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Após o encerramento, on-
tem(18), do II Congresso
Mundial de Cortes Consti-
tucionais, realizado no Rio
de Janeiro, o presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Cezar Peluso
reafirmou a importância
do Brasil no cenário internacional. O mi-
nistro destacou a oportunidade de co-
nhecer o funcionamento das Cortes
Constitucionais de 98 países. Em relação
à troca de experiências, o presidente do
STF avaliou que o Brasil tem importante
papel mostrando como o Poder Judiciá-
rio brasileiro conseguiu a sua indepen-
dência “e como vivencia essa indepen-
dência pelo perfil da legislação brasileira

Presidente do STF destaca
independência do Judiciário
em encontro internacional

e do funcionamento das
nossas Cortes”, em particu-
lar do Supremo Tribunal Fe-
deral que também tem fun-
ção de Corte Constitucional.
Ao final, o ministro Cezar
Peluso ressaltou que duran-
te as discussões dos grupos,

uma delas chamou a sua atenção. Diz
respeito à possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal permitir que a interven-
ção de advogados seja feita a distância,
como ocorre no caso da videoconferência.
“Esta ideia é importante e nós vamos
levá-la em consideração. Nada impede
que nós possamos disciplinar que essa
participação (dos advogados) seja feita
de longe”, disse Peluso.

O vice-presidente do Conselho da
Justiça Federal (CJF) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ministro Felix
Fischer, fica no comando do Tribunal até
o final das férias forenses. O ministro as-
sumiu o encargo no dia 15, substituindo
o presidente da Corte, ministro Ari
Pargendler, que ficou no plantão desde o
dia 18 de dezembro.

Felix Fischer assume
presidência do CJF e
STJ durante recesso

A professora e advogada Maria Carla
Bostiancic, especialista em Direito de
Danos (Responsabilidade Civil) da Uni-
versidade Nacional Mar Del Plata, reali-
zou palestra sobre “Intervenção do Po-
der Judiciário em Problemáticas
Bioéticas”, no 8º andar desta Corte. Ela
abordou o ângulo do direito à saúde,
relatando causas de intervenção do Ju-
diciário em questões bioéticas. “Traba-
lho em hospital em Mar Del Plata e es-
tudo a bioética em conjunto com a dig-
nidade das pessoas”, citou, abordando

algumas problemáticas e como o Judi-
ciário da Argentina se comportava di-
ante desses casos. Discursou sobre a si-
tuação na qual a família e os médicos
pedem suspensão de tratamento e ge-
ralmente o Judiciário faz opção pela
suspensão. A palestra foi mediada pela
desembargadora federal Margarida
Cantarelli.

A Subseção Judiciária da Justiça Federal
em Iguatu (CE) realizará prova para sele-
ção de estagiários do curso de Direito. O
evento ocorrerá no dia 4 de fevereiro de
2011. A escolha dos candidatos será feita
por meio de processo seletivo público e
compreenderá aplicação de prova escrita

Subseção de Iguatu (CE) seleciona estagiários
objetiva para avaliação dos conhecimen-
tos específicos dos concorrentes. As ins-
crições terminam no dia 2, na sede da
Justiça Federal em Iguatu. Os candidatos
deverão apresentar cópia da carteira de
identidade e de documento comprobató-
rio da condição de estudante de Direito.

Desligue ou tire da tomada quando
não estiver usando um eletrodoméstico.

A função de standby de um aparelho
usa cerca de 15% a 40% da energia

consumida quando está em uso.

Evite deixar aparelhos em standby

Professora argentina
faz palestra sobre
Direito à saúde


