresceÍ'lte nos níveis federativo,
estabelecida no sentido valorizar
determinadas atividades em detrimento de
outras a serem desenvolvidas: a falta de
premiação e estímulo, a progressão
funcional lenta e muitas vezes injusta são
elementos que também contribuem
decisivamente para a ineficiênciageral dos
serviçospúblicos.

A ausência de lucro, o modo de
distribuição dos cargos de chefia e
assessoramento e a ausência quase total de
autonomia na execução dos serviços
desses chefes-assessores fazem do serviço
público um lugar estático, de movimento
lento, burocrático, sem perspectivas e
estimulo, repetitivo e não criativo,que não
evolui. Some-se a isso o fato de grande
parte dos administradores e agentes
públicos, sobretudo na esfera
administrativo-executiva, almejarem
ansiosamente .essasposições de comando,
não como um meio de expressar suas
capacidades de liderança, criatividade e
inteligência, colocando-as a serviço da
comunidade em geral, mas como uma
forma de ganhar dinheiro, muito dinheiro
de forma fácil e rápida, um meio de
enriquecimento ilícito, exercitando a
astúcia, a maledicência e a ociosidade.
Não raro, sem ao menos freqüentar o
expediente para, em seguida, exigirde seus
subordinados comissionados aquilo que
ele não faz e não é capaz de fazer. O
despautério da exigência, muitas vezes
ilegal, traz consigo a presunção da perda
do cargo ou da função.Éa corrupção geral,
muitasvezes,o preço da democracia.

É isso.

agentes públicos, é o maior responsável
pelas dezenas de milhares de mortes de
seus cidadãos, relegados à situação de
miséria e penúria social.

Outra questão de relevância que
justifica as arbitrariedades cometidas
pelo Estado é a maneira como os cargos
e funções públicas são ocupados. Há
dois critérios fundamentais para a
ocupação de cargos públicos: o concurso
público e a indicação política. O
concurso entretanto é apenas meio de
seleção para o acesso ao serviço público;
por si só, não garante a ocupação de
cargo ou de função pública,
especialmente aquelas de maior
relevância que são as funções de
comando, execução ou de planejamento,
que se abrigam no topo da escala vertical
de hierarquização do sistema de
organização administrativa e que são
ocupadas por indicação política. Essas
funções têm, em sua maioria absoluta,
indicações que são o resultado de
escolhas puramente pessoais que muitas
vezes levam em conta apenas critérios
eminentemente subjetivos, como o
parentesco, a confiança, a afetividade ou
a amizade, etc .. Raramente, pois não é a
regra, ; consideram a. inteligência, o
conhecimento, a competência, o talento,
a capacidade e a experiência. Estes são
critérios secundários.

Tem-se ainda a questão dos
cargos e das funções públicas sob a
perspectiva de suas finalidades, que são
eminentemente políticas. Em tese, e em
geral, os cargos de comando e as funções
comissionadas funcionam como moeda
de barganha, é uma das formas de
distribuição de poder no âmbito interno
das instituições públicas e da
Administração. Esse mecanismo que
premia alguns, em detrimento da
maioria, ainda tem o efeito colateral de
ativar sentimentos negativos em parte do
funcionalismo, engendrando disputas
internàs nutridas pela inveja, o ciúme, o
puxasaquismo e até a sabotagem. Outro
fator a ser considerado é o fato de, no
exercício de cargos ou funções
comissionadas, o funcionário não
possuir autonomia de ação, ou, se a
'possui, é extremamente limitada. Essa
passividade favorece a instalação da
corrupção no serviço público. O que se
verifica nesses casos é que o comis-
sionado, muitas vezes, por temor de
perder a sua gratificação ou emprego,
por reverência desmedida e por distúrbio
de personalidade, ou mesmo por
necessidade, direta ou indiretamente, é
levado a cometer irregularidades, quer

Opinião

OS CRITÉRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO E A CORRUPÇÃO
Carlos Alberto Rodrigues - Servidor Público Federal, Bel. Em Direito e Psicanalista.questão fundamental do serviço

público, e que justifica grande
parte das críticas a ele

direcionadas, via de regra, é o fato de
não'gerar lucro. E, ao mesmo tempo, de
está calcado em uma estrut~ra
organizacional burocrática que tanto
mais se acentua, tornando os serviços
mais lentos e ineficientes, quanto maior
os níveis de corrupção nele instalados, e
favorecidos pelo modus operandi da
organização político-administrativa.

Necessário lembrar, inicial-
mente, que o Estado é entidade político-
administrativa de natureza soberana que
detém todos os poderes e os distribui sob
a forma de competências através das leis,
distribuição essa manifestada em sua
clássica divisão: executiva, legislativa e
judiciária. Essas funções constituem-se
em esferas de poder que têm a finalidade
de uma forma ou de outra, direta ou
indiretamente, de administrar a
sociedade, realizando o bem da
coletividade. De sorte que o Estado é
administrador, legislador e juiz.

Como administrador, é o
. responsável pela elaboração de políticas
públicas que visam à implementação de
suas metàs. Nessa condição, é também
entidade que necessita angariar recursos
financeiros para a execução de suas
atividades. Isso inclui arrecadar, gerir,
aplicar e fiscalizar recursos através da
atividade orçamentária e tributária. Em
suma, o Estado não é entidade que
diretamente busque, dentro de um
sistema de livre mercado e livre
concorrência por ele estabelecido, a
. remuneração de seus serviços, senão
apenas na medida de seus investimentos.
Não busca o lucro, portanto. Porém,
mesmo assim, a organização do Estado
pode ser vista como uma grande
corporação com características próprias
e especiais.

Com efeito, a não obtenção de
lucro constitui-se em sério entrave ao
progresso e à qualidade dos serviços
públicos e, sob todos os aspectos, da
atividade estatal de maneira geral. A
perspectiva" de aplicações financeiras
pelo setor público é atrelada a recursos
previamente disponibilizados n"o
orçamento, que dependem de uma
projeção de arrecadação, cujo destino,
após a divisão, são os E,stados e
Municípios que, mercê de sua
insuficiência, inúmeras vezes, sequer
chegam a ser aplicados. Isso conduz a
conclusão taxativa de que o Estado, pela
omissão política, legislativa ou jurídica,
ou mesmo pelos desvios de recursos
financeiros praticados por alguns de seus
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ÚCLEO ADMINISTRATIVO
COM NOVA DIREÇÃO

A servidora ANA VALÉRI~
EIVA MOREIRA ARAÚJO é a

atual Diretora do Núcleo
Administrativo-NUCAD desta
Seccional. Ana Valéria tem 33 anos,
casada, 02 .(duas) filhas, natural de
Teresina/PI. Anteriormente, exercia a
função de Supervisora da Seção de
Apoio Administrativo da Secretaria
Administrativa-SEAPNSECAD, onde
atuou de 24.06.1993 a 06.10.2002. É
graduada em Ciências Contábeis e
especialista em Contabilidade pela
Universidade Federal do Piauí.

BEM-ViNDOS .....

Nasceu no último dia 16 de
setembro, com 3,57 Kg, e 49 em, na
Clínica Santa Fé, MARÍLIA
MARQUES MAGALHÃES, filha do
Juiz Federal Márcio Braga Màgalhães
(4a Vara) e de Cristiane Marques
Magalhães.

No dia 04 de outubro de 2002,
foi o dia do nascimento de MARIA
LUIZA MAZZA CAVALCANTE DE
ARAÚJO COSTA, filha de Sâmara
Mazza Araújo Costa e Pierre Costa.
Maria Luiza nasceu com 2,9 Kg e 48
em, no Hospital São Paulo.

No último dia 16 de outubro,
na Clínica Santa Fé, nasceu GILSON
NEIVA SANTOS FILHO, filho do
servidor Gilson Neiva Santos (Diretor
da Secretaria da 1a Vara) e de
Fernandina Neiva Santos FonseCà.

Aos pais e aos lindos bebês os nossos
votos de felicidades.

REFORMA AGRÁRIA E
AGRONEGÓCIO

No período de 28 a 30 de agosto do
corrente, os Juízes Federais RUI

-
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COSTA GONÇALVES, SANDRO
HELANO SOARES SANTIAGO e
MARCELO CARVALHO
CAVALCANTE DE OLIVEIRA,
participaram, na cidade de Ribeirão
Preto/Sp' do Seminário "REFORMA
AGRÁRIA E AGRONEGÓCIO,"
promovido pela Associação dos Juízes
Federais do Brasil com apoio do
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária -INCRA.
Coordenado pelo Juiz Federal Luciano
de Souza Godoy, Vice-Presidente da
AJUFE da 3a Região, no referido
Seminário foram discutidos. entre
outros temas: "A
REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DA
REFORMA AGRÁRIA," " A TRI-
BUTAÇÃO AGRÁRIA," A PROVA
TÉCNICA NA REFORMA AGRÁ-RIA"
e "A REFORMA AGRÁRIA E A
JUSTIÇA."

INSPEÇÃO ANUAL

No último dia 23 de setembro,
os Juízes Federais DERIVALDO DE
FIGUEIREDO BEZERRA FILHO e
FRANCISCO HÉLIO CAMELO
FERREIRA, fizeram a abertura
oficial da Inspeção anual da 1a

Vara. Presentes o Diretor de
Secretaria, Dr. Gilson Neiva Santos e
demais assessores que compõem a
referida Vara.

Em um universo de 4.917
(quatro mil, novecentos e dezessete)
processos em tramitação na Secretariei
da Ia Vara, 1.430 (mil, quatrocentos e
trinta) processos encontram-se em
grau de recurso junto ao TRF-l a ,

Região e apenas uma amostra de 144
(cento e quarenta e quatro) processos
sem tramitação há mais de 60 dias
foram inspecionados, no período de
23 a 27 de setembro.

DATASHOW

.Através do ato n. 715/2002, a Receita
Federal da 8a Região Fiscal, São
Paulo/Sp' doou à JF/PI um Data Show,
modelo Paim Pro 7763P/65PE, ACER.
O referido equipamento será de muita

utilidade nesta Seccional, princi-
palmente, quando da execução de
Cursos de Capacitação.

URNAS ELETRÔNICAS

No período de 12 a 23.08.2002 e de
26.08 a 06.09.2002, o Tribunal Regi-
onal Eleitoral do Piauí, a pedido da
Direção do Foro, instalou nesta
Seccional e na sede do Juizado
Especial Federal, urnas eletrõnicas com
pessoal capacitado para orientar os
jurisdicionados sobre o sistema de
votação relativo às eleições de 2002. As
orientações realizaram-se no horário
das 8 ás 13 horas.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL

Em razão do afastamento do Juiz
Federal Carlos Augusto Pires Brandão
para servir junto ao Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Piauí, foi
designado, ad referendum, para
responder pelo Juizado Especial
Federal, o Juiz Federal. Substituto
DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL,
no período de 16.09a 19.12.2002.

Nos seus eventuais afastamentos e
impedimentos será substituído pelo
Juiz Federal Substituto SANDRO'
HELANO SOARES SANTIAGO, que
em razão das férias do primeiro, passou
a responder, no período de 16 a 31 de
outubro, pelo Juizado Especial Federal.

VISITA

Esteve em nossa Seccional, no
período de 09 a 11 de outubro, a
servidora MARTA CUNHA, do
Conselho da Justiça Federal. Aqui,
desenvolveu um trabalho de
mapeamento da Seção Judiciária do
Piauí. Ou seja, realizou visitas aos
diversos setores, fazendo o levan-
tamento das competências necessárias
para que os servidores atuem nos seus
respectivos locais de trabalho.

Como resultado da 1a etapa
Desse trabalho será apresentado em
dezembro/2002 o Dicionário de
Competências da Justiça Federal a ser
utilizado . na preparação do Plano
Permanente de Capacitação dos
Servidores da Justiça Federal.

Set/Out 2002
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TURMA RECURSAL EM PLENO FUNCIONAMENTO

~

Colenda Turma Recursal do
Juizado Especial Federal
Cível e Criminal da Seção

Judiciária do Estado do Piauí, criada
em Sessão Plenária do Conselho do
Tribunal Regional Federal da 1a
Região, ocorrida em 23.05.2002, P.A
2.295/2002, teve sua instalação
disciplinada pela Portaria n.
246/2002-DIREF, com competência
para julgar recursos interpostos
contra decisões proferidas em 1° grau
desse Órgão Jurisdicional Federal
Especial.

Em seu funcionamento conta
coma seguinte composição:

I-Juízes Titulares:
Rui Costa Gonçalves - Presidente
Derivaldo B. Filho -Vice-Presidente
Roberto Veloso -membro efetivo

11 - Juízes Suplentes:
MárcioMagalhães - 1° suplente
Marcelo Oliveira -2° suplente
Sandro Santiago -3 ° suplente

As Sessões Plenárias
Ordinárias Semanais são realizadas
às quartas-feiras úteis, a partir das
8h30min, na Sala das Sessões da
Turma Recursal, tendo por
localização provisória a Sala de
Audiências da 3a Vara. As pautas de
julgamento estão sendo divulgadas
pela internet, bem como os atos das
Sessões.

No último dia 26 de agosto,
esta Seccional viveu um momento
histórico, vez que foi proferido o
primeiro acórdão, pela egrégia Corte
Recursal, que versou sobre "Recurso
contra decisão que defere ou
indefere medida cautelar cível,"
Agravo n. 700367-2, em que são

partes o INSS e Francisca Gomes
França e Outro., sob a relatoria do
MM. Juiz Federal Presidente da
Turma, RuiCosta Gonçalves.

Realmente, o que parecia um
sonho torna-se realidade: o julga-
mento de um processo tramitando na
Justiça Federal sendo julgado, em 1a
e 2a Instâncias, em tão curto espaço
de tempo. Tudo isso, graças à
instalação do Juizado Especial
Federal nesta Capital, verdadeira
evolução no conceito de Justiça.
Finalmente, as portas da Justiça
estão abertas para os deserdados da
fortuna.

o JUSTIÇA FEDERAUPI PROÍBE COBRANÇA DE TAXA PELA ECT

Em decisão inédita, o Juiz Federal
Substituto da laVara, da Seção
Judiciária do Estado do Piauí,
Francisco Hélio Camelo Ferreira,
deferiu, p<::lrcialmente,o pedido de
liminar para determinar à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
que se abstenha de cobrar, no âmbito
do Estado do Piauí, qualquer taxa
para o envio da comunicação que se
refira às ações de alimentos cujos
autores sejam crianças e
adolescentes, conforme determina o
art. 5°, ~ 2°, da Lei n. 5.478/68, até
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ulterior deliberação do referido JuÍZo.
O pedido foi ajuizado pelo

Ministério Público do Estado do
Piauí, em Ação Civil Pública, que
alegou que o Posto dos Correios de
São Gonçalo do Piauí, que atende
também ao Município de Santo
Antônio dos Milagres, vem
descumprindo, como de resto os
demais Postos estabelecidos no
Estado do Piauí, determinação
contida na Lei n. 5.478/68 (Lei de
Alimentos), especialmente o art. 5°, ~
2°, que prevê que, proposta a Ação
de Alimentos, será feita comunicação
importando citação para todos os
efeitos legais ao devedor, mediante
registro postal isento de taxas e com
aviso de recebimento.

Defendeu assim que, nas
ações de alimentos em que figure
como requerente criança ou adoles-
cente, a comunicação/citação ao
suposto devedor deve ser levada a
cabo pelos Correios na forma
mencionada, independentemente do
pagamento de qualquer taxa, norma
que assegura a prestação alimentar

de maneira rápida, providência de
grande importância, tendo em conta
o especial aspecto de que nos
cartórios do interior há uma enorme
carência de material, sendo que tais
atos ficam, muitas das vezes,
retardados por falta de selos para as
comunicações.

Segundo o eminente
magistrado, o regramento contido no
~ 2°, do art. 5°, da Lei n. 5.478/68, é
de superior importância, porquanto
tendente a facilitar o acesso a
alimentos, em favor daqueles que
deles necessitam, mormente no que
se refere à celeridade do procedi-
mento, evitando eventuais demoras
com o preparo, ou seja, com o
pagamento antecipado da despesa. E
ninguém melhor que o Ministério
Público Estadual para conhecer o
assunto, vez que são enormes e
mesmo de conhecimento geral as
dificuldades enfrentadas pelos
cartórios, especialmente os
interioranos, com vistas a imprimir,
com celeridade necessária, o
cumprimento dos atos da espécie.
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JF/PI INVESTE EM CAPACITAÇÃO
do Setor de Atermação Malcom Robert
Lima Gomes. A programação do curso
evidencia, basicamente, a preparação
dos participantes para adotarem
comportamentos mais eficazes no
tocante às Ações Previdenciárias que
diuturnamente freqüentam aquele JuÍZo.
Propiciará, também, a discussão de
temas que levem a equipe a desenvolver
esforços de mudança e competência
funcional, favorecendo, desse modo, o
fortalecimento da imagem institucional.

Objetivando o esclarecimento
de dúvidas sobre alguns aspectos
controvertidos dos processos penal e
civil, pertinentes às atividades dos
servidores da Justiça Federal no Piauí
serão realizados, no mês de novembro
vindouro, os Cursos de Atualização em
Processo Penal e Processo Civil a serem
ministrados, respectivamente, pelos
professores Paulo Roberto Fagundes,
Auditor Rscal do INSS e Professor de
Direito Penal e Processo Penal da
Universidade Federal do Piauí, e
Nazareno César Moreira Reis, Juiz de
Direito do Estado do Piauí.

Diretores reunidos em busca de um consenso
para tomada de decisão administrativa
com reflexos nas Secretarias de Vara

quanto ao papel que o administrador deva
exercer junto aos administrados, a fim de
que o trabalho desenvolvido, em conjunto,
seja de boa qualidade. Outro aspecto por
ela ressaltado foram "as dinâmicas de
grupo, as quais serviram como um estímulo
à auto-estima do servidor. ...propiciaram o
aparecimento, pelo menos no âmbito
pessoal, de algumas qualidades, bem como
queixas dos servidores ocupantes de cargos
de chefia." Por outro lado, inobstante os
resultados positivos, a servidora ressaltou
que o "teria sido mais proveitoso se o curso
tivesse se adequado mais à realidade da
instituição. "

O Diretor da Secretaria Admi-
nistrativa desta Seccional foi categórico: "A
gestão de pessoas na Justiça Federal no
Piauí possui duas fases: aprimeira, antes do
treinamento; a segunda, depois do

. treinamento."

Juizados Especiais Federais. As
orientações por eles recebidas, durante o
citado Treinamento, foram repassadas,
em forma de palestra, com o objetivo de
proporcionar aos servidores
conhecimentos relativos à Lei dos
Juizados Especiais Federais.

Recentemente, Diretores de
Secretaria e Núcleos e seus respectivos
substitutos, bem como os os membros dá
Comissão do Processo de Gestão de
Desempenho do Servidores PROGED,
participaram, no período de 30.09 a
11.10.2002, do "Curso de Gerência
Eficaz no Serviço Público." tendo
como ministrante a psicóloga Liliane
Moreira, atuante nas áreas de Qualidade
de Vida e Psicologia Organizacional

Na busca constante da melhoria
dos serviços prestados à comunidade,
servidores, conciliadores e estagiários do
Juizado Especial Federal desta Seção
Judiciária participam, no período
compreendido entre 22.10 a
14.11.2002, do Curso de Direito
Previdenciário, ministrado pelo titular

organizacional de participação e de bem-
estar, reafirmando o compromisso com
uma Justiça Federal cada vez mais cidadã."

Ana Maria de Oliveira Santos
Silva, Diretora de Secretaria da 33 Vara,
ressaltou que, apesar de proveitoso, o
Curso de Gerenciamento "poderia ter sido
melhor se tivesse sido mais curto, uma
semana, por exemplo, e a ministrante ter se
detido mais objetivamente no serviço
público, e não comparando os trabalhos
prestados aqui com os da empresa
privada." .

Segundo o servidor Flávio Lima
Aguiar, Diretor da Secretaria da 23 Vara, o
ponto diferenciador do referido curso ''foi o
deslocamento do eixo da visão do
administrador, já que este, segundo os
novos ensinamentos, deve voltar-se para as
pessoas, não mais somente para as
atividades que elas desempenham. ... e que
fatores externos influenciam decisivamente
para que seja obtida uma boa
produtividade: um ambiente de trabalho
harmônico, tratamento personalizado, um
horário de lazer dentro do expediente, ....
enfim, o aprendizado desses novos
métodos administrativos poderão trazer
mais incentivo para os servidores da Casa,
bem como melhores condições de
trabalho."

Para Sônia Mara Melo Silva,
Diretora Substituta da Secretaria da 43

Vara, "o curso foi bastante esclarecedor

.Justiça FederallPl em Pauta

GERÊNCIA EFICAZ NO SERVIÇO PÚBLICO
iretores de Secretaria e Núcleos
e seus respectivos substitutos,
bem como os integrantes da

Comissão do Programa de Gestão de
Desempenho dos Servidores desta Seção
Judiciária participaram, no período de 30
de setembro a 11 de outubro do ano
corrente, no auditório "Plauto Ribeiro," do
Curso GERÊNCIA EFICAZ NO
SERViÇOPÚBLICO.

Com uma carga horária de 20
(vinte) horas/aula e ministrado pela
psicóloga Liliane Moreira, o enfoque do
curso direcionou-se para a mobilização dos
treinandos, mediante a participação ativa
em vivências, jogos, trabalhos em grupos e
reflexões baseadas em modernos conceitos
de Administração. Dada a necessidade de
aperfeiçoamento dos papéis gerenciais,
foram também debatidos temas voltados
para o auto-conhecimento e conhe-
cimento do outro, administração de
conflitos, relações interpessoais e
funcionais, motivação no trabalho e
avaliação de desempenho.

Para a Diretora do Núcleo
Judiciário, Zelma Cavalcante, o Curso
Gerência no Serviço Público ''foi oportuno
e por demais interessante, não apenas
permitiu a discussão acerca da importância
da valorização do servidor como elemento
de motivação para o trabalho, mas,
sobretudo, porque aproximou mais os
dirigentes da construção de uma cultura

r:J
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Administração da Seção
Judiciária do Piauí cabe a
responsabilidade de materi-

alizar as condições que favoreçam o
contínuo aprimoramento de atitudes,
habilidades e comportamentos neces-
sários ao pleno exercício da profissão.

A carência de recursos
financeiros tem sido constantemente
acentuada para os programas de
capacitação, entretanto a atual
Administração vem envidando esforços
no sentido de operacionalizar as metas
estabelecidas para o exercício de 2002.

Primeiramente, ocorreu, no
período de 12 a 15.03.2002, com uma
carga horária de 12 horas/aula, o
"Treinamento para os Servidores
que Atuariam nos Juizados
Especiais Federais,"o qual beneficiou
15 servidores das áreas administrativa e
judiciária.

De 25.02 aI °.03.2002, foi a vez
dos Magistrados desta Seccional
receberem Treinamento no TRF-13

Região, visando à implantação dos

<lll'> fRfl c.vo x
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Conhecendo a .Justiça FederallPl

LONGAMANUS
malona dos atos processuais
necessita da participação de
Oficiais de Justiça para seu

cumprimento. Em muitos casos, é
necessária a 'participação desse
serventuário na prática dos atos
processuais sob pena de invalidade dos
mesmos, que vão desde uma simples
intimação ou citação até prisões,
despejos, reintegrações de posse,
penhora, arrestos, etc.' A máquina
judiciária não pode desempenhar seu
valoroso papel sem a figura do Oficial de
Justiça, que funciona como a longa
manus, ou seja, a mão do juiz que realiza
o ato processual, fazendo se materializar
a pretensão jurisdicional das partes.
Como faria a justiça sem esses diligentes
colaboradores que, em dadas ocasiões,
tudo arriscam para que os atos sejqm
realmente cumpridos? Não houvesse a

participação desse serventuário, com
certeza haveria desestruturação da
máquina judiciária, pois os magistrados
teriam que praticar "diretamente" os
atos processuais, o que seria ilógico e
certamente prejudicial a todo o sistema
judiciário. É claro que o Oficial de
Justiça é apenas uma das peças,
embora importante, no desempenho da
missão da justiça, que também conta
com a participação de vários outros
serventuários que, juntos, formam um
complexo de pessoal relevante que leva
o judiciário a cumprir seu real papel na
sociedade: fazer Justiça.

É essência da função do Oficial
de Justiça o' cumprimento dos
mandados judiCiais. O Oficial de Justiça
cumpre o mandado e assim o faz com a
prerrogativa da fé pública. Sua
Certidão, por ter fé, tem valor
praticamente absoluto. É de ser aceita
até inequívoca prova em contrário,
desde que não ofenda a lei.

Os Oficiais de Justiça da Seção

Set/Out 2002

Judiciária do Estado do Piauí cumprem
seus trabalhos com seriedade,
dedicação, bom senso e com fiel
observância da lei, e isso é de conheci-
mento não só dos serventuários desta
Seccional, mas também de todos
aqueles que, direta ou indiretamente,
procuram os serviços da Justiça Federal
neste Estado.

Atualmente, existem 20 (vinte)
Oficiais de Justiça servindo a esta Seção
Judiciária, que, embora estejam
administrativamente lotados nas 05
(cinco) varas, desenvolvem seus
trabalhos diretamente ligados à Central
de Mandados, cuja supervisão é feita
pela servidora RÉGIA VITÓRIA da
Silva Feitosa com o apoio da servidora
Maria de FÁTIMA Pereira da Silva,
onde as .mesmas realizam seus
trabalhos com muita eficiência e
organização o que, aliados a todo o

desempenho dos oficiais de justiça, faz
da Ceptral de_Mandados esse setor de
grande produtividade.

Aqui vai, para conhecimento
de todos, os nomes destes, não só
colaboradores, mas verdadeiros
"guerreiros" que não medem esforços e
nem se furtam de enfrentar os mais
difíceis obstáculos para dar fiel
cumprimento ao respeitável mandado:
AGNALDO Cordeiro, Antônio de A.
TORRES, Antônio SARMENTO de A
C Júnior, ARIANA A. Matos, Carlos I

GEOVANE C. Pereira, CÉLIA Maria
de A Leitão, CLÁUDIA Margareth S
Ferreira, EDVALDINA Reis,
DARCICLÉIA Meireles, ELVIS
Miranda, EVALDO Borges,
EVERANES Silva, FREDerick Melo,
JAMES Soares, José EVANDRO
Oliveira, MÁRCIA FERNANDA
Nunes, Maria de FÁTIMA Costa,
PEDRO Luís D. Filho, SÍLVIA
Carvalho Pinto e VALDEC Régio
Ramos.

Cant:inho do Esporte
A

ll1r(Q)~IEll(Q)WIE~ll~s.~m(C~. ."• •••O Clube dos Economiários do
Piauí, nos últimos dias 07,08,14,15,21
e 22 de setembro, foi palco do I
TORNEIO DE TÊNIS DA
INDEPENDÊNCIA, cuja realização já
era um desejo antigo de muitos que
atuam na área jurídica e são adeptos da
prática tenista.

Contou com 12 participantes,
entre Juízes Federais, Servidores,
Advogados, Procuradores e outros
operadores do Direito, todos da categoria
inicial, e foi organizado pelos servidores
Gilson Neiva, Diretor de Secretaria da la
Vara, e Saturnino Dantas, servidor da 5a
Vara, ambos desta Seccional.

Objetivando intensificar a
prática esportiva em busca de unia
melhor qualidade na saúde, o I
TORNEIO DETÊNIS, que contou com o
apoio da Academia Eugênio Fortes e da
UNIMEDIPI, visou, também, a propor-
cionar a integração dos operadores do
Direito que, diariamente, exercitam o
tênis nas horas de lazer.

A Grande Final do I Torneio de
Tênis da Independência ocorreu no dia
22 de setembro, com a seguinte
classificação:
- Campeão: João Francisco - LEX
ADVOCACIA
-Vice-Campeão: Saturnino - 5a Vara
JF/PI
-3° Lugar: Tupinambá - procurador
CEF
_4° Lugar: Bayna - servidor TRElPI

O I TORNEIO DE TÊNIS DA
INDEPENDÊNCIA foi bastante
prestigiado por magistrados e servidores
do Judiciário Federal, em razão das
belíssimas partidas realizadas e pela
excelente organização, a qual recebeu
inúmeros elogios dos participantes e
convidados, os quais já estão cobrando a
realização do próximo campeonato.

CONFIRAI
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HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

l

A Seção Judiciária do Piauí
encheu-se de alegria, na data de 25 de
outubro próximo passado, data em que
os servidores desta Seccional foram
homenageados pela passagem do seu
dia 28 de outubro.

Na oportunidade, o Diretor do
Foro, Juiz Federal Rui Costa Gonçalves,
fez a entrega da placa e do Diploma em
"Homenageou Por Tempo de Serviço,"
além do botão de lapela a 09 (nove)
servidores desta Seccional que haviam
dedicado mais de 10 anos de efetivos
serviços à'Justiça Federal no Piauí.

Instituída pela Resolução n. 19,
de 17 de novembro de 2000, do TRF-1a
Região, a Homenagem Por Tempo de
Serviço destina-se a galardoar servidores
que, em plena atividade no TRF-1a
Região e nas suas Seções Judiciárias,
completaram 10,20 e 30 anos de efetivo
exercício.

Foram agraciados: Ana Maria de
Oliveira Santos Silva, Ana Valéria Neiva
Moreira Araújo, Pedro Vieira de Sousa,
Maria Rosângela Cunha Leite Costa e
José Ribamar Rodrigues do Monte.

Também foram homenageados:
Maria de Fátima Per~ira da Silva, Jorge
Afonso Costa, Edivaldina Ribeiro de
Santana Reis e Darlan Silvio Batista
Prado.

O servidor Ribamar Monte foi
bastante aplaudido pelo pronunci-
amento de estímulo, valorização e
reconhecimento que fez em nome dos
servidores homenageados.

Durante a solenidade, os

JF Rui Gonçalves - Diretor do Foro,
homenageado pelos 10 anos de serviços

dedicados à Magistratura Federal

JF Marcelo Oliveira parabenizando o servidor
Jorge Afonso Costa
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Ana Valéria Neiva Araújo - Diretora do NUCAD
Servidora Homenageada

servidores da Casa, representados pelo
servidor Carlos Alberto Rodrigues,
ofér~ceram ao Juiz Federal Rui Costa
Gonçalves, Diretor do Foro, uma placa
em homenagem pelos seus 10 anos de
efetivos serviços dedicados à
Magistratura Federal. Após, o nosso
Diretor proferiu algumas palavras de
agradecimento, oportunidade em que
elogiou o quadro de pessoal desta Seção
Judiciária, que, segundo ele, está sempre
voltado para a execução de uma
prestação jurisdicional e administrativa
exemplar, simbolizando a firme
resolução de manter o portal da justiça
sempre aberto àqueles que dela

Edivaldina Reis - Executante de Mandados,
cumprimentada pelo JF Rui Gonçalves

Maria de Fátima Pereira da Silva - CEMAN
Servidora Homenageada

necessitam. A cada servidor congratulou
e se disse orgulhoso de fazer parte de
uma Seccional que possui um quadro de
pessoal que corresponde às esperanças
depositadas e ao aperfeiçoamento
esperad? e desejado.

Sob a organização da Comissão
de Cerimonial desta Seccional, esta
belíssima festa, que contou com o
imprescindível apoio da DlREF,SECA0 e
PGQVT, finalizou com um sorteio de
brindes ofertados pela RS Previdência e
pela CEF,e a degustação de um delicioso
coquetel oferecido pela SERJUSPI e
SINTRAJUFEjPI.

Ana Maria Silva - Diretora 3" Vara,
homenageada pelo JF Rui Gonçalves
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