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TRF5 sedia seminário sobre aspectos
jurídicos da Copa 2014

Maria de Lourdes Paula de Lacerda
Núcleo de Saúde
Lúcia de Fátima Pontes de Souza
Gab. Desa. Federal Margarida Cantarelli

de Março13
QUINTA

Contribuição sindical compulsória

Margarida
se despede do 
Conselho de
Administração

Pleno do TRF5
homologa nomes 
de juízes auxiliares 
da Corregedoria

omeça hoje, a partir da 9h, o 
seminário “Copa do Mundo 

2014: Lei Geral e Aspectos Jurí-
dicos”. Promovido pela Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), em parceria 
com o Centro de Estudos Judi-
ciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF), o evento visa 
ao debate dos aspectos mais 
relevantes da Lei Geral da Copa e 
a busca de soluções para os possí-
veis conflitos que possam ocorrer 
durante as competições. De acor-
do com os organizadores, durante 
o evento serão investigados os 
pontos mais sensíveis estabeleci-
dos pela Lei 12.663/2012 (Lei Geral 
da Copa), que dispõe sobre as 
medidas relativas à Copa das Con-
federações e à Jornada Mundial da 
Juventude ( já realizados) e à Copa 
do Mundo FIFA 2014. O seminário 
acontece hoje e amanhã, das 9h às 
18h30, no auditório do Pleno do 
TRF5.
Programação - Com a palestra 
“Copa do Mundo 2014: Visão 
Geral”, o diretor da Esmafe, de-

sembargador federal Marcelo 
Navarro, abrirá o ciclo de debates. 
Em seguida, o conselheiro Paulo 
Eduardo Pinheiro Teixeira (Conse-

lho Nacional de Justiça - CNJ) e a 
representante do Ministério dos 
Esportes, Eliane Bahruth, apresen-
tam o painel “Copa do Mundo: 
planejamento, execução e legado”. 
À tarde, o desembargador federal 
Luís Alberto Aurvalle (TRF4) será 
um dos debatedores do painel “O 
legado jurídico da Copa 2014 - 
Regime Diferenciado de Contrata-
ção”. Já o desembargador federal 
Aluisio Mendes (TRF2) participará 
do painel “Propriedade intelectual 
e Copa do Mundo: aspectos cíveis 
e penais”. Amanhã, o seminário 
prosseguirá com a realização de 
dois painéis e duas mesas redon-
das.

O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), em sessão do dia 
25/2/2014, julgou improcedente 
Pedido de Providências 0002486-
31.2013.2.00.0000 (Ofício nº CJF-
-OFI-2014/00928) apresentado 
contra decisão do Conselho da 

Justiça Federal (CJF), que havia  
autorizado o desconto em folha, 
de todos os servidores dos Tribu-
nais Regionais Federais, de parce-
la relativa à contribuição sindical 
compulsória. Em razão dessa de-
cisão, o TRF5 deverá descontar de 

todos os servidores, na folha de 
pagamento deste mês, a parcela 
relativa à contribuição sindical, 
prevista nos arts. 578 e seguintes 
da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). De acordo com o art. 
582 da CLT, o desconto deve ser 

efetuado no mês de março de 
cada ano, no valor corresponde à 
remuneração de um dia de tra-
balho. Mais informações podem 
ser obtidas na Divisão da Folha 
de Pagamento/Subsecretaria de 
Pessoal.”

A desembargadora federal 
Margarida Cantarelli participou, 
ontem, da sua última sessão 
do Conselho de Administração. 
Durante a reunião, a magistra-
da foi saudada pelos demais 
membros do Conselho. O pre-
sidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
destacou a perda que o Tribu-
nal sofre com a aposentadoria 
de Cantarelli. Muito emociona-
da, a desembargadora agrade-
ceu e ressaltou a amizade con-
quistada junto a todos os que 
fazem o TRF5. “Quando a gente 
se sente bem e a convivência 
é boa, não sentimos o tempo 
passar. Os desembargadores 
são os melhores amigos que eu 
poderia ter”, revelou.

O Pleno do TRF5 homologou, 
ontem (12/03), as indicações fei-
tas pelo corregedor-regional, de-
sembargador federal Francisco de 
Barros Dias, dos nomes dos juízes 
federais que atuarão como juízes 
auxiliares da Corregedoria-Regio-
nal na inspeção da Seção Judiciá-
ria do Ceará. Na primeira etapa, a 
ser realizada nas varas da capital, 
no período de 7 a 11/04, atuarão 
os juízes federais Walter Nunes 
da Silva Junior, da 2ª Vara Federal 
(RN); Bruno Teixeira de Paiva, da 9ª 
Vara Federal (PB); e Polyana Falcão 
Brito, da 23ª Vara Federal (PE). Na 
segunda etapa, de 5 a 9/05, quan-
do serão inspecionadas as varas 
do interior, atuarão como juízes 
auxiliares os mesmos juízes, exceto 
Polyana Falcão. 


