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O presidente do TRF5, Luiz Alberto
Gurgel de Faria, participou da reunião do
Conselho da Justiça Federal (CJF), reali-
zada na última quarta-feira, em Brasília.
Durante a sessão, o colegiado aprovou a
resolução que define a distribuição de
230 novas varas federais a serem
instaladas em todo o país, criadas pela
Lei n. 12.011, de 4 de agosto de 2009. A
resolução também define o cronograma
de instalação dessas novas varas,
estabelecido pelo CJF, que vai até 2014
com 46 unidades implantadas a cada
ano. Das 46 que serão instaladas ainda

CJF aprova instalação de quatro varas
ambientais na Amazônia

este ano, quatro serão especializa-
das em questões ambientais e
localizadas nas principais capitais
da região amazônica: Manaus
(AM), Belém (PA), Porto Velho
(AC) e São Luís (MA). Segundo o
presidente do CJF, também
presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministro Cesar Asfor
Rocha, as novas varas contribuirão para
dar mais agilidade ao julgamento dos
processos ambientais, muitos dos quais
tramitam em varas de temas
diversificados. Ainda está prevista a
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Recebidos pelo
desembargador federal
Marcelo Navarro, os
alunos do juiz Marco
Bruno Clementino, da 3ª
Vara Federal do Rio
Grande do Norte,
visitaram durante dois
dias o TRF5. Os
estudantes de Direito da
UFRN assistiram uma parte da
sessão de julgamento na 2ª e
outra na 4ªTurma. Em seguida,
estiveram no Memorial do

instalação de 10 novas Varas na 5ª
Região, que tem abrangência nos
Estados nordestinos de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe.

Universitários da UFRN visitam o Tribunal
Tribunal, existente na sala
da presidência. Ainda no
primeiro dia visitaram
também o setor de
Recursos. O encontro do
segundo dia aconteceu na

Escola da
Magistratura
Federal, onde os
alunos tiveram uma
aula do
desembargador
federal Francisco
Barros Dias.

O Núcleo de Serviços Gerais e Meio
Ambiente da DIAP, atendendo as
recomendações do Comitê
Socioambiental do TRF5 e em parceria
com o restaurante Buona Fina, instalado
neste Tribunal, tem transformado óleo
de cozinha em dinheiro. O resto de óleo
ou resíduo liquido gorduroso que antes
ia para rede de esgoto agora vira
solução agregando valor para
comunidades carentes. Além de ser
uma iniciativa voltada para a
preservação do meio ambiente, o óleo

e a gordura
recolhidos
pela empresa
Bumerangue
Reciclagem são tratados e utilizados
como componentes para a fabricação
de saponáceos. É interesse do Tribunal
extender a todos os servidores a
possibilidade de utilizarem a bombona
de recolhimento do referido resíduo,
como forma de contribuição de cada um
à melhoria da sociedade em que estão
inseridos.

TRF5 implanta projeto Papa Óleo


