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Senhoras Ministras, Senhores Ministros, damos as boas-vindas 

ao Dr. José Roberto Arruda, Governador do Distrito Federal, que, 

atendendo a convite da Presidência, comparece a esta sessão plenária, 

acompanhado de membros de sua equipe. 

Destaco dois aspectos que caracterizam esta visita: primeiro, 

ela personifica posicionamento inerente ao Tribunal da Cidadania, por ele 

vivenciado: o de manter, com os Poderes constituídos, nos níveis federal, 

distrital, estadual e  municipal, um relacionamento baseado na harmonia, 

no entendimento, no apoio, na mútua cooperação. Sim, porque, na 

verdade, todos são igualmente imprescindíveis, cada um a esmerar-se no 

cumprimento de suas atribuições, para a consolidação do Estado 

democrático de direito e, conseqüentemente, para a implementação da 

cidadania plena, sem exclusão. 

O segundo aspecto consiste no sentimento de gratidão, de 

pleno reconhecimento desta Corte para com o Governo do Distrito Federal, 

pela inestimável colaboração quando a Terracap efetuou a doação dos 

terrenos onde serão construídas as sedes do Conselho da Justiça Federal e 

da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. São instituições 

importantes no contexto do Judiciário nacional: O Conselho, por ser o 

órgão central da Justiça Federal de 1º e 2º graus; a Escola, por ter a 

destinação constitucional de regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos 

oficiais para ingresso e promoção na Magistratura. 

                                                 
* Saudação ao Dr. José Roberto Arruda, Governador do Distrito Federal, na Sessão 
Plenária do STJ em 07/02/2007. 
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Senhor Governador, o Superior Tribunal de Justiça sente-se 

prestigiado com a presença de Vossa Excelência. E, neste momento, 

reafirma a certeza de que essa convivência harmônica e produtiva 

continuará sendo a tônica entre as instituições que dirigimos, visando 

sempre à construção da sociedade com que sonhamos nós, todos os 

brasileiros – mais justa e mais humana. 

Muito obrigado. 
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