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Ministro Arnaldo Esteves abre inspeção no TRF5
O corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Arnaldo Esteves 
Lima, abriu, na tarde de ontem 
os trabalhos de inspeção ordiná-
ria no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região –TRF5. A inspeção 
se estenderá até o dia 25/03, 
abrangendo as secretarias, os 
gabinetes dos desembargadores, 

as seções e os setores da Corte. 
Na abertura dos trabalhos, o mi-
nistro Arnaldo Esteves disse que 
a inspeção, realizada a cada dois 
anos, tem a finalidade de manter 
a interação do Conselho da Justiça 
Federal com os tribunais, tomar 
conhecimento das boas práticas 
de gestão, sugerir a adoção de 

práticas bem sucedidas em outras 
regiões. “O Conselho toma conhe-
cimento das práticas bem sucedi-
das e passa para outros tribunais. 
Cabe a eles aceitar, ou não, a su-
gestão”, explicou. Esteves disse, 
ainda, testemunhar a eficiência 
dos magistrados e servidores do 
TRF5, visto que os julgamentos 

estão praticamente em dia. “As 
boas práticas do tribunal refle-
te um trabalho bem articulado”, 
destacou. A abertura da inspeção 
foi prestigiada pelo presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, pelos demais 
membros da Corte e pelos servi-
dores.

desembargadora 
federal Marga-

rida Cantarelli foi ho-
menageada, na tarde 
de ontem, no Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região –TRF5, por oca-
sião da sua aposenta-
doria. Com uma plateia 
lotada, composta por 
magistrados, servido-
res, juristas, professores, 
estudantes de Direito, 
políticos, amigos e familiares da 
desembargadora, a solenidade foi 
marcada por relatos emocionados. 
Na abertura, o presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, ressaltou o sentimento de 

perda do convívio profissional com 
a magistrada que ele aprendeu a 
respeitar e a prezar como uma ver-
dadeira amiga. Em seguida, pre-
senteou a desembargadora com 
o livreto “Bendita seja entre os 

homens”, com depoimentos dos 
desembargadores do TRF5 sobre 
Margarida Cantarelli.
Surpresa - A programação, que 
era uma surpresa para a desembar-
gadora, contou com apresentações 
musicais, exibição de vídeo, home-
nagens de servidores, da presidên-
cia do Clube Náutico Capibaribe e 
dos alunos da Escola do Pilar. Um 
dos destaques foi a apresentação 
especial do extinto Coral do TRF5, 
que contou com a colaboração de 
servidores do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco e do Tri-
bunal de Justiça de Pernambuco. 
Emocionada, Margarida Cantarelli 
agradeceu a todos, lembrando que 
hoje, durante a sessão do Pleno, 

estará devolvendo ao Tribunal a 
toga que dele recebeu. “Esperando 
que tenha honrado, pois, para tan-
to, me dediquei da melhor forma 
que esteve ao meu alcance. Reto-
mo, como muito orgulho, a minha 
beca de professor que nunca guar-
dei, porque com as duas é possível 
servir ao Direito e à Justiça”.

Os desembargadores 
federais Lázaro Guima-
rães (dir.) e Rogério Fia-
lho (esq.), se despediram, 
ontem, da desembarga-
dora federal Margarida 
Cantarelli durante a última 
sessão da magistrada na 
Quarta Turma.


