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TRF5 suspende expediente

Marcelo Navarro e Rogério Fialho participam 
do Seminário Direito Administrativo Moderno
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Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

O

Aparelho Odontológico para ronco
e apneia do sono
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Aniversariantes
Francisco Cavalcanti 
vai dirigir o CCJ/FDR

presidente do TRF5, 
desembargador federal 

Marcelo Navarro, e o desem-
bargador federal Rogério 
Fialho, diretor da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª 
Região, participarão do Semi-
nário “Direito Administrativo 
Moderno: Interesse Público 
versus Interesse Privado sob a 
ótica dos Direitos Fundamen-
tais”, que acontece no dia (24 
/04), no auditório do Tribunal de 
Justiça do Estado de Alagoas. O 
presidente do TRF5 participará da 
mesa de abertura do evento. Para 
ele, é muito importante discutir a 
relação entre interesse público e 
privado no Direito Administrati-
vo moderno: “O interesse público 
está na base do Direito Adminis-
trativo, é o interesse do Estado ou 

mesmo da sociedade. Entretanto, 
Estado e sociedade são compostos 
de pessoas, de sorte que não se 
podem desconsiderar inteiramen-
te os interesses individuais delas”, 
avalia. 
Seminário - O evento tem a co-
ordenação científica do ministro 
Humberto Martins e será promo-
vido pelo Centro de Estudos Judi-

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 e as suas seções 
judiciárias vinculadas (Pernam-
buco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe) 

irão suspender seus atendimentos, 
amanhã (21/04), em virtude do 
feriado nacional de Tiradentes. De 
acordo com o Ato nº 0025/2015, 
assinado pelo ex- presidente do 

TRF5, desembargador federal Fran-
cisco Wildo, nesse dia funcionará 
o Plantão Judiciário. Já os prazos 
processuais, com vencimentos no 
período, ficarão prorrogados para 

quarta-feira (22/04), quando o 
TRF5 funcionará normalmente. O 
calendário de feriados está dis-
ponível, para consulta, na página 
do TRF5, no banner “Feriados”. 

O ronco e a apneia obstrutiva são 
considerados distúrbios do sono 
e seus diagnósticos são feitos 
através de exames clínicos e ava-
liações médica/odontológica.  A 
apneia obstrutiva do sono só 
pode ser diagnosticada através 
de um exame chamado polisso-
nografia. Os tratamentos mais 
eficazes são feitos com aparelhos 

ciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF), em parceria 
com a Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe).
O seminário visa fomentar o 
debate sobre o princípio da 
supremacia do interesse pú-
blico sobre o interesse priva-
do, os direitos fundamentais 
e os legítimos interesses pri-
vados. Participarão, ainda, o 
presidente do CJF e do Supe-

rior Tribunal de Justiça (STJ), minis-
tro Francisco Falcão; os ministros 
Napoleão Nunes Maia Filho, Raul 
Araújo e Mauro Campbell, todos 
do STJ; o ex-ministro do TSE e 
professor titular aposentado da 
Universidade de Brasília, Roberto 
Rosas; e o presidente da Ajufe, 
Antonio César Bochenek, entre 
outras autoridades. 

de pressão positiva (CPAP), indi-
cados, principalmente, para os 
casos de apneias moderadas ou 
graves. Existem, ainda, as cirur-
gias e o tratamento com apare-
lhos odontológicos. Os aparelhos 
intrabucais têm grande eficiência 
nos casos leves e moderados, se o 
tratamento for acompanhado por 
um dentista especializado. 

O desembargador federal emérito 
Francisco de Queiroz Cavalcanti 
tomará posse, nesta quinta-feira 
(23/04), às 19h, no cargo de dire-
tor do Centro de Ciências Jurídicas 
da Faculdade de Direito do Recife 
(CCJ/FDR). A solenidade será reali-
zada no salão nobre da Faculdade 
de Direito do Recife.


