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Aniversariantes

SEXTA

Doação de sangue

F

A mãe do estagiário Elderson Go-
mes da Cunha (SMP), Maria Tere-
za da Cunha, está precisando de 
doação de sangue. A mesma se 
encontra internada no Hospital 

Getúlio Vargas. A doação deve ser 
em nome da paciente. Pode ser 

doado qualquer tipo sanguíneo. O 
doador precisa pedir uma compro-
vação junto ao Hemope, que pode 
ser entregue a Elderson Gomes da 
Cunha, na SMP (6º andar), que a 

encaminhará ao hospital.
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Seção Judiciária da Paraíba ganha 13ª Vara Federal

Direito de Seguros e Previdência em discussão no TRF5
Romero Brito expõe 
no Tribunal

oi numa solenidade con-
corrida, com a presença do 
vice-governador do Estado 

da Paraíba, Rômulo Gouveia, do 
desembargador federal emérito 
Ridalvo Costa, patrono do edifício-
-sede da Seção Judiciária da Paraí-
ba (SJPB), e dos desembargadores 
federais Nereu Santos (emérito), 
Rogério Fialho e Edilson Nobre, 
entre outras, que o presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, e a diretora do Foro da SJPB, 
juíza federal Helena Delgado Fia-
lho Moreira, inauguraram ontem 

(15) a 13ª Vara Federal paraibana, 
em João Pessoa. Sob a titularida-
de do juiz federal Emiliano Zapa-
ta de Miranda Leitão, a nova vara 
nasce com competência cível de 
Juizado Especial Federal (JEF) e 

vai absorver 50% 
dos processos 13 
mil processos que 
tramitam na 7ª 
Vara. 
Importância - Para 
Helena Delgado, 
a chegada de um 
JEF é sempre mo-
tivo de comemo-
ração. “O com-

provado crescimento dos JEFs, 
representado pelo volume sem-
pre ascendente de ações, traz em 
si a demonstração da paulatina 
credibilidade da sociedade na 
Justiça. Não se concebe mais a 

Prossegue hoje, a partir das 9h, 
no Pleno do TRF5 , o VI Congres-
so Brasileiro de Direito de Segu-
ros e Previdência. Na parte da 
manhã, haverá reunião de gru-
pos sobre “Consumo, resseguro, 
pessoas, processo e ambiental”. 
A partir das 14h, serão realizados 
dois painéis, um sobre “Os dez 
anos do Código Civil e os contra-
tos de seguro”; e o outro sobre 

“Principais aspectos do novo Có-
digo de Processo Civil”, que terá 
como palestrante o ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux. No intervalo entre os 
dois painéis haverá a entrega do 
Prêmio de Destaque do Seguro de 
2011. O evento é uma realização 
da Associação Internacional de Di-
reito de Seguro (AIDA), com apoio 
do TRF5 e da Escola Superior da 

Magistratura de Pernambuco (Es-
mape).

Artista de renome internacional, 
o pernambucano Romero Brito 
expõe sua arte colorida a partir 
desta segunda-feira (19), no hall 
do TRF5. Além das telas, a mostra 
contemplará artigos que identi-
ficam a marca do artista: bolsas, 
camisas e outros objetos, todos à 
venda. Confira mais detalhes da 
exposição na edição de segunda-
-feira (19) do TRF Hoje.

Justiça Federal sem o sistema 
dos JEFs”, afirmou. De acordo 
com o Presidente do TRF5, o JEF 
veio quebrar um grande número 
de paradigmas. “Os JEFs deram 
uma nova feição à Justiça Fede-
ral, tida como elitista. Os prédios 
se transformaram para acolher 
o povo, que vai lutar pelos seus 
direitos. E isso é fruto dos JEFs, 
uma estrutura para atender feitos 
de pequeno valor financeiro - o 
que não quer dizer valor real, 
pois para os beneficiários o va-
lor é imenso”. Leia mais sobre a 
inauguração no Portal do TRF5: 
www.trf5.jus.br.


