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Subseção Judiciária de Campina Grande 
ganha importante Anexo
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Subseção Judici-
ária de Campina 
Grande (PB) ga-

nhou ontem um im-
portante reforço na sua 
estrutura: um Anexo 
com mais de 3 mil me-
tros quadrados de área 
construída, para abrigar 
três das quatro varas 
existentes no município. 
Inaugurado pelo presi-
dente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
pelo vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho, e pela diretora do Foro da 
Seção Judiciária da Paraíba (SJPB), 
juíza federal Helena Delgado Ra-
mos Fialho Moreira, o novo espa-
ço vai sediar a 4ª, 9ª e 10ª varas 
federais da SJPB. A solenidade de 
inauguração contou com a pre-
sença do desembargador federal 
Nereu Santos, ex-presidente do 
TRF5 e que empresta seu nome 
ao fórum de Campina Grande, 

do vice-governador da Paraíba, 
Rômulo Gouveia, e do deputado 
federal e prefeito eleito do mu-
nicípio, Romero Rodrigues, entre 
outras autoridades.
Reconhecimento- Para o presi-
dente do TRF5, que não tem em 
seu mandato mais nenhuma via-
gem programada para a Subseção 
de Campina Grande, a inaugura-
ção foi em tom de reconhecimen-
to à atuação da diretora de Foro 
da SJPB, que lutou pelo crescimen-
to da Seção, e de agradecimento. 
“Se antes éramos observados por 

Aconteceu na última quarta-
-feira (28), na Sala das Turmas, a 
penúltima palestra do Seminário 
de Atualização Institucional. In-
titulada “Autoridades: Classifica-
ção, imunidades e prerrogativas”, 
a explanação ficou a cargo do 
capitão da Polícia Militar de Per-
nambuco, Allan Denizard. O Se-
minário é destinado a agentes de 
segurança e transporte do TRF5 e 
das seções judiciárias. O capitão 
Denizard abordou aspectos da 
segurança no Judiciário, entre os 
quais, furto de processos, cres-
centes ameaças aos magistrados, 
segurança de pessoas e ambien-
tes, entre outros.

Os servidores inscritos no Con-
curso Nacional de Remoção2012 
devem ficar atentos porque o 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
divulgou, no portal, a lista com o 
resultado final do Concurso. Ao 
todo, 136 servidores de todo Bra-
sil foram contemplados com uma 
nova lotação, mais adequada às 
suas necessidades atuais, e sem 
prejuízo do serviço público. A 
Secretaria de Recursos Humanos 

(SRH) do CJF informa que o servi-
dor deverá apresentar-se na loca-
lidade para onde foi removido até 
o final do período de trânsito, sob 
pena de caracterização de falta, 
acarretando as consequências 
previstas em lei. Para consultar o 
resultado basta acessar o Portal 
da Justiça Federal (www.jf.jus.br) e 
clicar no banner  Concurso Nacio-
nal de Remoção 2012/ Lista geral 
dos candidatos.

Resultado do Concurso Nacional de Remoção

instalar prédios superdi-
mensionados, hoje, muitos 
desses espaços se apresen-
tam insuficientes. Campina 
Grande, como segunda ca-
pital da Paraíba, merece essa 
estrutura”. E, recordando sua 
infância, citou o trecho de 
uma oração: “É maravilhoso, 
sobretudo, Senhor, ter tanto 
a agradecer 
e tão pouco 
a pedir”. 


