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TRF5 homenageia personalidades jurídicas

TRF5 indica juízes federais para TNU
Pleno homologa 
resultado de Concurso 
para Juízes

Rogério Fialho representa TRF5 em 
solenidade militar na Paraíba

Dia do estagiário
Curso “Direito  
Homoafetivo”: vagas 
para estagiários 

Washington Valdevino R. da Silva
Divisão da 3ª Turma
José Expedito Braga Lima Júnior
Assessoria Especial da Presidência

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 ho-
mologou, ontem (15/8), o resul-
tado final do XI Concurso Públi-
co para provimento de Cargos 
de Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região. A previsão é de que os 
18 novos juízes federais substi-
tutos sejam empossados no dia 
29 de agosto.

O Pleno do TRF5 homolo-
gou, por unanimidade, ontem 
(15/08), os nomes dos juízes fe-
derais que irão representar esta 
jurisdição regional na próxima 
composição da Turma Nacional 
de Uniformização (TNU). Os ma-
gistrados André Carvalho Mon-
teiro e Rogério Roberto Gon-
çalves de Abreu, que compõem 
as Turmas Recursais, respecti-
vamente das Seções Judiciárias 

de Alagoas e da Paraíba, foram 
indicados pelo presidente desta 
Corte, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
em consonância com o coorde-
nador dos Juizados Especiais da 
5ª Região, desembargador fe-
deral Geraldo Apoliano, para as 
funções de titular e suplente. A 
consulta aos nomes e a nomea-
ção são feitas pelo Conselho da 
Justiça Federal (CJF).

O vice-presidente desta Corte, 
desembargador federal Rogé-
rio Fialho, representa esta Corte 
na cerimônia de transmissão 
do cargo de Comandante do 1º 
Grupamento de Engenharia, do 
General de Brigada Marcio Vello-
so Guimarães para o General de 
Brigada Carlos Alberto Maciel 
Teixeira. A solenidade será reali-

O Setor de acompanhamento de 
estágio de nível médio e superior 
convocou os estagiários para com-
parecerem voluntariamente no 
Pleno, hoje, para tirar uma foto-
grafia do grupo, com a finalidade 
de compor uma matéria comemo-
rativa ao Dia do Estagiário (18), na 
edição do TRF5 Hoje de amanhã. 
Os estagiários de nível superior 
devem comparecer ao local às 
15h, e os aprendizes, às 15h15.

zada ama-
nhã (17/8), 
a partir das 
16h30, no 
Quartel 
General do 
1º Grupa-
mento de 
Engenha-
ria, em João Pessoa-PB.

As inscrições para o curso “Direito 
Homoafetivo” foram prorrogadas 
até hoje e, desta vez, os estagiá-
rios também podem participar. Os 
interessados deverão enviar e-mail 
para o NDRH: ndrh-treinamento@
trf5.jus.br. O curso está sendo pro-
movido pela Escola da Magistratu-
ra Federal da 5ª Região (Esmafe5), 
e faz parte da programação do 
II Congresso Nacional de Direito 
Homoafetivo, acontecerá entre os 
dias 22 e 24 de agosto, no auditó-
rio do Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5.

oi outorgada ontem (15), no 
Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 

a Medalha da Ordem do Mérito 
Pontes de Miranda, no grau Grão 
Colar de Alta Distinção, a três per-
sonalidades de destaque no mundo 
jurídico: o desembargador federal 
Luiz Alberto Gurgel de Faria, presi-
dente do TRF5 no biênio 2009-2011; 
o jurista e professor da Universidade 
Federal de Pernambuco, Antonio 
Carlos Palhares Moreira Reis; e o 
professor e fundador da Universida-
de Tiradentes (SE), Jouberto Uchoa 
de Mendonça. O presidente do 
TRF5, desembargador federal Pau-

lo Roberto de Oliveira Lima, 
destacou que a medalha – em 
seus 22 anos de existência – foi 
distribuída com muita parci-
mônia, devido ao cuidado e 
a importância que o Tribunal 
dá à sua outorga. Os homena-
geados foram saudados pelo 
desembargador federal Fran-
cisco Queiroz Cavalcanti, que 
lembrou que as medalhas são 
o reconhecimento dos méritos pes-
soais de cada um, destacando ainda 
a trajetória profissional e pessoal 
dos condecorados.
Medalha – Única comenda outor-
gada pelo TRF5, a medalha Pontes 

de Miranda só pode ser entregue 
a, no máximo, três personalidades 
por ano. Foi criada pela Resolução 
09/1990, e tem como patrono o 
jurista alagoano Francisco Caval-
canti Pontes de Miranda.


