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Presidente da República participa da abertura
do Ano Judiciário no STF

Luiz Alberto Gurgel recebe  procurador-
geral do Estado e presidente da OAB-PE

Judiciário se empenha
para garantir segurança

Exposição sobre
folguedos culturais

O presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF), ministro Ari Pargendler, parti-
cipou na manhã de ontem(1º) da sessão
solene de abertura do Ano Judiciário, na
sede do Supremo Tribunal Federal (STF).
A solenidade foi conduzida pelo presi-
dente daquela Corte, ministro Cezar Pe-
luso, com a presença da presidente da
República, Dilma Roussef. A sessão  con-
tou também com a presença do vice-pre-
sidente do STJ e do CJF, ministro Felix Fis-
cher. Segundo o ministro Peluso a pre-
sença de Dilma confirma uma “harmonia
entre os Poderes”. O presidente do STF

destacou, no entan-
to, que essa harmo-
nia não deve inter-
ferir na independên-
cia de cada Poder
do sistema tripartite.
“Quero manifestar a
fundada expectativa
de que, sem prejuízo
da indeclinável independência, possamos
manter uma relação marcada sob o signo
do diálogo, da compreensão mútua e da
disposição permanente para o elevado
entendimento que nos pedem os supe-
riores interesses da pátria”, disse Peluso.

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, desembargador fe-
deral Luiz Alberto Gurgel de Faria, re-
cebeu segunda-feira em seu gabinete
visita de cortesia do procurador-geral
do Estado Tiago Arraes Alencar e o seu
adjunto Alexandre Auto de Alencar. Em
seguida, o desembargador recebeu o
presidente da OAB-PE, Henrique Ma-

riano. Na ocasião, foram dis-
cutidas questões sobre a nova
sistemática de cronologia de
inscrição dos precatórios judi-
ciais e do elenco de credores,
conforme a Emenda Constitucional 62 e
as resoluções do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) nº 115 e 123, que tratam
dos precatórios.

O artista pernambucano Paulo Ma-
rinho iniciou ontem(01) exposição
no hall do edifício-sede desta Corte.
Ele apresenta 14 quadros em óleo
sobre tela e Eucatex com temas, em
sua maioria, representativos de fol-

guedos da cultura folclórica pernambu-
cana. A  Mostra será encerrada no pró-
ximo  dia 20 de fevereiro.

O Poder Judiciário brasileiro está empe-
nhado em debater a questão da seguran-
ça pública e promover ações que tornem
a justiça criminal mais célere e efetiva. O
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reali-
za uma campanha com o objetivo de ex-
plicar, de maneira fácil e didática, a lógi-
ca do sistema de penas adotado no Bra-
sil, para que todos os cidadãos possam
participar do debate. O Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5) disponibiliza
as informações da campanha para ma-
gistrados, servidores e público em geral.
Por meio dos links  do CNJ  é possível
acessar a Rede Virtual do Judiciário
(Rede Jud), uma comunidade virtual cria-
da pelo CNJ para a troca de informações,
participação em fóruns, blogs e enquetes
com o objetivo de discutir a utilização de
penas alternativas, a extinção do regime
aberto e outras medidas.

O presidente da Corte lembrou que o Ju-
diciário, sozinho, não poderá concretizar
as perspectivas para 2011. Por isso, res-
saltou a necessidade de “uma revigoran-
te cultura de solidariedade, interação e
respeito institucionais entre os Poderes”.


