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O presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF), 
ministro Ari Pargendler, pediu ao presidente 
da Câmara dos Deputados, deputado Marco 
Maia (PT-RS), apoio na aprovação do pro-
jeto que cria 225 cargos de juiz federal para 
compor as Turmas Recursais dos juizados 
especiais federais. O pedido foi feito na ma-
nhã desta terça-feira (15), em uma visita de 
cortesia de Pargendler ao deputado Marco 
Maia. “O STJ tem o maior interesse em manter 
boas relações com o Congresso Nacional e 
tem assuntos também para tratar nesse âmbi-
to. Aproveitei a oportunidade para conversar 
a respeito do bom funcionamento do Poder 
Judiciário”, declarou o ministro Pargendler 
demonstrando preocupação com a situação 
das Turmas Recursais dos juizados especiais 
federais, que ainda não têm estrutura própria. 

Ari Pargendler pede apoio ao 
Congresso para estruturar TRs

“Hoje essas turmas recursais não dispõem 
de magistrados. Eles são recrutados dentre 
os juízes das varas, que se afastam de suas 
atividades, deixando as varas de origem sem 
juízes”, explicou.

Será realizada no dia 23 de fevereiro, às 
9h, a Sessão de Julgamento da Turma 
Regional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais, no 15º andar deste 
Tribunal (sala de reunião do Conselho de 
Administração). Será a primeira sessão 
da TRU realizada por vídeoconferência. 
Estarão presentes o desembargador fe-
deral Rogério Fialho (Presidente da TRU); 
Luís Praxedes (Presidente da 1ª TR/CE);  
Alcides Saldanha (Presidente da 2ª TR/
CE); Helena Delgado (Presidente da TR/
PB); Amanda Torres (Presidente da 1ª 
TR/PE). Participarão por vídeoconferên-
cia as Seções do Rio Grande do Norte 
(Janilson Bezerra); Sergipe (Telma Maria) 
e Alagoas (Paulo Machado).

Presidentes das Turmas 
de Uniformização se  
reúnem no Recife

Até a próxima semana, as Seções Judiciárias 
de Alagoas e Paraíba estarão com os seus sí-
tios com novo layout. As Seções do Rio Gran-
de do Norte e do Ceará precisarão de um 
tempo maior para fazer as adequações. As 
Seções Judiciárias da Justiça Federal de Per-
nambuco e Sergipe já estão com novo portal, 
adotando o sítio padrão definido pelo TRF5. 
A reformulação da página atende ao Ato da 
Presidência nº 05/ 2011 e possui a finalidade 
de uniformizar as informações aos usuários. 
Coordenado pela Diretoria Geral, com o apoio 
da Comunicação Social e da Subsecretaria de 
Informática, o projeto, que estabeleceu um 
padrão único para o site do Tribunal e das 
Seções, tem como um dos objetivos facilitar 
a utilização dos serviços disponibilizados pela 
Justiça Federal na 5ª Região.

Seções de AL e da 
PB terão novo Portal 
na próxima semana

O conselho editorial da Revista da Seção 
Judiciária de Pernambuco convida os juízes 
federais, servidores e a comunidade jurídica 
em geral a apresentarem artigos e trabalhos 
científicos, na área jurídica ou afim, destina-
dos ao quarto número da revista. As normas 
para publicação estão disponíveis na página 
http://ww4.jfpe.jus.br:8080/popup/Diretrizes 
_ Revista_Juridica_n4.pdf. Os artigos devem 
ser encaminhados para o e-mail revista@
jfpe.jus.br até o dia 29 de abril.

A desembargadora 
federal Margarida 
Cantarelli, do TRF5, 
assume, nesta quarta-
-feira, às 17h, a pre-
sidência do Instituto 
Arqueológico, Histó-
rico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), 
fundado em 1862. Descendente direta do 
general Abreu e Lima e do pai dele, José 
Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, o famoso 
Padre Roma, um dos mártires da Revolução 
Pernambucana de 1817. Sua principal meta 
é colocar o acervo do Instituto, que fica na 
Rua do Hospício, 130, Boa Vista, mais aces-
sível ao público.

Margarida Cantarelli 
assume presidência
do IAHGP
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