senhores participantes,
Pertencer ao Judiciário é motivo de reiterado orgulho. Assegurar direitos e proteger
a dignidade da pessoa humana exige não só responsabilidade, mas também dedicação
incansável, amor ao próximo e senso de justiça. Dedicar-se à magistratura é mais que
escolher uma profissão, uma tarefa, uma ocupação ou uma incumbência. É exercer uma
verdadeira vocação!
É com esse espírito que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em
parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, acolhe a magistratura dos países
lusófonos.
A integração e a união de países com similar tradição histórica podem traduzir-se em
fortalecimento concreto e construtivo para a solução de problemas exógenos comuns, pois
traz à pauta um amplo repertório de modelos exitosos em cada nação participante.
A globalização, vista sob o prisma da aproximação entre os povos e a suplantação das
barreiras entre os países, intensificou-se vertiginosamente durante o último século. Com
o avanço do desenvolvimento tecnológico e dos meios de comunicação, rompem-se
barreiras físicas e integra-se o mundo em tempo real.
Por via reflexa, as complexas situações apresentadas pelas sociedades modernas,
a litigiosidade imanente às relações humanas passam a ter uma escala mundial,
oportunidades que engrandecem a importância de encontros entre países com o intuito
de estreitar relacionamentos e de trocar experiências, mormente entre aqueles que têm a
língua e os valores históricos como tronco comum.
Recebo com grande honra aqueles que aqui aportam e prestigiam essa iniciativa, pois
construíram suas carreiras sob o manto do estudo e do trabalho árduo e trazem suas
experiências da magistratura, enriquecendo esta Corte pela troca e pelo diálogo.
Diálogo em seu sentido etimológico, uma vez que significa: através da fala. A fala que
atravessa fronteiras de espaço, pois reforçam laços entre nações. Que atravessa o tempo,
na medida em que os resultados deste Encontro estarão inscritos na história e seus frutos
não serão restritos ao hoje.
Sejam todos bem-vindos!
Desembargador Otávio Augusto Barbosa
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
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30

de novembro

quarta

TJDFT
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sede da primeira
etapa das Jornadas Luso-Brasileiras, tem como missão proporcionar à sociedade
do Distrito Federal e dos Territórios o acesso à justiça e a resolução dos conflitos,
por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social.
Para isso, busca atuar com celeridade, transparência, excelência, ética, próatividade, eficácia, imparcialidade e coerência, valores fundamentais ao alcance
de decisões justas e que atendam ao interesse público.

AMB
Desde a sua fundação, em 10 de setembro de 1949, a Associação dos Magistrados Brasileiros está voltada para a qualificação dos magistrados e a
excelência no exercício da profissão, promovendo debates e cursos de especialização, por meio da Escola Nacional da Magistratura (ENM), e buscando
esclarecer a sociedade acerca das atribuições dos profissionais do Judiciário.

horário

atividade

18h

Credenciamento

18h30

Ambientação: Hino Nacional

18h45

Abertura Oficial

19h15

Tecnologia e Jurisdição Eleitoral
Palestrante: Enrique Ricardo Lewandowski
Ministro do Supremo Tribunal Federal

20h

O Tribunal da Relação da Bahia e a Jurisdição
Palestrante: Prof. Sérgio Resende de Barros
Livre-docente da Universidade de São Paulo

20h45

Debate

21h

Coquetel com apresentação cultural

Mais informações no hotsite das Jornadas Luso-Brasileiras,
disponível no site do TJDFT, www.tjdft.jus.br
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quinta

O Memorial JK, projetado por Oscar Niemeyer, foi inaugurado em 12 de setembro
de 1981 e é dedicado ao ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek, fundador da
cidade de Brasília.
No local, encontram-se o corpo de JK, diversos pertences, como sua biblioteca pessoal,
e fotos. Apresenta obras projetadas por Athos Bulcão em sua área externa, um vitral
desenhado pela artista Marianne Peretti sobre a câmara mortuária e uma escultura de
4,5 metros de autoria de Honório Peçanha.

horário

10h

atividade

O Patrimônio Histórico das
Justiças Portuguesa e Brasileira
Palestrante: Prof. Nuno Camarinhas
PósDoutor da Universidade Nova de Lisboa

11h15

Debate

12h

Almoço

13h30

Fotografia: Shutterstock

Localiza-se na Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental, e está aberto para visitação de
terça a domingo, das 9h às 18h.

Visitas aos Tribunais: STJ, STF e TSE
(não destinada aos participantes do DF)

Catedral
de brasília
Projetada pelo arquiteto
Oscar Niemeyer, a Catedral
de Brasília foi inaugurada
em 31 de maio de 1970.
Localizada na Esplanada
dos Ministérios, a Catedral
está aberta todos os dias
para visitação, exceto nos
horários de missa (3ª e 6ª
às 12h15 e 18h15, sábado
às 17h e domingo às 08h30,
10h30 e 18h). Telefone:
3224-4073

Fotografia: Crystiano D’Moura
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sexta

A Ponte JK, premiada internacionalmente, foi inaugurada em 15 de dezembro de 2002. Com seus arcos assimétricos, inspirados pelo movimento de
uma pedra quicando sobre o espelho d’água, é um dos mais belos cartões
postais de Brasília. Também conhecida como Terceira Ponte, a Ponte JK liga
o Lago Sul ao Plano Piloto, cortando o Lago Paranoá.

horário

atividade

9h

Futuro da Jurisdição
Palestrante: Fátima Nancy Andrighi
Ministra do Superior Tribunal de Justiça

10h

A Intervenção dos Juízes no Espaço Internacional e
Lusofonia
Palestrante: Galileu D´agostino
Secretário-Geral Adjunto da União Internacional dos
Magistrados

11h

Debate

11h30

Carta de Brasília

12h
14h30

Almoço
Visita ao TJDFT (não destinada aos participantes do DF)

Fotografia: Cristiano Sérgio

Fotografia: Christoph Diewald e Shutterstock

A Praça dos Três Poderes é um amplo espaço aberto entre os
três edifícios monumentais que representam os três poderes da
República: o Palácio do Planalto (Executivo), o Supremo Tribunal
Federal (Judiciário) e o Congresso Nacional (Legislativo). Como
em quase todos os logradouros de Brasília, a parte urbanística foi
idealizada por Lúcio Costa e as construções foram projetadas por
Oscar Niemeyer.

Teatro
Nacional
O Teatro Nacional, maior
conjunto arquitetônico realizado por Oscar Niemeyer
em Brasília, destina-se
exclusivamente às artes. É o
principal teatro da Capital
Federal. Possui estrutura
com forma de pirâmide
irregular, e em seu interior destacam-se as salas
Martins Pena, Villa-Lobos e
Alberto Nepomuceno, onde
se realizam ao longo de
todo o ano numerosos atos
e representações culturais.
Direção do Teatro
Nacional: 3325-6153,
Bilheteria: 3325-6239 e
3325-6256, das 12h às 20h.

Fotografia: Cristiano Sérgio

localização tjdft

Localização
Palácio da Justiça
Praça Municipal, lote 01
CEP 70094-900, Brasília - DF
Contato
TELEFONE:
(061) 3103.7000
SITE: www.tjdft.jus.br

O TJDFT divide-se em 14 circunscrições, o que possibilita
o acesso fácil e rápido à justiça a todos os jurisdicionados
moradores do Distrito Federal: Brasília, Brazlândia, Ceilândia,
Gama, Juizado Especial do Guará, Juizado Especial do Riacho
Fundo, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Santa
Maria, São Sebastião, Sobradinho, Taguatinga e Samambaia.

fóruns

Fotografias: BG Press
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Fotografia: Artur L. R.

Fotografias: BG Press

1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, 1ª VIJ/DF

Fórum Desembargador Joaquim de Sousa Neto, “Fórum Verde”

Des. Joaquim de Sousa Neto - “Fórum Verde”
Primeira obra sustentável do judiciário brasileiro e
finalista do prêmio Green Building Brasil 2011

O Fórum Desembargador Joaquim de Sousa Neto, também
conhecido como Fórum Verde, foi selecionado como uma das
três edificações que mais se destacaram na categoria Obras
Públicas Sustentáveis do Prêmio Green Building Brasil 2011,
promovido pela Green Building Council, organização que
promove a sustentabilidade de obras e edificações. Sua concepção
e construção envolveu profissionais multidisciplinares e integrou
conceitos ecologicamente reconhecidos.

Parque da
Cidade
O Parque da Cidade de
Brasília Sarah Kubitschek,
popularmente conhecido
como Parque da Cidade, é um dos principais
centros de lazer ao ar livre
da cidade, concentrando
quadras de esportes, lagos
artificiais, parque de diversões, centro hípico e pistas
de caminhada, patinação
e ciclismo. Além disso, é o
maior parque urbano do
mundo, com 4,2 milhões
de m². Localiza-se no centro da cidade e fica aberto
diariamente, 24h.
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acervo
de arte

O Tribunal de Justiça
do Distrito Federal
e Territórios abriga
uma das mais valiosas
pinacotecas da
Capital da República.
Trata-se de
trabalhos dos mais
conhecidos artistas
plásticos brasileiros
de projeção
internacional, dentre
os quais:
Di Cavalcante,
Athos Bulcão, Glênio
Bianchetti, Emeric
Marcier, Carlos Sclier,
Siron Franco, Rubens
Valentim e
Milan Dusek.

RETRATO DE JK, 1961

Di Cavalcanti

MULHERES NA AREIA, 1963

Glênio Bianchetti

MASCARADOS, 1962 - Athos Bulcão

REALIZAÇÃO

TJDFT
tribunal de justiça do distrito federal e dos territórios

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio de
sua Escola de Administração Judiciária – Instituto Ministro Luiz Vicente
Cernicchiaro, é um dos organizadores das Jornada Luso-Brasileiras.
Completou seu cinquentenário em 2010, juntamente com a Capital Federal, Brasília. Desde sua fundação até a atualidade, o TJDFT vem aprimorando a qualidade de seus serviços, buscando a satisfação social na distribuição da justiça.

AMB
associação dos magistrados brasileiros

Por ser a maior Associação de Juízes da América Latina e uma das maiores
do mundo, com 14 mil filiados, a Associação dos Magistrados Brasileiros
defende e pratica, há 62 anos, a integração dos Magistrados em todos os
Países, como meio de fortalecer a classe e a autonomia do Poder Judiciário.

PATROCÍNIO

CAIXA

caixa econômica federal

A Caixa Econômica Federal foi criada em 1861 e, desde então, é agente de
políticas públicas do governo federal. Presente na vida de milhões de brasileiros, é uma empresa 100% federal, cujas ações priorizam setores como
habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços.

