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Tarcísio de Araújo Joffily ingressou no
Tribunal através de concurso público
em fevereiro de 93, como técnico judi-
ciário, e desde agosto de 2000 é ana-
lista judiciário. Formado em Direito pela
UFPE, o servidor natalense atua no
gabinete do desembargador
Paulo Gadelha, mas já traba-
lhou na Secretaria Judiciária e
no gabinete do desembarga-
dor Luiz Alberto Gurgel. Nas
horas vagas, gosta de ler, ir
ao cinema e ouvir música.
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Começa nesta segunda-feira (29/11)
o I Encontro Regional dos Diretores
de Escolas de Magistratura Federal,
promovido pela Esmafe/5ª. A abertu-
ra será feita pelo desembargador fe-
deral Luiz Alberto Gurgel de Faria, às
14h30. Às 15h tem início a discussão
de propostas para a elaboração da
programação da Esmafe e Núcleos
Regionais para o biênio 2005/6.
Amanhã, a partir das 9h, acontece a
instalação dos trabalhos do I Encon-
tro Nacional dos Diretores de Escolas
de Magistratura Federal, que será
feita pela presidente do TRF/5ª,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli. Às 9h30 começam as
palestras a cargo dos desembarga-
dores federais Luiz Alberto Gurgel de
Faria (“O Desafio de uma Nova
Escola de Magistratura”) e Francisco
de Queiroz Cavalcanti (“A
Magistratura Federal e a Academia –
Uma Conciliação Possível”). A
secretária de Pesquisa do Conselho
da Justiça Federal, Neide Sordi, fala
sobre (“Os Institutos de Pesquisa
como Contribuição para as Escolas
Judiciais”). Os encontros contam com
apoio da Associação dos Juízes
Federais (Ajufe) e patrocínio da Caixa
Econômica Federal.

A 1ª Vara da Justiça Federal na Paraíba
promoveu até sexta-feira passada um
ciclo de audiências de conciliação entre
mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação e a Empresa Gestora de
Ativos (Emgea), com aval da Caixa
Econômica. De acordo com o juiz
federal substituto Emiliano Zapata, da 1ª
Vara, as audiências têm a finalidade de
buscar solução consensual nos
processos entre o órgão financeiro da
casa própria e os seus mutuários,
conduzindo a um final célere com a

participação das próprias partes e
resolvendo a questão discutida em juízo.
Iniciadas na última segunda-feira, as
audiências envolvendo cerca de 35 mu-
tuários vêm sendo consideradas positi-
vas, pela quantidade de acordos homo-
logados. Até então, das nove audiências
realizadas, cinco resultaram em acordo,
pondo fim a processos antigos e recen-
tes movidos por mutuários contra o Sis-
tema. Em outras audiências foram
marcadas novas datas para continuação
das negociações.

Cinco
magistrados
estarão lançando
na última Quinta
Jurídica do ano
livros de sua
autoria. O
lançamento
acontece às 17h
do dia 9 de
dezembro, no
Salão do Pleno. São os seguintes os
títulos em lançamento: “Quatro Estudos
Temáticos de Processo Civil”
(desembargador federal Napoleão Nunes
Maia Filho); “Jurisdição, Ação (Defesa) e
Processo” (desembargador federal
Francisco Wildo Lacerda Dantas);
“Controle Jurisdicional da Administração

Pública”
(juíza federal
Germana de
Oliveira
Moraes); “O
Conflito entre
o Direito de
Propriedade
e o Meio
Ambiente e a
Questão da

Indenização das Áreas de
Preservação Florestal” (juiz federal
Raimundo Alves de Campos Jr.); e
“A Eficiência da Lei de
Improbidade Administrativa e o
Foro por Prerrogativa de Função”
(juiz federal Frederico Wildson da
Silva Dantas).


