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Dia Nacional da Pecuária

O TRF5 sediará, nesta sexta-feira(15), audiência pública
para debater o projeto do novo Código Eleitoral. Estarão
presentes integrantes da Comissão de Juristas, criada pelo
presidente do Senado, José Sarney, sob a presidência do
ministro Antonio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal
e que tem como relator o ex-ministro Carlos Mário da Silva
Velloso. A meta é que no prazo de 180 dias, seja elaborada
proposta de uma norma ampla e atualizada que proceda a um exame crítico dos
aspectos jurídicos do sistema eleitoral e dos procedimentos adotados nessa área do
País. O atual Código foi instituído em 1965. Encontra-se em vigor há mais de quatro
décadas e sofreu um natural envelhecimento. Segundo o ministro Dias Toffoli , o
importante nesse primeiro momento é buscar a participação dos operadores do Direito
e de toda a sociedade para que o debate possa ser estabelecido de forma ampla.
Depois do Recife, a comissão segue para Florianópolis, São Paulo, Salvador, Cuiabá,
Belém, Rio de Janeiro e Brasília.

Juristas debaterão no
TRF5 sugestões para
novo Código Eleitoral

O corregedor-geral
da Justiça Federal,
ministro Francisco
Falcão, afirmou
que o projeto
Judiciário em Dia
traduz a visão
proativa da Corre-
gedoria, cujo pa-
pel de estimular a eficiência prevalece
sobre o de punir. “É uma visão moderna
do papel do órgão correicional, que não
foi constituído exclusivamente para aplicar
penalidades. Antes, ocupa papel fundamen-
tal de uniformização de procedimentos,
orientação, interlocução e de troca de
conhecimento entre magistrados e os
demais profissionais da área”, enfatizou.

Corregedor explica
ações do projeto
Judiciário em Dia

Estão abertas, de hoje até o dia 07
novembro, as inscrições da seleção
pública para estágio de nível superior
para o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região e para a Justiça Federal de Pernam-
buco. São 118 vagas destinadas a alunos
dos cursos de Administração, Arquitetura,
Biblioteconomia, Ciências Contábeis,
Ciência da Computação ou correlatos,
Comunicação Social ou Jornalismo,
Direito, Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica, Publicidade, Relações Públicas,
Serviço Social e Web Design. As inscrições
devem ser feitas exclusivamente pelo site
www.sustente.org.br.

Abertas inscrições
para estágio de curso
superior no Tribunal

Após pouco mais de dois meses de
funcionamento, os juizados especiais
instalados nos cinco principais aeropor-
tos brasileiros atenderam cerca de 7 mil
passageiros que enfrentaram problemas
na hora de viajar. Os dados correspon-
dem aos atendimentos feitos até o início
deste mês nas unidades dos aeroportos
Galeão e Santos Dumont, no Rio de

Juizado dos aeroportos atendem a 7 mil usuários
O servidor Paulo Luna foi o primeiro a
concluir a capacitação, oferecida online
pela Central de Serviços 9090 da DIAP,
através da Escola Virtual ENAP, no
módulo de atendimento ao cidadão. O
objetivo do curso é melhorar o
atendimento da Central, propiciando
assim, uma boa construção da imagem
desta Corte. Ele explica que “o curso

Servidores mais preparados
realça as
competências
para um melhor
atendimento
ao público em
geral, e de
forma bem especial, aos usuários da
nossa central 9090, ampliando a visão
sobre o serviço público”.

Janeiro, Congonhas e Cumbica, em São
Paulo e Juscelino Kubitschek, em Brasília.
Atraso de vôos, extravio de bagagens,
overbooking e falta de informações são
os principais problemas levados aos
juizados, que buscam solucionar
conflitos entre passageiros, empresas
aéreas e órgãos governamentais por
meio de conciliação.


