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Aniversariantes

QUINTA

A
Presidente do TRF5 participa do II Encontro 
Brasil-Alemanha

MPF vota lista sêxtupla para vaga de 
desembargador do TRF5

Abastecimento dos reservatórios de água

Gabinete adere ao 
Outubro Rosa

Juiz Federal  
José Parente Pinheiro

SJCE
Inalda Vila Nova de Moura
Subsecretaria do Plenário
Rodrigo César Araújo Farias
STI

partir da próxima segunda 
feira (29), será realizado, em 
três cidades alemãs, o II En-

contro Brasil-Alemanha. Durante 
três dias, representantes dos dois 
países vão discutir questões sobre 
Direitos Constitucional, Administra-
tivo, Tributário, Ambiental, Finan-
ceiro, entre outros. Convidado para 
palestrar no evento, o presidente 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5, desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, falará sobre “O Sistema Tri-
butário Brasileiro e a partilha das 
receitas pelos entes políticos fede-
rativos”, no último dia do Encontro. 
Programação - O primeiro dia do 
evento será realizado em Berlim, 
capital da Alemanha. O corregedor-
-geral da Justiça Federal, ministro 

João Otávio de 
Noronha, o juiz 
federal Nino 
Toldo, presiden-
te da Associa-
ção dos Juízes 
Federais (AJU-
FE), palestrarão 
sobre temas como Ordem Econô-
mica e a Magistratura na Constitui-
ção Federal Brasileira. Temas sobre 
a Constituição alemã serão deba-
tidos pelos professores alemães 
Christian Waldhoff e Chritoph Möl-
lers. Neste mesmo dia, será reali-
zada a assinatura da prorrogação 
do Acordo de Cooperação entre o 
Conselho da Justiça Federal (CJF) e 
as universidades de Berlim e Fri-
burgo. No segundo dia (30), já em 
Leipzig, os participantes assistirão 

às palestras 
da desem-
bargadora 
federal Mar-
ga Tessler, 
presidente 
do TRF4, e 
da ministra 

Isabel Gallotti, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), no Superior Tribunal 
Administrativo da Alemanha. Ao fim 
do dia, será realizada uma visita ao 
Tribunal Imperial (Reichsgericht). O 
terceiro dia do Encontro (31) será 
realizado em Munique, no Superior 
Tribunal Financeiro. Neste dia, as 
palestras ficarão por conta do Pre-
sidente do TRF5 e do desembarga-
dor federal Newton de Lucca, Pre-
sidente do TRF3, que falará sobre a 
Execução Fiscal Brasileira. 

O Ministério Público Federal 
(MPF) votou, ontem, a lista sêx-
tupla que será enviada ao TRF5 
com os nomes dos candidatos a 
desembargador, para ocupar a 
vaga deixada pelo desembarga-
dor federal emérito Paulo Gade-
lha, originário da OAB. A lista é 
composta pelos procuradores da 
República Alessander Wilckson 
Cabral Sales (PR/CE), Alexandre 
Meireles Marques (PR/CE), Márcio 
Andrade Torres (PR/CE) e Fer-
nando Braga Damasceno (PRM/
Sobral/CE), e pelos procuradores 
regionais da República Antônio 

Os integrantes do gabinete do 
desembargador federal Marcelo 
Navarro aderiram ao movimento 
Outubro Rosa, contra o câncer de 
mama. A iniciativa foi do próprio 
desembargador que, atualmente, 
acompanha o tratamento e a luta 
da sua esposa contra a doença. 
Todas as 
mulheres 
que traba-
lham no 
gabinete 
vestiram a 
camisa da 
campanha, 
enquanto os 
homens vie-
ram trajados 
com camisas 
ou gravatas 
cor-de-rosa.

Até sexta-feira (26/10), o TRF5 não 
está contado com o fornecimento 
de água por parte da Compesa. A 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP) in-
formou que o abastecimento dos 
reservatórios será feito por meio 

de carros-pipa, a fim de evitar pos-
síveis transtornos. A SIAP solicitou a 
compreensão de todos para o uso 
cuidadoso de torneiras e descar-
gas. De acordo com a Compesa, a 
interrupção no abastecimento se 
deu em virtude de uma intervenção 

para ampliar o alcance das águas 
de Pirapama para o Cabo de 
Santo Agostinho. O sistema Pira-
pama voltará a funcionar na sexta 
(26/10), às 20h, quando será ini-
ciado o processo de regularização 
do abastecimento.

Edílio Magalhães Teixeira (PRR5) 
e Marcelo Alves Dias de Souza 
(PRR5). Puderam votar todos os 
membros do MPF em todo o país. 
Depois que o TRF5 escolher três 
nomes da lista sêxtupla, forman-
do a lista tríplice, ela será enviada 
à Presidente da República, para 
escolha do novo desembargador 
do TRF5. De acordo com o quin-
to Constitucional, no TRF5, três 
vagas de desembargador são da 
OAB e do MPF, sendo uma fixa da 
OAB, outra, do MPF e, a terceira, 
justo a que agora será provida, 
alternada entre os dois órgãos.

Catedral de Berlim


