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Novo desembargador do TRF5 toma posse hoje

Luiz Alberto Gurgel visita Mata Sul

Conciliação nos Juizados dos aeroportos

O presidente do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5), Luiz Alberto Gurgel
de Faria, conduzirá, hoje, às 17h, a soleni-
dade de posse do novo desembargador
federal desta Corte, Edilson Pereira Nobre
Júnior. Participarão do evento desembar-
gadores, juízes e servidores. Edílson No-
bre será o quarto desembargador federal
do Rio Grande do Norte na atual compo-
sição do Tribunal, onde já atuam os de-
sembargadores Luiz Alberto Gurgel de Fa-
ria (presidente); Marcelo Navarro (vice-
presidente), e Francisco Barros Dias. Edil-
son Nobre assume no TRF5 em virtude da

aposentadoria do de-
sembargador José
Baptista de Almeida Fi-
lho. O novo membro
da Corte da 5ª Região
é formado em Direito
pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do
Norte e concluiu mes-
trado e doutorado na
Faculdade de Direito
do Recife, da Universi-
dade Federal de Per-
nambuco.

Acompanhado da
desembargadora
Eneida Melo, presi-
dente do Tribunal
Regional do Traba-
lho da 6ª Região
(TRT6) o presidente
do TRF5, desembar-
gador Luiz Alberto
Gurgel de Faria, e
autoridades do Es-
tado de Pernambu-
co, sobrevoaram segunda-feira(19) as re-
giões da Mata Sul, atingidas pelas chuvas,
especialmente os municípios de Barreiros

e Palmares. A via-
gem serviu para
mapear o local
onde será construí-
do um centro admi-
nistrativo que per-
mitará o funciona-
mento integrado do
Poder Judiciário no
atendimento aos
municípios daquela
área. Dessa forma,

será reforçado o projeto Justiça Integrada
em Pernambuco, sugerido pelo Conselho
Nacional de Justiça.

Os juizados especiais que começam a
funcionar nos aeroportos do Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Brasília, a partir desta
sexta-feira (23), vão solucionar proble-
mas enfrentados por passageiros, na
hora de viajar, por meio da conciliação.
São de competência da Justiça Federal
questões relacionadas à Agência Nacio-
nal de Aviação Civil, Infraero, Polícia Fe-
deral e União e dos juizados estaduais
problemas envolvendo as companhias

aéreas. Caso não haja acordo, o passa-
geiro poderá apresentar pedido para
dar início a um processo judicial. O Tri-
bunal Federal ou Estadual competente
será acionado para que seja encaminha-
do o processo ao Juizado Especial no
domicílio do passageiro. Para isso, os
Tribunais terão que informar à Correge-
doria do CNJ que setor ficará responsá-
vel pela distribuição dos processos, feita
por meio eletrônico.

Vigilantes do Peso
se reúne hoje
A reunião do Vigilantes do Peso, que
acontece sempre às segundas-feiras, foi
remarcada para hoje (21). O encontro será
às 11h, na Sala das Turmas Sul. Outras in-
formações pelo ramal 9462.


