
 

Justiça Federal oferece curso a jornalistas 
 
A Justiça Federal de Mato Grosso encerrou, ontem, com uma palestra 

dedicada aos profissionais da imprensa, a comemoração dos 30 anos de sua 

instalação. O Juiz Alexandre Vidigal, da 3ª Vara, discorreu sobre o tema: “A 

imprensa por dentro do Judiciário”, assunto que, inclusive, coincide com idêntica 

preocupação da Associação Nacional dos Jornais - ANJ que, em reunião em Brasília, 

na semana passada, abordou a questão. 

A grande responsabilidade da imprensa em informar o cidadão exige dos 

jornais e jornalistas maior profissionalização, a fim de eliminar erros de apuração 

dos fatos, redação e edição de notícias, que prejudicam a pessoa de quem se está 

falando e a própria imprensa, que perde a credibilidade. 

Com o propósito de que os meios de comunicação possam formar 

opiniões com conhecimento, o magistrado se propôs a dar uma aula, na qual 

explicou a estrutura do Judiciário nacional e local (Justiça Federal, Eleitoral, do 

Trabalho e Estadual), a composição de seus órgãos, seu funcionamento e 

organização. O ingresso na magistratura, a tramitação dos processos, as instâncias 

que percorrem, os  atos dos magistrados foram debatidos, com o objetivo de se 

evitar manchetes, nas quais se lêem: “Juiz pede prisão de Fulano” ou “o juiz Fulano 

deu o parecer tal”, tão comuns nos jornais hoje em dia. 

Segundo Alexandre Vidigal, é necessário que a mídia informe com 

precisão as questões do Judiciário, de forma a não causar expectativas erradas no 

seu público alvo, que toma como verdadeiras as  informações veiculadas nos meios 

de comunicação. Para o magistrado, é  natural o desconhecimento da imprensa 

sobre as questões jurídicas, já que nas redações não existem profissionais 

especializados na matéria. 

Na opinião do palestrante, o distanciamento entre os membros do 

Judiciário e da imprensa, inclusive por imposição legal, que impede o magistrado de 

falar fora dos autos, é a principal causa dos erros em que incorrem os jornalistas. 

Com o evento, Alexandre Vidigal acredita ter contribuído para que as 

matérias a respeito do Judiciário sejam veiculadas com maior precisão. 

A Solenidade, presidida pelo Diretor do Foro da Justiça Federal, Juiz 

Julier Sebastião da Silva, contou com a presença do Juiz Jirair Aram Meguerian, do 

TRF 1ª Região, de grande parte da imprensa mato-grossense, de profissionais do 

direito, além dos Juízes e servidores da Seção Judiciária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judiciário X Legislativo X Executivo - A quebra de harmonia entre os 

Três Poderes da União foi o tema do discurso do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, Nelson Gomes da Silva, de Brasília, proferido na Assembléia 

Legislativa de Cuiabá. 

Segundo o Presidente, o Judiciário tem sido criticado, sob o argumento 

de invasão de competência. O Legislativo, na falta de entrosamento e de um 

relacionamento mais profundo com os outros dois, gera o descrédito das instituições 

públicas. Já o Executivo, excede, constantemente, os limites constitucionais e legais 

de sua função. 

Para o Magistrado, as mazelas e defeitos estruturais dos Poderes, aliadas 

às vicicitudes do caráter humano, onde o orgulho e a vaidade predominam, 

arranham a independência, a harmonia e a autonomia que devem presidir o 

relacionamento dos Poderes no Estado Democrático de Direito. 

As palavras do Presidente do TRF foram ouvidas por autoridades do 

Executivo, Legislativo e Judiciário de Cuiabá, durante a homenagem feita pela 

Assembléia Legislativa à Justiça Federal, que completa 30 anos de instalação. 

 

 

Gisele Barros de Souza 

Assessora de Comunicação Social TRF - 1ª Região 

 

 

 


