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Margarida participa

de Jornada Jurídica

dias 4 e 5 no Jiquiá

Arthur Pinheiro Pedrosa é analista
judiciário concursado do TRF/5ª,
desde 2001, quando foi redistribuído
da Justiça Federal, onde atuava desde
96. Natural do Recife, o servidor
assessora o desembargador federal
Ubaldo Cavalcante. Arthur é
formado em Direito, pela
Universidade Federal de
Pernambuco. Nas horas
vagas, gosta de estudar
línguas estrangeiras, ler e
caminhar.

Reunidos no Recife durante o I
Encontro Nacional de Diretores de
Escolas de Magistratura Federal
(Esmafes), cerca de trinta desembar-
gadores e juízes federais de todo o
país discutiram, ontem, a estrutura
das escolas judiciais no Brasil. De
acordo com o diretor da Esmafe/5ª
Região Luiz Alberto Gurgel, “uma
escola judicial necessita de autonomia
administrativa e financeira, para poder
cumprir melhor sua missão”. E citou
como principais papéis da Esmafe a
seleção, a formação inicial e o aper-
feiçoamento dos novos juízes. Em
seguida, o diretor da Revista do TRF/
5ª, Francisco de Queiroz Cavalcanti,
proferiu palestra sobre o tema “A
Magistratura Federal e a Academia –
Uma Conciliação Possível”. Na
ocasião, salientou que “a atividade
acadêmica estimula o raciocínio e a
pesquisa faz com que o juiz aprofun-
de seus conhecimentos”. E concluiu
dizendo que “o exercício do magisté-
rio pelo juiz não impede ou dificulta
sua prestação jurisdicional”. Por sua
vez, a secretária de Pesquisa e
Informação Jurídicas do Conselho da
Justiça Federal (CJF), Neide Dias de
Sordi, fez uma explanação sobre as
atividades desenvolvidas pelo Centro
de Estudos Jurídicos (CEJ), cujos
cursos a distância já atenderam mais
de 22 mil operadores de Direito em

todo o país.
Na sua ava-
liação, o resul-
tado de algu-
mas pesqui-
sas desenvol-
vidas pelo
CEJ deu en-
sejo à espe-
cialização de
varas federais
em crimes de
lavagem de
dinheiro, à
criação dos
Requisitórios
de Pequeno
Valor (RPVs),
ao controle
eletrônico de
precatórios e
outras
medidas de
modernização
do Judiciário
Federal. O assessor especial da
Presidência do STJ, Darcy Closs,
proferiu a palestra de encerramento,
abordando o tema “Um Estudo sobre a
Escola Nacional de Formação e Aperfei-
çoamento de Magistrados”. Em seguida,
a presidente do TRF/5ª, Margarida
Cantarelli, encerrou o encontro promo-
vido pela Esmafe/5ª, com apoio da Ajufe
e da Rejufe e patrocínio da Caixa.

A presidente do TRF, desembarga-
dora Margarida Cantarelli, o diretor
da Escola de Magistratura Federal,
desembargador Luiz Alberto
Gurgel de Faria, e a diretora do
Foro da Seção Judiciária do Ceará,
juíza federal Germana Moraes,
instalam na próxima segunda-feira,
em Fortaleza, o Núcleo Seccional
da Esmafe do Ceará. Durante
sessão solene a se realizar a partir
das 16h, o juiz federal Alcides
Saldanha Lima será empossado no
cargo de diretor do Núcleo. Na
ocasião, o professor Valmir Pontes
Filho profere palestra com o tema
“Reflexões sobre a Reforma do
Poder Judiciário”.
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A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli participa da III Jornada de
Discussões Jurídicas, promovida pela
Faculdade de Direito do Recife nos dias
04 e 05 de dezembro. O evento será
realizado no auditório da Justiça Federal,
no Jiquiá. As inscrições custam R$ 60
(profissionais) e R$ 30 (estudantes).
Mais informações: 3231.7488 /
9601.9560.
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