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Diversidade

Na primeira tentativa para realizar sonho ela foi reprovada, mas não desistiu

Primeira juíza de Direito 
da PB completa 100 anos

Helena alves

Exemplo de resiliência e 
determinação, a juíza Hele-
na Alves de Souza chega aos 
100 anos de idade amanhã. 
A história de vida da primei-
ra juíza de Direito da Paraí-
ba inspira gerações, incenti-
va estudantes a ingressarem 
na magistratura e tem impor-
tante função no espaço con-
quistado pelas mulheres na 
Paraíba.

Ela integrou a primeira 
turma da Faculdade de Di-
reito da Paraíba, hoje centro 
de Ciências Jurídicas da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Nascida em Guara-
bira, Helena Alves enfren-
tou o preconceito da época 
e frequentes publicações em 
jornais questionando o seu 
possível ingresso na magis-
tratura. Na primeira tentativa 
para realizar o sonho ela não 
foi aprovada, mas não desis-
tiu, prestou novamente con-
curso público para juíza do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) e em 1957 foi aprovada.

O ingresso na magistra-
tura foi decretado pelo então 
governador Flávio Ribeiro. A 
primeira atuação como juíza 
aconteceu na cidade de Pi-
lões, comarca para a qual foi 
designada. Em seguida ela foi 
transferida para o município 
de Cabedelo, onde ajudou a 
fundar a primeira escola pú-
blica e foi homenageando re-
cebendo seu nome no Fórum 
Eleitoral da cidade. 

Homenageada com voto 
de congratulações pelo Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região, por meio de propo-
situra apresentada pelo de-
sembargador Rogério Fialho 
e aprovado por unanimi-

dade. Paraibano, o desem-
bargador destacou o legado 
de Helena Alves e sua im-
portância para a história da 
magistratura. “Mulher forte, 
competente, aguerrida, me-
rece todas as homenagens 
em seu centenário de nasci-
mento”, disse o desembar-
gador ao apresentar a ho-
menagem. 

Em 1969 Helena Alves per-

deu o cargo de juíza com fun-
damento no Ato Institucional 
5, o mais rigoroso da Dita-
dura Militar. Posteriormente 
anistiada, ela retornou à ma-
gistratura, mas pediu apo-
sentadoria logo em seguida. 
Em entrevista ao documen-
tário que a homenageou nos 
90 anos do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), 
Helena Alves afirmou que ser 

afastada da função de juíza 
provocou tristeza e decepção. 

No Memorial da Justiça Elei-
toral da Paraíba, a trajetória da 
juíza chama sempre a atenção e 
causa orgulho em quem conhe-
ce. Aos 100 anos, a juíza Helena 
Alves está completamente lúci-
da e apresenta apenas dificul-
dade de locomoção e pequena 
perda auditiva, comuns à ida-
de, segundo familiares.

n 

A primeira 
atuação 
como juíza 
aconteceu 
na cidade 
de Pilões, 
comarca para 
a qual foi 
designada

Nascida em Guarabira, Helena Alves enfrentou preconceitos à época

Nessas seis décadas de vida tenho 
acumulado sentimentos de orgulho 
em relação a algumas pessoas 

que me cercam: orgulho do meu marido, o 
jornalista e escritor Fernando Moura, para 
mim um dos melhores da nossa Paraíba, 
que me enche de poesias e flores sempre 
que possível; do meu filho mais velho, 
Tiago, músico profissional e compositor de 
primeira linha, dono de uma voz afinada e 
bela como poucos; da minha filha Tamara, 
artista visual que a cada dia descobre e 
mostra seu talento com os pincéis, seguros 
com muita sensibilidade; de Tasso, meu 
caçula, meu cadete, que faz arte ao servir 
a todos, indiscriminadamente, e faz disso 
a sua melhor obra.

Mas o meu orgulho primeiro tem gosto 
de infância, vem dessa época e tem nome: 
Helena Alves de Souza, primeira juíza da 
Paraíba, responsável por parte da minha 
formação ao lado da minha mãe, Maria; 
do meu pai, Genaro, e da minha tia Ceta, 
os três já em plano superior. Só ficou tia 
Helena, que sempre esteve à frente do 
seu tempo. Fez dois concursos para juíza 
e só foi aprovada na segunda tentativa, 
adivinha por quê? Foi boicotada no 
primeiro pelo simples fato de ser mulher. 

Por esse mesmo motivo, foi afastada 
da profissão em 1969 em ato inexplicável 
até hoje. Acabaram seus sonhos, mas não 
arrefeceram seu ânimo. Helena continuou 
em sala de aula e em casa, passando 
para as gerações posteriores um legado 
de justiça, trabalho e honestidade, 
alicerces para os que tiveram o privilégio 
de conviver com ela, na escola ou na sala 
de casa.

Por conta do laço familiar, sempre me 
senti bloqueada quando pensava em 
escrever sobre a mulher forte e destemida, 
que assumiu a comarca de Cabedelo e 
mudou o perfil de uma cidade acostumada 
com a exploração sexual de adolescentes 
por conta do terminal portuário. Ditou 
regras e mandou prender muita gente, que 
não acreditava na determinação de uma 
representante do sexo “frágil”.

“Se deu ao respeito”, no dito popular. 
O mesmo respeito que impunha aos 
sobrinhos – não teve filhos e nós fazíamos 
esse papel –,quando bastava um único 
olhar para entender que estávamos 
fazendo algo errado. Só um exemplo: a 
juíza Helena Alves de Souza dirigia um 
fusca, quando muitas mulheres ainda 
“pilotavam” só o fogão. E bastava ela 
apontar com o carro na esquina da rua, 
para os quatro irmãos correrem pra dentro 
de casa e se esconderem para não levar 
“carão” da tia durona, mas que sempre 
nos dava o melhor, seja na educação, 
nos presentes, no vestuário, sempre que 
preciso.

Então, hoje, decidi deixar os pruridos 
de lado e escrever para homenagear tia 
Helena, quando da passagem do seu 
aniversário de 100 anos. Bom mesmo seria 
se ela fosse eterna, porto seguro que é, 
de todos nós! Mas será em nossa eterna 
memória!

Silvana 
  Sorrentino

Meu orgulho
primeiro faz 
100 anos

Jornalista

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria da 
Infraestrutura e dos Recur-
sos Hídricos (Seirh), entrega 
mais oito sistemas de dessa-
linização em sete municípios 
do Curimataú, Agreste e Ca-
riri do Estado, construídos 
por meio do Programa Água 
Doce (PAD). Os sistemas já 
se encontram em funciona-
mento e beneficiam 206 fa-
mílias, num total de 679 pes-
soas, com investimento de R$ 
1,8 milhão, realizado em par-
ceria com o Governo Federal, 
municípios e sociedade civil 
organizada.

Os municípios beneficia-
dos são: Alcantil (Sítio Bar-
bosa), Algodão de Jandaíra 
(Sítio Petisca), Amparo (As-
sentamento Serrote Agudo), 
Campina Grande (Av. Venân-
cio Tomé de Araújo), Casse-
rengue (Assentamento 25 de 
Julho), Damião (Sítio Faixa), 
Desterro (Comunidade Apa-
recida e Sítio Barra do Vieira).

O Programa conta atual-
mente com 101 sistemas em 
funcionamento, que recebem 
manutenção conforme meto-
dologia, ofertando água para 
o consumo humano, utiliza-
ção em trabalhos domésticos 
e para os animais. A ação be-
neficia 60 mil pessoas, direta 
e indiretamente, fornecen-

Governo entrega mais oito sistemas no Estado
programa água doce

do água de qualidade para 
mais de 400 instituições pú-
blicas, como associações, es-
colas, cadeias, templos reli-
giosos, unidades básicas de 
saúde (UBS) e hospitais, pre-
feituras e secretarias. O inves-
timento total no programa é 
de R$ 25,712 milhões.

O PAD visa estabelecer 
uma política pública perma-
nente de acesso à água de 
qualidade para o consumo 
humano por meio do aprovei-
tamento sustentável de águas 
subterrâneas, incorporando 
cuidados técnicos, ambien-
tais e sociais na implantação 

e gestão de sistemas de des-
salinização no Semiárido bra-
sileiro, levando-se em con-
sideração a característica da 
presença de sais nas águas 
subterrâneas desta região.

Para o coordenador esta-
dual do PAD, Robi Tabolka, o 
sucesso do programa se deve 
ao trabalho de uma equipe 
técnica comprometida, alia-
da à gestão compartilhada 
com municípios e comuni-
dades, por meio de reuniões, 
oficinas e capacitações bene-
ficiando populações e assim 
tornando uma política públi-
ca eficiente.

Os sistemas já se encontram em funcionamento e beneficiam 206 famílias, num total de 679 pessoas

Benefícios
Programa conta 

com 101 sistemas 
em funcionamento, 
ofertando água para 
o consumo humano e 

animal e para trabalhos 
domésticos 
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