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O desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria,
presidente do TRF5,
tomou posse como
desembargador-
substituto do Tribunal
Regional Eleitoral de
Pernambuco(TRE-PE),
na classe de juiz fede-
ral. O novo membro do Judiciário Eleitoral
foi saudado pelo desembargador eleitoral
Francisco Queiroz Cavalcanti, que também
integra o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região. Luiz Alberto Gurgel lembrou que
estará à disposição daquela Corte no
momento em que o TRE precisar dos seus
trabalhos, enfatizando que “estarei sempre
aqui para ajudar. Fico feliz de chegar e ver
faces amigas. Quando for o momento de
chegar definitivamente a esta Corte (em

Luiz Alberto Gurgel toma posse
como substituto do TRE-PE

junho de 2011), me
sentirei realmente em
casa”. Francisco
Cavalcanti lembrou a
trajetória de sucesso
do desembargador
Gurgel, que hoje
preside o TRF5,
exaltando a capacidade
administrativa,

acadêmica e jurídica do magistrado recém-
empossado. “É bom chegar numa casa que
merece todo nosso respeito. Seja muito
bem-vindo”, disse. O presidente do TRE,
Roberto Lins, exaltou a satisfação de
receber Luiz Gurgel, lembrando que ele
passa a ser o primeiro membro já
conhecido para as eleições municipais de
2012 e enalteceu o conhecimento jurídico
de Luiz Alberto, especialmente no campo
do Direito Público.

A inauguração de duas novas Varas da
Justiça Federal no Rio Grande do
Norte(JFRN) acontecerá no mês de ja-
neiro de 2011. As cidades de Pau dos

Ferros e Assu terão Subseções do Judi-
ciário Federal.  Nas duas cidades estão
sendo observados terrenos para cons-
trução da sede própria.

JFRN inaugurará duas novas Varas em janeiro

Juízes federais e servidores
da Justiça Federal do Rio
Grande do Norte prestam,
hoje, homenagem ao
desembargador federal
desta Corte, Edilson Pereira
Nobre Júnior. O evento
acontecerá a partir das 17h, no auditório
da JFRN, no bairro Lagoa Nova. O
desembargador homenageado é natural
do Rio Grande do Norte e ingressou no
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no
dia 22 de junho deste ano, em virtude da
aposentadoria do desembargador José
Baptista de Almeida Filho.

Seção Judiciária do
RN homenageia
Edilson Nobre

A Divisão de Infraestrutura e
Administração Predial (Diap) informa
que, a partir de hoje (01/10), apenas o
elevador 4 ficará disponível para uso
após as 20h, quando os demais estarão
desativados, inclusive o elevador 3,
priorizado para serviços. A medida visa
a reduzir o consumo de energia no
Tribunal, como determina a Meta 6 do
Conselho Nacional de Justiça.

Elevador 4 fica
ativado após as 20h

O TRF5 realiza, hoje, ações assinalando o
Dia do Descarte, visando à melhoria das
condições de trabalho e organização física
desta Corte. Todo material coletado, como
papéis e materiais em desuso, será
redistribuído ou encaminhado para
reciclagem e doações. Os setores devem
agendar, através do e-mail dg@trf5.jus.br,
a retirada do material descartado, que
deverá acontecer dos dias 4 a 8 da
próxima semana.

Descarte mobiliza
servidores do TRF5


