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Amanhã (04), será inaugurado o Gabine-
te de Conciliação do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5). A iniciativa
tem por objetivo possibilitar o acordo
entre as partes em processos que tra-
mitem na 2ª instância da Justiça Federal.
Um mutirão de conciliação será a primei-
ra atividade efetivada pelo Gabinete, que
vai ter funcionamento permanente.
Coordenado pelo desembargador
Marcelo Navarro, vice-presidente do
TRF5, com apoio executivo da juíza
federal Nilcéa Maggi. Um mutirão para a
conciliação de processos que envolvem
o Sistema Financeiro Habitacional (SFH)
da Caixa Econômica Federal, será a

TRF5 inaugura Gabinete
de Conciliação Judicial
Mutirão marca o início dos trabalhos do
órgão que terá atuação permanente

Na próxima quarta-
feira, às 18h, no edi-
fício-sede do Tribunal,
o desembargador
federal Francisco
Cavalcanti faz o
lançamento do livro
“Comentários à Nova
Lei Eleitoral”. A obra,
escrita em parceria com o professor
Walber de Moura Agra, registra as
inovações da Legislação Eleitoral, as
diferentes posições doutrinárias, além da
evolução jurisprudencial sobre o assunto.
O livro também aborda o conceito da
democracia como valor estruturante da
ordem constitucional e da participação
popular como uma das dimensões do
Estado de Direito democrático.

Desembargador
lança livro sobre a
nova Lei Eleitoral

Programação do Dia
das Mães começa
nesta segunda-feira

primeira
iniciativa do
Gabinete.
Cerca de 1500
processos nos
quais o SFH é
parte tramitam
no TRF5. Entre as ações, 700 são do
estado de Pernambuco. 150 desses
processos foram selecionados por
critério de antiguidade para serem
apreciados durante o mutirão, que
acontece entre os dias 04 a 14 de maio.
A solenidade de instalação do Gabinete
de Conciliação do TRF5 acontece às
14h, no foyer do Tribunal.

A Biblioteca do TRF5 informa que inicia
hoje, o serviço de renovação e reserva
de livros através da Internet. Para
desfrutar dessa comodidade os usuários
precisam cadastrar uma senha de
acesso ao sistema da biblioteca.
Informações com Isis, pelo ramal 9451.

Encerra amanhã, o prazo de inscrição
de trabalhos jurídicos para serem
publicados nos volumes 18, 19 e 20, da
Revista CEJ da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte (SJRN). Os artigos
devem versar sobre Direito Penal e
Processual Penal, Direito Civil/
Comercial, Direito Processual Civil,

Penúltimo dia de inscrição para Revista CEJ/RN Reserva e renovação
de livros pela InternetDireito Constitucional, Direito

Administrativo, Direito Tributário, Direito
Internacional, Direito Ambiental, Teoria
Geral e Filosofia do Direito. O edital com
as regras pode ser acessado no site
www.jfrn.jus.br e clicando no link Revista
do CEJ-RN. Mais informações pelos
telefones (84) 4005-7744/7745

Uma programação especial foi elabo-
rada pelo TRF5 para homenagear as
mães servidoras, estagiárias e tercei-
rizadas. Na tarde desta segunda e
durante toda a terça-feira haverá
sessão de fotos para confecção de
book. A programação prossegue na
quarta-feira com a palestra “Cuidados
com a gravidez e parto humanizado”.
Na quinta-feira, será realizado o curso
de scrapbooking. Uma homenagem da
presidência, seguida de um lanche
especial encerra as atividades do Dia
das Mães no TRF5.

Doação de sangue
O paciente Francisco Cauby
Saraiva Franco, internado no

Hospital Esperança, solicita doação
de sangue ao Hemope. Informações

com Tereza, ramal 9663.


