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Ouvidoria: um canal para busca 
de soluções 

Paulo Roberto de  
Oliveira Lima comemora 
10 anos no TRF5

Mil e uma 
habilidades

Dia Nacional do Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes

odos os dias, Lúcia Fellows chega ao 
TRF5 com uma missão: abrir os ca-
nais de comunicação do Tribunal com 

o público, seja ele da área jurídica ou um 
beneficiário da justiça federal. Desde que a 
nova Mesa Diretora assumiu a gestão desta 
Corte, a servidora recebeu a missão de ser 
os ‘ouvidos’ da sociedade aqui dentro. As-
sim, ela ouve e lê reclamações, sugestões 
e solicitações vindas de várias pessoas. A 
ouvidora explica que esse contato é feito 
pelo e-mail “presidencia@trf5.jus.br” ou 
pelo portal do TRF5, através do formulário 
“Fale com o Presidente”. Segundo ela, a Ou-
vidoria recebe cerca de 30 mensagens por 
semana, a maioria pedindo agilidade nos 
processos ou informações sobre seu anda-
mento, e todas são direcionadas aos setores 
devidos - sempre com acompanhamento da 
ouvidoria, que também é responsável por 
dizer ao usuário quais as soluções ou enca-
minhamentos adotados.

Fale com o Presidente – De um modo 
geral, esses canais virtuais de comunicação 
não têm muita credibilidade junto aos usu-
ários de um site, pois as mensagens quase 
nunca são respondidas. Não é o que acon-
tece no TRF5. De acordo com a ouvidora, 
todas as solicitações são respondidas em 
concordância com o Presidente, desem-
bargador federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, que ajuda pessoalmente a compor 
as respostas.  “O Fale com Presidente é tão 
popular que temos recebido demandas 
ligadas a outras regiões. E providenciamos 
a resposta”,  conta o Presidente. “Também é 
comum recebermos agradecimentos”, finali-
za Lúcia. 

O administrador de empresas Luiz Gus-
tavo Oliveira entrou no TRF5 em 1993. Já 
atuou como supervisor da área de telefo-
nia, trabalhou na seção de áudio e vídeo 
e está, há quatro anos, no setor de com-
pras. Nos finais de semana, sempre reúne 
os quatro filhos para passear na Jaqueira 
ou pegar um cinema. É um homem com 
mil e uma habilidades: não contrata nem 
encanador, eletricista ou mecânico para 
os serviços domésticos ou no seu carro 
– ele mesmo executa tudo. Para Gus-
tavo, o Tribunal significa muito apoio e 
incentivo. “Quando entrei aqui, os ami-
gos me incentivaram a fazer o curso de 
Administração e, 
em seguida, uma 
pós-graduação em 
Gestão Pública. Mi-
nha formação ficou 
completa, aliando 
a teoria administra-
tiva com a prática”, 
ressalta.

T
O presidente do TRF5, 
desembargador fe-
deral Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, co-
memorou ontem dez 
anos como desembar-
gador do Tribunal. “O 
tempo passa muito 
rápido, a gente nem 
sente quando o clima 
é bom. Comemoro 10 
anos de muita alegria 
e realizações”, celebra. 
Alagoano, o desem-
bargador iniciou sua 
carreira na magistratura em 1988, como 
juiz Federal titular da 2ª Vara de Alagoas. O 
magistrado também foi procurador do Es-
tado de Alagoas, procurador da República, 
procurador Regional Eleitoral, conselheiro 
Seccional da OAB-AL e juiz do TRE, além de  
professor universitário.

Vice-presidente representa TRF5 em Congresso na PB
O vice-presidente do TRF5, desembargador federal Rogério Fialho Moreira, representou 
o Tribunal na abertura do Congresso do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Suces-
sões - IBDFAM, na última sexta-feira (13), no auditório do Hotel Tambaú, em João Pessoa. 
Na ocasião foi concedida a Medalha Desembargador Antônio Elias de Queiroga à minis-
tra Eliana Calmon, que proferiu a conferência de abertura do evento. 

Desembargadores do TJPB, Leôncio Teixeira e Antônio Elias de Queiro-
ga, ministra Eliana Calmon e vice-presidente do TRF5, Rogério Fialho


