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Luz Tropical- Recife & Olinda em exposição no TRF5

Improbidade  
Administrativa

Barros Dias ministra 
curso na JFPBJuízes federais e peritos debatem soluções para reajuste de honorários
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Secretaria Judiciária
Aleksandros El Aurens Meira de Souza
Seção de Taquigrafia

omeçou ontem, no hall do 
edifício-sede do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

- TRF5, a exposição “Luz Tropical 
- Recife & Olinda” que apresenta 
trabalhos do fotógrafo Gilberto 
Marcelino. A exposição, que come-
mora os 50 anos de experiência de 
Marcelino, retrata a ideia de que a 
foto é patrimônio e a luz de Recife 
e Olinda é tropical. 
Luzes - A mostra é composta por 
12 registros coloridos e preto e 

branco. As técnicas utilizadas re-
velam diferentes formas das duas 
cidades. “Fotografei três vezes o 
mesmo cenário, mas de maneiras 
diversas, para captar luzes distintas 
e conseguir o máximo de detalhes, 
para assim, ao fazer uma sobre-
posição, conseguir um efeito tri-
dimensional”, revela. Outras obras 
são fotografias em Canvas, ou seja, 
fotos digitais impressas em tela. 
“Desta forma, quem olha, acha que 
é uma pintura” relata Marcelino.

Uma vantagem 
da exposição é 
que quem fi-
car interessado 
pode reservar a 
obra pelo tele-
fone 3427.2699 
e, após a mostra, 
que se despede 
do Tribunal no 
próximo dia 1º de 
junho, recebê-la 
em casa. 

Juízes federais que atuam nos 
Juizados Especiais Federais e 
médicos que fazem perícias para 
a Justiça Federal em Pernambuco 
estiveram reunidos, ontem, na 
Esmafe5. Na pauta, entre outros 
assuntos, esclarecimentos solici-
tados pelos juízes, referentes às 
dúvidas nos laudos emitidos pe-
los peritos. O objetivo, segundo 
a juíza Ara Cárita Muniz da Silva, 
é aperfeiçoar as respostas dos 
laudos. Por parte dos médicos, 
a reivindicação de reajuste nos 

honorários. 
Atualmente, 
os peritos 
recebem o 
valor de R$ 
176,10. 
Defasagem 
- De acordo 
com a mé-
dica legista 
e perita, 
Lillian Arruda, o valor é o mes-
mo desde 2004. Para a juíza Ara 
Cárita Muniz da Silva, o pleito é 

justo, pois 
se fosse 
aplicado o 
Índice Na-
cional de 
Preços ao 
Consumi-
dor Amplo 
Especial 
– IPCA-
-E, o va-

lor seria de R$ 272,32. Ainda de 
acordo com a magistrada, ficou 
decidido que serão encaminhados 

dois ofícios: um para a direção do 
Foro da Seção Judiciária de Per-
nambuco, referente ao atraso nos 
pagamentos dos honorários; e o 
outro, para a Corregedoria-Geral 
do CJF, solicitando a atualização 
dos honorários dos peritos.O 
pagamento de honorários, entre 
os quais os de peritos, no âmbito 
da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus e dos Juizados Es-
peciais Federais, está disposto na 
Resolução nº 558 de 22/05/2007 
do CJF.

Do dia 31 de maio ao dia 1º de 
junho, no Auditório do Superior 
Tribunal de Justiça, em Brasília, 
será realizado o Seminário Nacio-
nal de Probidade Administrativa. 
Representantes dos três Poderes 
discutirão a aplicação da Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei 
8.429/92), que completa 20 anos 
de existência em 2 de junho. O ob-
jetivo do evento é informar sobre 
as ações de improbidade em tra-
mitação nos tribunais e criar novas 
políticas públicas que auxiliem os 
órgãos do Judiciário.

O desembargador federal do TRF5 
e professor da UFRN, Francisco 
Barros Dias, ministrará, nos dias 
31 de maio e 1º de junho, o curso 
“Inovações Trazidas na Lei de Fi-
cha Limpa”, que tem como pauta 
a conscientização atualizada sobre 
a legislação pertinente o tema. 
Realizado pela LatoSensu Escola 
Jurídica e apoiado pela OAB-PB, 
o curso, voltado para advogados, 
servidores públicos, estudantes de 
direito e envolvidos nas Eleições 
2012, será realizado na Justiça Fe-
deral na Paraíba.

Gilberto Marcelino  
homenageia Recife e Olinda


