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Governo de Alagoas homenageia presidente do TRF5 
com Medalha Mérito da República 

Maceió sedia o X Encontro de Juízes Federais da 5ª Região

Último dia para pagamento de inscrição 

Dia da Homeopatia 
Dia das Saudações

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargador fede-

ral Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
recebeu, na noite de anteontem 
(19/11), a Medalha Mérito da Repú-
blica Marechal Deodoro da Fonseca 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial, uma homenagem do Governo 
de Alagoas às autoridades que se 
destacam na defesa da sociedade e 
da democracia. O governador Te-
otônio Vilela Filho ressaltou Paulo 
Roberto como “um homem reco-

nhecidamente simples, modesto e 
detentor de uma carreira notável, 
de um desempenho admirável, 
tanto no campo pessoal quanto 
profissional”.
Homenagem - Teotonio Vilela lem-
brou o início da trajetória do de-
sembargador na magistratura, ini-
ciada como juiz federal da 2ª Vara 
de Alagoas. De lá para cá, ressaltou, 
Paulo Roberto vem galgando posi-
ções destacadas, como a que de-
sempenha hoje, de presidente do 
TRF5.  “Como um grande rebelde 

das formalidades de juiz, simplici-
dade pessoal que não se confunde 
com quaisquer tipos de desapego 
para o seu mister de magistrado, 
função para a qual foi talhado 
moral e intelectualmente e na qual 
é um exemplo de dedicação e de 
competências extremas”, avaliou. 
Para o desembargador-presidente, 
essa homenagem é recebida com 
muita alegria. “Na atividade de juiz 
não é fácil cultivar amizades, pois 
nossas decisões sempre desagra-
dam uma das partes, ou as duas. 

Essa homenagem é um reconheci-
mento que o trabalho jurisdicional 
corresponde às expectativas da po-
pulação e isso me dá muita alegria, 
refrigera a alma”, agradeceu. 

Começa amanhã, a partir das 
17h, no Hotel Ritz Lagoa da 
Anta, em Maceió (AL), o X En-
contro de Juízes Federais da 5ª 
Região. Promovido pelo Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, em parceria com a Es-
cola da Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe5), e com o 
apoio da Caixa, o encontro será 
realizado até sábado (24/11). No 
primeiro dia (22), às 18h20, o 

professor da Universidade Fede-
ral de Alagoas, Marcos Bernardes 
de Mello, profere palestra sobre 
“Quantificação de danos morais”. 
A programação do segundo dia 
do encontro é reservada a reuni-
ões: acompanhamento de metas, 
coordenação dos Juizados Espe-
ciais Federais/Turmas Recursais e 
dos diretores de Foro. No terceiro 
e último dia, a pauta prevê a rea-
lização de uma reunião entre di-

retores da Esmafe, avaliação do 
exercício de 2012 e do Curso de 
Iniciação à Magistratura, bem 
como o planejamento de ativi-
dades para 2013. A programa-
ção se encerra com a palestra 
do desembargador federal da 
2ª Região, Guilherme Calmon, 
que abordará o tema “Aspectos 
controvertidos sobre a indeni-
zação por danos morais”.

Os candidatos inscritos no XII 
Concurso Público para provi-
mento de cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região têm até 
hoje para efetuar o pagamento 
da inscrição. O concurso destina-
-se a selecionar candidatos para 

o provimento de 47 cargos vagos 
e de outros que surgirem durante 
a validade do certame, garantin-
do-se a reserva de 5% do total de 
vagas aos portadores de deficiên-
cia. Mais informações: www.cespe.
unb.br/concursos/trf5_12_juiz .

Concurso de juiz

O Coronel-Aviador Fernan-
do Monteiro de Oliveira 
Júnior e a Suboficial Teresa 
Cristina Vieira visitaram, na 
tarde de ontem, a Presi-
dência do TRF5. O encontro 
teve o objetivo de divulgar 
a criação, em 2011, da Divisão de 
Relações Institucionais com o Ju-
diciário, setor ligado ao Comando 
da Aeronáutica. Os militares foram 

TRF5 recebe a visita de militar 
da Aeronáutica

recepcionados pelo presidente 
da Corte, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, e 
pelo vice-presidente, desembarga-
dor federal Rogério Fialho.

Foto: Paulo Rios


