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Aniversariantes

Margarida Cantarelli entrega toga na 
despedida do Pleno 

Wilson Correia Florêncio Laurentino Filho
Gab. Des. Federal Barros Dias
Magaly de Barros Melo
SOSERVI

de Março20
QUINTA

Rogério Fialho representa o TRF5 em Brasília

Cantarelli lança livro “Momentos na 
Justiça: julgados escolhidos”

Auxílio pré-escolar: 
novas regras

Prêmio Tesouro 
Nacional 2014

a tarde de ontem, a de-
sembargadora federal 

Margarida Cantarelli participou 
da sua última sessão plenária 
no Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5, na qual, além 
de ser mais uma vez homena-
geada pelos colegas de cole-
giado, fez a entrega simbólica 
da toga, que não mais vestirá a 
partir da próxima segunda-fei-
ra, quando inicia a aposentado-
ria compulsória. O desembar-
gador federal Marcelo Navarro, 
que falou em nome dos demais 
desembargadores, lamentou a des-
pedida, destacando a falta que a 
magistrada fará. A procuradora re-
gional da República Sônia Macieira 
ressaltou os atributos de Margarida 

Cantarelli, entre os quais, a cortesia, 
a suavidade e leveza ao falar, além 
do bom humor da desembargado-
ra. Emocionada, Margarida Canta-
relli retribuiu as palavras pronuncia-
das. “Meu coração é bom porque 
resisti a tantas emoções. Agradeço, 

sobretudo, esses 14 anos de con-
vivência fraterna”. O presidente do 
TRF5, desembargador Francisco 
Wildo elogiou a colega e disse que 
acabou de receber a toga límpida, 
enriquecida pela magistrada. 
Homenagens- A Seção Judiciária 
da Paraíba (SJPE) realiza, hoje, uma 
homenagem especial a desembar-
gadora federal Margarida Canta-
relli. A solenidade, em retribuição 
aos serviços prestados à Paraíba, 
será presidida pela diretora do 
Foro, juíza Helena Fialho. Na oca-
sião, Cantarelli será agraciada pelo 
Governo da Paraíba com a Medalha 
do Mérito Governador Antonio Ma-
riz e o Título de Cidadã Pessoense, 
proposto pelo vereador Lucas de 
Brito. 

O desembargador federal Rogério 
Fialho, participa, na próxima se-
mana, da reunião do Comitê Ges-
tor do Planejamento Estratégico, 
que ocorrerá na segunda e terça-
-feira, em Brasília. O magistrado 
também representará o TRF5 na 

reunião preparatória para o VIII En-
contro Nacional do Judiciário. No 
encontro, participarão magistrados, 
gestores de metas e responsáveis 
pela área de gestão estratégica de 
todos os tribunais do país. Duran-
te a reunião, que acontecerá na 

quarta e na quinta-feira, serão 
desdobrados em ações os 12 ma-
crodesafios a serem perseguidos 
pelo Poder Judiciário entre 2015 e 
2020, além de ser feito um balan-
ço do cumprimento das metas do 
ano de 2013.

Para marcar a sua 
despedida do 
TRF5, a desem-
bargadora federal 
Margarida Canta-
relli lançou, na últi-
ma terça-feira (18), 
o livro “Momentos 
na Justiça, Julga-
dos escolhidos”. 
A obra reúne 13 dos 66.300 
processos nos quais ela atuou 
como relatora. Entre os votos e 
decisões, destacam-se a con-
cessão de pensão estatutária a 

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
aprovou, na última segunda-feira, a 
alteração do parágrafo 3º do arti-
go 77 da Resolução 04/2008,  que 
regulamenta a concessão do auxí-
lio pré-escolar no âmbito da Justi-
ça Federal de primeiro e segundo 
graus. A modificação prevê que o 
dependente beneficiário de pensão 
alimentícia, o auxilio pré-escolar 
será pago ao magistrado ou servi-
dor e deduzido em favor do filho, 
exceto nos casos em que o genitor 
também seja o responsável pelas 
despesas escolares. Mais informa-
ções pelo site www.cjf.jus.br.

Visando estimular os estudos e 
pesquisas na área de finanças 
públicas, a Escola de Administra-
ção Fazendária (ESAF) realiza o XIX 
Prêmio Tesouro Nacional 2014. O 
concurso de monografias é uma 
iniciativa da Secretaria do Tesouro 
Nacional e premiará os três pri-
meiros lugares. Para o primeiro, o 
prêmio será de 20 mil reais. Para o 
segundo, 10 mil e para o terceiro, 
5 mil. As inscrições podem ser fei-
tas até o dia 15 de setembro. Mais 
informações pelo email premio-
-stn.df.esaf@fazenda.org.br ou pelo 
telefone (61)3412-6286.

companheiro ho-
mossexual; respon-
sabilidade da união 
pela morte de uma 
criança atropelada 
por um trem; cho-
que de direitos fun-
damentais: direito à 
vida (sobrevivência) 
e direito ao meio-

-ambiente e preservação de 
espécies, entre outras. O lança-
mento ocorreu no foyer do Salão 
do Pleno, logo após a homena-
gem realizada pelo TRF5.


