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.Os jurisdicio'nados piauienses contam,
desde o dia 08 de abril, com mais um
serviço oferecido pela. Justiça Federal no
Piauí -' .os JUIZADOS ESPECIAIS., .
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Almoço em Homenagem ao Presido TR~

Seccional patrocinaram um almoço
em homenagem ao Presidente do
TRF-1a Região, Juiz Tourinho Neto,
no Metropolitan Hotel, oportunidade
em que o Juiz-presidente sentiu-se
~uito emocionado por tão nobre
gesto. Ao despedir-se, humildemente,
agradeceu a homenagem e falou que
espera ter correspondido às
expectativas de todos aqueles que,
junto com ele, vêm trabalhando pela
boa imagem da Justiça Federal da 1a
Região.

Juízes Federais

Estado do Piauí. Na Seção Judiciá-
ria do Piauí inscreveram-se 151 can-
didatos, compareceram à prova
seletiva 110 candidatos e foram
aprovados 58. Exatamente 50% - o
mais alto índice de aprovação obtido
dentre as 14 Se.ccionais da la Região
- ressaltando, porém, que houve
E~tado em que nenhum candidato
logrou êxito.

Em seu discurso, o Presidente
do TRF-1a Região afirmou que o
Tribunal Regional Federal da 1a
Região, que acabava de completar
seu 13° aniversário, "foi talhado para
as grandezas, para crescer, criar, subir,
a fim de servir o povo com uma
jurisdição efetiva e célere, que é seu
objetivo, sua luta. "

Após a solenidade de
instalação dos JEFIPI, magistrados e
mais de 80 (oitenta) servidores desta

Juiz-titular do JEFC/PI, Carlos Brandão

solicitada por José Olímpio de Brito.
Na oportunidade, o Juiz7Presidente
do TRF-1a Região afirmou que, no
período máximo de 8 meses, o
pedido será deferido ou indeferido,
mesmo que a CEF entre com algum
tipo de recurso.

Ainda no decorrer da
solenidade de instalação do JEF/PI,
o Juiz Tourinho Neto, Presidente do
TRF-1aRegião, assinou o documento
que autoriza a abertura do processo
Ijcitatório, objetivando a construção
da sede definitiva da Justiça Federal
do Piauí,. cujo valor está orçado em
R$ 2,1 milhôes, recurso já previsto
no orçamento geral da União do ano
de 2002.

Quando usou da palavra, a
Coordenadora dos Juizados
Especiais Federais da 1a Região,
Juíza Selene Almeida, elogiou o
trabalho desenvolvidopor esta Seção
Judiciária e ressaltou, entre outros
pontos, o resultado extraordinário da
seleção dos juízes conciliadores no

A/iJizamento 1i! ação no JEFC/PI

de Almeida, Coordenadora dos
Juizados Especiais Federais da la
Região; do Diretor do Foro, Juiz
Federal Rui Costa Gonçalves; e do
Juiz-titular dos Juizados Especiais
F~derais desta Seccional, Juiz Carlos
Augusto Pires Brandão, inúmeras

Juízes Tourino Neto (Presid. TRF 1ª Re-
gião) e Rui Gonçalves (Diretor do Foro)

jurisdicionados piauienses já podem
contar com mais este serviço
oferecido pela Justiça Federal no
Piauí, que será presidido pelo Juiz
Federal Carlos Augusto Pires
Brandão, o qual acumulará com a.
jurisdição da 5a Vara, da qual é o
titular.

Além do então Presidente do
Tribunal Regional Federal da 1a
Região, Juiz Fernando da Costa
Tourinho Neto; da Juíza Selene Maria

Foram instalados no último
dia 08 de abril, na antiga sede da
Justiça Federal no Piauí, localizada
na Praça Marechal Deodoro, 954,
Centro, os. Juizados Especiais
Federais no Estado do Piauí.

A partir dessa data, os

qlf)l~flCVOX IJuizados Especiais Federais I~~~~~~
INSTALADOS OS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NO PIAUí

outras autoridades do meio jurídico
e social deste Estado prestigiaram a
solenidade: a Sub-Secretária
Estadual de Justiça, Ora. Margareth
Castro Coelho, na ocasião
representando o Exmo. Sr.
Governador do Estado do Piauí, os
juizes federais, procuradores
regionais da República e. da União,
advogados e servidores da Casa.

Durante a solenidade, foi
ajuizada ala ação no JEFC/PI que
trata de uma anulação de venda
contra a Caixa Econômica Federal,
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~~~~~~~I.luizadDs Especiais 'Federais I qll'>fQfl G/OX
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS EM PLENO FUNCIONAMENTO

'.

população do Estado do Piauí
passou a contar, desde o
último dia 08 de ab~il,com os

Juizados Especiais Federais, que
atuarão nas causas contra a União,
autarquias, fundações e empresas
públicas federais.

Os Juizados Especiais Federais
dividem-se em Cíveis e Criminais. O

'JEF Cível julgará processos
ordinários que não ultrapassem a 60
salários mínimos (atualmente o
equivalente a R$ 10.800,00). O JEF
Criminal julgará processo
relacionado a infrações de menor
potencial ofensivo, cuja pena
privativa de liberdade não ultrapasse
a,2 (dois) anos, ou para as quais seja
prevista somente a pena de multa.

Os Juizados Especiais
Federais possuem competência para
o processamento, conciliação,
transação, julgamento e execução
das causas de menor valor.

Estão excluídas da
competência. dos Juizados Especiais
Federais, nos termos do art. 30, do
parágrafo primeiro, da Lei ri. 10.259/
.2001, as causas que envolvam
Estados Estrangeiros, as ações de
mandado de segurança, de
desapropriação', de divisão e
demarcação, populares, execuções
fiscais por' improbidade
administrativa e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos,
coletivos ou individuais homogêneos.
Também estão forá da competência
dos Juizados as causas que versem
sobre bens imóveis da União,
autarquias e f.undações públicas
federais; .para a anulação ou
cancelamento de ato administrativo
federal, salvo o de .natureza
previdenciária e o de lançamento
fiscal; que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão
imposta a servidores públicos civis ou
de sanções disciplinares aplicadas a
militares.

A apresentação do 'pedido
inicial poderá ser feita diretamente
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pelo autor da ação, ou, ainda, por
intermédio do advogado.

Segundo o Juiz-titular do
JEFC/PI, Carlos Augusto Pires
Brandão; a legislação dos Juizados
Especiais prevê um procedimento
mais rápido do que o existente na
Justiça Comum, vez que o processo
para ser solucionado não precisa da
expedição de precatórios, "as
s,entenças são mandamentais, isto é,
o juiz expedirá uma ordem para o

. pagamento e a administração federal
terá um prazo de 60 (sessenta) dias
para cumpri-Ia; no caso de não
cumprimento, o juiz fará o seqüestro
da quantia necessária para o
pagamento. " ,

A Lei n. 10.259/2001, que
trata dos Juizados Especiais Federais,
acaba com os privilégios processuais
do Poder Público ao anular dois
mecanismos previstos no Código de
Processo Civil:os prazos contados em
dobro para as entidades públicas
praticarem atos processuais e. o
reexame necessário nas causas em
que o órgão p(lblico tenha sido
condenado. .

Acrescentou, ainda, que a
instalação do JEFC no Piauí
representa uma mudança de filosofia
dentro da Justiça, no sentido de que
será prestigiadO o princípio do
consenso e da oralidade, ou seJa, as
partes serão estimuladas a fazerem
acordos e assim os processos
encerram-se de forma mais ágil e
célere.

O Juizado Especial Federal
Cível localizado no 10andar do antigo
prédio da Justiça Federal no Piauí,
localizado na Praça .Marechal
Deodoro, 954, Centro, já está em
pleno funcionamento, mesmo
contando com apenas 01 (um) Juiz-
titular, 09 (nove) servidores, 20
(vinte) juízes conciliadores e 03
estagiários.

O JEFC/PI está revoluci-
nando os serviços judiciários e
yarantindo à clientela, que é 100%
de baixa renda, o acesso fácile rápido

- Juiz-titular do JEFC/PI, Carlos Brandão

à Justiça.
No prédio onde funciona o

JEFC/PI foi instalado um Posto de
Atendimento para informações do
INSS e contará, também, com um
Escritório da Caixa Econômica
Federal - CEF e de outras entidades
da administração pública federal,
corrl'oa Advocacia Geral da União -
AGU, o Departamento' Nacional de
Obras contra as Secas - DNOCS e
a Empresa Brasileira dos Correios e
Telégrafos - ECT. Esses escritórios
terão por objetivo atender ao' cidadão
nas questões referentes aos interesses
federais.

No 'JEFC/PI, as atermações,
que representam a redução do pedido
inicial a uma petição, estão sendo
realizadas, inicialmente, no período
da amanhã, no horário das 8 às 12
horas, bem. como outros
atendimentos, incluindo-se.a juntada
de documentos e informações.

Após a sua instalação, dia 08
de abril, constatou-se que a demanda
é muito grande em busca de serviços
oferecidos pelo JEFC/PI. Conforme
quadro demonstrativo abaixo, pode-
se verificar que a quantidade de
atendimentos realizados e o total de
ações ajuizadas no período de 08 a
16 de abril do corrente ano,
ultrapassaram as expectativas.
Vejamos:
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Continuação ...

08/04
09/04
10/04
11/04
12/04
15/04
16/04

Treinamento Servidores JEFC/P/

atuar como Juízes dos JEF Cíveis e
Criminais,a1a Instância, e, ao mesmo
tempo, na Turma Recursal, revisando
suas próprias decisões.

Esta SecciOJ:1a1levantou uma
série de sugestões ao Tribunal para
afastar esse problema e, no último dia
18 de abril, o egrégio TRF -1a.Região
aprovou, por unanimidade, a
instalação da Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais no Piauí,
resultado de uma luta encabeçada
pelos JuÍZesFederais deste Estado.

A/cione Lima, Superv. Secretaria JEFC/P/

Especiais Federais foi um desafio. Por-
tanto, o corpo de magistrados que fa-
zem esta Seccional não está preocu-
pado excessivamente com a quantida-
de de processos que os Juizados Espe-
ciais Federais Cíveis e Criminais rece-
berão, mas, com a qualidade dos ser-
viços que . serão prestados aos
jurisdicionados que se dispuserem a
acionar esse mecanÍsmo de solução
rápida de conflitosentre o particular e
a administração pública federal.

No que diz respeito à Turma
Recursal, a 2a Instância dos Juizados
Especiais Federais, esta Seccional teve
um problema técnico que impediu sua
instalação no Estado do Piauí,
Amazonas, Mato Grosso e todos os
demais Estados da Região Norte.
Como os Juizados Especiais Federais
Criminais funcionarão nas Varas
Federais de forma transitória,
praticamente todos os JuÍZesFederais
ficarão impedidos de atuar, também,
na Turma Recursal. Não poderiam

Ma/com Robert, Atermador JEFC/P/

3)Nos casos em que não se.
obteve resposta do INSS, o JEFC
recomenda Aue a pessoa aguarde
até 3 meses após 9 pedido formal
para então ajuizar a ação.

1) Para as ações
revIsionais, ou seja, aquelas em
que a pessoa deseja que o valor de
seu benefício (pensão,
aposentadoria, auxílio) seja revisto
NÃO HÁ NECESSIDADE de
apresentar protocolo de pedido
administrativo junto ao INSS.
Basta apresentar:
a) Carta de concessão do benefício
(quando a pessoa se aposenta
recebe do INSS);
b) Extrato trimestral do benefício (o
INSS geralmente manda pelo
Correio a cada 3 meses);
c) Cópia do RG e CPF.

Orientações Gerais
O Juizado Especial Federal

Cível esclarece:

2)Para os pedidos de
concessão inicial de benefício (nos
casos em que a pessoa ainda não
recebe nada do INSS), HÁ A
NECESSIDADE de apresentar em
Juízo o protocolo de pedido do .
benefício junto .ao INSS e,
preferencialmente, o indeferimento
(resposta negativa) do
requerimento.

Os Juizados Federais
Criminais, que funcionam na Ia, 2a,
3a e 5a Varas, localizadas no edifício-
sede da Justiça Federal do Piauí, têm
atendimento integraldas 8 às 18 horas
e julgam processos relacionados a
crimes cuja pena máxima privativa de
liberdade não ultrapasse a 2 (dois)
anos, ou para os quais seja prevista
somente a pena de multa..

A instalação dos Juizados

A tendência, pois, é aumen-
tar essa procura, vez que as matérias
jornalísticas, veiculadas na TV e nos
principais jornais da Capital, estão
motivando segurados da Previdência

I
Social e pessoas que buscam algum
tipo de benefício junto ao INSS, a
procurarem o Juizado.

O atendimento eficiente ao
público que precisa dos serviços do
JEFC/PI é uma missão dos servidores
da Casa, que procuram proporcionar
agilidade, presteza e conforto aos
cidadãos que a ele recorre, aos
profissionais que ali militam, enfim,
a todos que adentram às suas
instalações.

Os servidores responsáveis
pelo atendimento do JEFC/PI,
entretanto, observaram que muitas
pessoas não dispõem da
documentação necessária para
ajuizar a ação e estão comparecendo .
fora do horário determinado. Veja, a
seguir, algumas orientações para
facilitar o acesso ao JEFC/PI:

Vê-se, portanto, que em
apenas 07 (sete) dias de
funcionamento, o JEFCIPI fez 151
(cento e cinqüenta e um)
atendimentos e foram àjuizadas 88
(oitenta e oito) ações.

No mesmo período, na Justiça
Federal do Piauí foram ajuizadas 81
(oitenta e uma) ações (quadro abaixo).
O que vem demonstrar qUe há um
índice muito alto de solicitação de
serviços prestados pelo JEFC em tão
pouco tempo.

JUSTiÇA FEDERAL NO PIAuí
Data Total de Ações

Ajuizadas
08/04 08
09/04 09
10/04 10
11/04 11
12/04 12
15/04 15
16/04 16

JUIZADO ESPECIAL FEDE-
RAL CÍVEL

Data Nº de Atendi- Total de Ações
mentos Ajuizadas
05 01
28. 14
21 24
25 07
29 13
17 16
26 13
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