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Os problemas enfren-
tados pelos brasileiros
na hora de viajar de
avião fizeram crescer,
nos últimos dias, o nú-
mero de reclamações
nos juizados especiais
das Justiças Estadual e
Federal que funcionam
nos aeroportos JK, em
Brasília, Congonhas e
Guarulhos, em São Paulo, e Santos
Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro. So-
mente nos 13 primeiros dias deste ano,
foram realizados 1.834 atendimentos,
média diária de 141, bem acima da das
96 reclamações registradas em dezem-
bro, o que representa um crescimento de
47%. Atrasos e cancelamentos frequen-

Cresce o número de reclamações nos
juizados especiais dos aeroportos Começaram a ser entregues na última

quarta-feira, aos juízes das turmas
suplementares, os processos que se-
rão julgados no decorrer do Projeto
Mutirão “Judiciário em Dia”. Nesta pri-
meira etapa chegaram aos gabinetes dos
magistrados convocados para compor as
turmas suplementares, cerca de 4.350
processos de um total de aproximada-
mente 57 mil autos, separados após tria-
gem que ocorre no Centro de Treina-
mento da Justiça Federal (Centrejufe).
Dessa forma, os juízes poderão começar
imediatamente o exame das peças visan-
do à primeira sessão de julgamento pre-
vista para acontecer no início de feverei-
ro. A Corregedoria-Geral da Justiça Fede-
ral, órgão do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tem por objetivo alcançar a Meta 2
do CNJ, relativa aos anos de 2009 e 2010.

CNJ e CJF aceleram
Judiciário em Dia

tes, salas de embar-
que e desembarque
lotadas, entre outras,
são as maiores quei-
xas. O juizado especi-
al do aeroporto San-
tos Dumont registrou
o maior número de
reclamações (516), se-
guido pelo de Brasília
(472), Guarulhos

(407), Galeão (306) e Congonhas (133). Os
juizados especiais dos aeroportos foram
instalados em parceria com as justiças
estadual e federal. O atendimento é gra-
tuito e soluciona conflitos entre passa-
geiros e companhias aéreas que envol-
vam valores de até 20 salários mínimos,
sem a necessidade de advogado

O juiz federal José Parente Pinheiro,
da Seção Judiciária Federal do Ceará,
considerando a situação provocada
pelas chuvas em vários municípios da
Região Serrana do Rio de Janeiro, ini-
ciou campanha de solidariedade às
pessoas atingidas pela catástrofe. A
Direção do Foro está convocando vo-
luntários para coordenar o recebi-
mento de mantimentos (alimentos) e
roupas nos diversos prédios da Justiça
Federal no Ceará, com apoio estrutu-
ral da Secretaria Administrativa.

JFCE faz campanha
para as vítimas
das enchentes

A elaboração do Dici-
onário de Teoria e Fi-
losofia do Direito,
lançado pela editora
LTR, contou com a co-
laboração de dois ju-

As doenças cardiovasculares, que afe-
tam o coração e o sistema vascular, es-
tão entre as que mais matam brasilei-
ros. O Brasil está em 9º lugar na lista

dos países cuja população morre mais,
em números absolutos, de doenças

cardíacas, e é o 6º em AVC (acidente
Vascular Cerebral), segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde. A previsão é
de que 24 milhões de pessoas morram

desses males até 2030.

Fique alerta!

Juristas participam da elaboração de dicionário sobre Direito
ristas potiguares. O desembargador fede-
ral Edilson Pereira Nobre Júnior e o pro-
curador federal Fabiano André de Men-
donça, ambos professores da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte, parti-
ciparam diretamente da obra. No caso do

desembargador ele foi responsável pelos
verbetes Lacunas e o procurador elabo-
rou os verbetes Lógica Jurídica. O Dicio-
nário de Teoria e Filosofia do Direito foi
coordenado pelo professor Alexandre
Travessoni, da PUC de Minas Gerais.
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