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TRF5 assina contrato para início de 
estudos sobre infiltrações

Diretoria Geral (DG) do 
TRF5 assinou ontem (18) o 
empenho para a empresa 

Tecnologia da Construção e Ma-
teriais Ltda. (Tecomat) elaborar 
um relatório sobre vazamentos e 
infiltrações no TRF5. A empresa 
será responsável pela identifica-
ção dos pontos vulneráveis desta 
Corte, das estruturas que preci-
sam ser recuperadas, como placas 
de revestimentos e esquadrias, e 
pela apresentação do diagnóstico 

sobre as causas das infiltrações. 
A Tecomat também deverá suge-
rir possíveis soluções. Ainda essa 
semana, a DG assinará o contra-
to com a Tecomat para liberação 
do início dos estudos. Depois de 
60 dias da assinatura, a empresa 
deverá entregar o diagnóstico ao 
TRF5. A partir do relatório, nova 
licitação será aberta para contrata-
ção de uma empresa que irá exe-
cutar a recuperação dos pontos 
vulneráveis.  

Danos - Com o advento das chu-
vas, apareceram alguns vazamen-
tos no edifício sede do Tribunal e 

Marcelo Navarro participa de Congresso 
Internacional de Direito Contemporâneo
O desembargador federal Marcelo 
Navarro, Doutor em Direito das 
Relações Sociais (PUC-SP) e pro-
fessor do curso de Direito da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), irá participar, na 
qualidade de conferencista, do 1º 
Congresso Internacional de Direi-
to Contemporâneo, que acontece 
entre os dias 25, 26 e 27 de agos-
to, no Teatro Municipal Dix-Huit 
Rosado (Mossoró – RN). O Con-
gresso terá como tema central “As 
novas tendências do Direito Con-
temporâneo” e o desembargador 
Marcelo Navarro palestrará sobre 
“Recursos extremos de Processo 
Constitucional no Direito Brasi-

a contratação desses serviços tem 
o objetivo de manter o conforto e 
a segurança dos servidores. A ação 

visa à preservação dos equipa-
mentos e das máquinas do TRF5, 
além de conservar o bem público.

Paulo Gadelha faz palestra sobre CPI
O desembargador federal Paulo 
Gadelha proferirá a palestra sobre 
o tema “Comissão Parlamentar de 
Inquérito”, durante reunião plená-
ria do Rotary Club do Recife, que 
acontece na próxima quinta-feira 
21, no Clube Português do Recife. 
O Rotary é uma organização, sem 
fins lucrativos, de líderes de negó-
cios e profissionais que prestam 
serviços humanitários, visando 

CEJ/CJF promove V Jornada de Direito Civil
O Centro de Estudos Judiciá-
rios (CEJ), órgão do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), estará 
recebendo, de 29 de julho a 31 
de agosto, propostas de enun-
ciados a serem debatidos na V 
Jornada de Direito Civil, que será 
realizada nos dias 8, 9 e 10 de 
novembro, na sede do Conselho 

da Justiça Federal, em Brasília, em 
comemoração ao décimo aniver-
sário do Código Civil. O CEJ/CJF 
receberá, no máximo, três propos-
tas de enunciados de cada autor, 
que deverão, necessariamente, ser 
incluídas em formulário específico, 
a ser disponibilizado no site do 
CJF (www.cjf.jus.br), e enviadas ao 

e-mail eventos@cjf.jus.br. As pro-
postas devem estar digitadas no 
aplicativo Word, fonte Times New 
Roman 12; entrealinhamento sim-
ples; parágrafos justificados; tama-
nho A4; com títulos e subtítulos 
em negrito, seguidas de justifica-
tiva, com no máximo duas laudas, 
observada a ortografia oficial.

leiro atual”. O evento está sendo 
promovido pelos formandos da 
Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gia Mater Christi e pelo e Dr. Paulo 
Lopo Saraiva. Mais informações 
através do site: www.materchristi.
edu.br

ajudar a estabelecer a paz e a boa 
vontade mundial.


