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Seis novas varas federais até
2014 na Paraíba

Subseção de Mossoró é instalada

Até 2014, a Justiça Federal na Paraíba
contará com seis novas varas. A primeira
delas foi instalada na última segunda-fei-
ra (28), no município de Monteiro, a 305
km de João Pessoa. A 11ª Vara da Seção
Judiciária da Paraíba é a primeira da 5ª
Região, entre aquelas criadas com a fina-
lidade de interiorizar a Justiça Federal de
1º Grau. Com competência mista (áreas
Cível, Penal, Execução Fiscal e Juizado
Especial Federal), a Vara de Monteiro
funcionará no Centro. Aquela cidade terá
jurisdição nos municípios de Amparo,
Camalaú, Caraúbas, Congo, Coxixola,
Monteiro, Ouro Velho, Prata, São João do

Será inaugurada hoje, na cidade de
Mossoró, a 10ª Vara da Justiça Federal
do Rio Grande do Norte (JFRN). A ins-
talação faz parte do processo de expan-
são do Judiciário que pretende instalar,
até 2014, seis novas Varas na JFRN,
sendo três em Mossoró, uma em Assu,
uma em Pau dos Ferros e outra em Na-
tal. Estarão presentes à solenidade de
inauguração o presidente do TRF5,

STJ abre inscrições
para I Conferência
Mundial

Tigre, São José dos Cordeiros, São Se-
bastião do Umbuzeiro, Serra Branca,
Sumé e Zabelê, antes sob a competência
territorial da Subseção de Campina Gran-
de. A nova vara contará com um juiz fe-
deral titular, um juiz federal substituto,
além de analistas e técnicos judiciários.

desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, o vice-presidente da
Corte, desembargador federal Marcelo
Navarro; os desembargadores federais
Francisco Barros Dias, Paulo Gadelha e
Margarida Cantarelli; o ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão,
e o diretor do Foro da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte, juiz federal Ivan
Lira de Carvalho. O evento acontece às

Estão abertas as inscrições para a 1ª
Conferência Mundial: Transparência,
Ética e Prestação de Contas dos Poderes
Judiciários. O evento tem por objetivo es-
timular e difundir boas práticas de trans-
parência e prestação de contas na gestão
dos tribunais. A conferência é uma inicia-
tiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
Conselho da Justiça Federal (CJF) e do
Instituto Banco do Brasil e acontece nos
dias 4 e 5 de agosto, no auditório externo
do STJ. As inscrições são gratuitas e po-
dem ser feitas via Internet, até o dia 30
de julho, com confirmação por e-mail uma
semana antes do evento.

De acordo com o Ministério da Saúde,
cerca de 1,5 tonelada de resíduos hospi-
talares é produzida todos os dias no Bra-
sil. Esse tipo de lixo exige cuidados espe-
ciais, porque pode poluir o ambiente com
a contaminação do solo e das águas e
pôr em risco as pessoas pela ingestão de
alimentos e água contaminados. Em
atendimento à Resolução n° 306/2004 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) sobre o descarte dos resíduos
de serviços de saúde, o Núcleo de Assis-
tência à Saúde do TRF5 recolhe diaria-
mente o material descartado pelos con-
sultórios médicos e odontológicos do ser-
viço. O lixo é coletado e enviado para tra-
tamento. Os servidores e magistrados da
Corte também podem fazer o descarte de
medicamentos pelo Tribunal, basta deposi-
tar as sobras de comprimidos e remédios
na lixeira própria, localizada no Anexo 3.
Outras informações: 9296.

Descarte de remédios

17h, na sede da Subseção da Justiça
Federal, em Mossoró.


