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Inauguração da 12ª vara federal em Guarabira-PB 
beneficia cerca de 300 mil paraibanos 
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município paraibano Gua-
rabira, situado a 88 km da 
capital João Pessoa, rece-

beu, na última sexta-feira (21), a 
12ª Vara Federal da Paraíba, numa 
solenidade que reuniu cerca de 
150 pessoas, entre ex-gover-
nadores da Paraíba, deputados 
federais, vereadores, procurado-
res do Ministério Público Federal, 
juízes federais e moradores lo-
cais. A solenidade de inauguração 
foi conduzida pelo presidente do 
TRF5, desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, pela dire-
tora de Foro da Seção Judiciária da 
Paraíba, juíza federal Helena Delga-

do Fialho Moreira, e pelo titular da 
12ª Vara, juiz federal Rogério Abreu. 
“A presença de uma vara federal é 
sempre motivo para comemoração, 
pois representa mais uma sentinela 
avançada na observância dos di-
reitos fundamentais, com especial 

primazia para os de prestação 
positiva, como o direito à saúde, à 
educação, à moradia, à segurança 
e à previdência social”, comemo-
rou a diretora de Foro da SJPB, He-
lena Fialho. “A justiça é um serviço 
público; é um débito que temos 
com o povo. E quando faltamos, o 
fazemos com os mais desassisti-
dos, pois eles têm mais dificulda-
des de acessar um auxílio-doença, 

uma aposentadoria, por exemplo. É 
justamente a essas pessoas que es-
tamos assegurando um direito. Não 
é um favor instalar uma vara federal; 
é um pagamento a quem tem esse 
direito”, avaliou, em seu discurso, 

Dia das Nações Unidas – ONU

o presidente do TRF5. A nova vara 
terá jurisdição em 25 municípios 
da microrregião de Guarabira e vai 
atender a 298.524 jurisdicionados. 
Título de cidadão - Na ocasião, a 
Câmara de Vereadores de Guarabira 
concedeu o título de cidadão gua-
rabirense ao presidente e ao vice-
-presidente do TRF5, Rogério Fialho, 
e à diretora de Foro da SJPB. Citando 
Gonçalves Dias e Fernando Pessoa, 
Paulo Roberto agradeceu. “O amor 
injustificado vincula o homem à 
terra. E agradeço pelos guarabiren-
ses estarem dividindo o lugar deles 
comigo”.

A delegação da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE) conquistou 
17 medalhas de ouro na II Olim-
píada da Justiça Federal, realiza-
da de 7 a 9/10, no Círculo Militar 
do Recife, sagrando-se a grande 
campeã do torneio, por ter con-
quistado o maior número de 
“ouro”. No quadro geral, a SJPE 

Com foco na celeridade do trâmi-
te processual, a Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte (JFRN) está 
utilizando a videoconferência para 
depoimentos de testemunhas e 
réus. A ferramenta é um instrumen-
to que facilita a escuta das partes, 
pois, ao invés de enviar carta pre-
catória, a fim de que a testemunha 
ou o réu seja ouvido por outro 
magistrado, o depoimento é feito 
por videoconferência ao juiz que 
preside o processo. 

SJPE é campeã da II Olimpíada Regional

Depoimentos: JFRN 
usa videoconferência

Semana do servidor

obteve 31 medalhas (três a menos 
que no ano passado), sendo 17 
de ouro, seis de prata e oito de 
bronze. Já o TRF5 somou 54 me-
dalhas (três a mais que na edição 
passada) e ficou em 2º lugar, com 
15 de ouro, 24 de prata e 15 de 
bronze. O 3º lugar ficou com a 
SJPB, que conquistou um total de 

23 medalhas: 12 de ouro, oito de 
prata e três de bronze. Confira 
o quadro de medalhas abaixo (o 

resultado completo está disponí-
vel no Portal do TRF5/ banner da 
Olimpíada): 

A semana do servidor 
público no TRF5 co-
meça hoje, às 17h, 
com o lançamento 
do livro “Criança Ta-
lento 2011”, no hall 
de entrada do edifí-
cio sede. A programação 
completa encontra-se nos cartazes 
afixados nos quadros de avisos e 
elevadores do Tribunal.

Leia mais no www.trf5.jus.br


