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Primeira sessão 
do CJF em 2013

Aprovados no concurso do TRF5 são nomeados

TRF5 entrega medalha da Ordem Pontes de 
Miranda ao ministro Napoleão Nunes Maia Filho

mais alta 
condecoração 
concedida 

pelo Tribunal Re-
gional Federal da 
5ª Região-TRF5, a 
Medalha “Ordem 
do Mérito Pontes de 
Miranda”, será en-
tregue quarta-feira 
(20/02) ao ministro 
do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Na-
poleão Nunes Maia 
Filho. A homena-
gem, por indicação 
do desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, foi apro-
vada pelo Pleno do TRF5, durante 
sessão realizada em 24 de outubro 
de 2007. Contudo, por problemas 
de ordem profissional, o ministro 
não pôde se ausentar do STJ para 
vir ao Recife receber a comenda. 
Na ocasião, o ministro escreveu 
uma carta emocionada de agrade-
cimento pela honrosa distinção. A 
cerimônia de entrega da comenda 
Ordem do Mérito Pontes de Mi-

randa, no “Grau de 
Colar de Alta Distin-
ção”, será comanda-
da pelo presidente 
do TRF5 e autor da 
proposta, desembar-
gador federal Paulo 
Roberto de Oliveira 
Lima, e realizada às 
17h, no Pleno desta 
Corte. 
Perfil - O ministro 
Napoleão Nunes 
Maia Filho nasceu 
no dia 30/12/1945, 

em Limoeiro do Norte (CE). Mestre 
em Direito, foi professor das facul-
dades de Direito da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e da Uni-
versidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), ingressando na Justiça Fe-
deral no Ceará em 3/09/1991 e, no 
TRF5, no dia 3/07/2000. Foi diretor 
da Escola da Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (de 31/03/2001 a 
31/03/2003), coordenador-regio-
nal dos Juizados Especiais Federais 
da 5ª Região (de 20/02/2002 a 
19/02/2004) e vice-presidente do 
TRF5, no biênio 2003/2005. 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 fez as primei-
ras nomeações de candidatos 
a analista judiciário, aprovados 
no último concurso, cujo pro-
cesso de realização teve início 
em 2012. Para a Seção Judiciá-
ria do Ceará (SJCE), foi nomea-
do um analista judiciário – área 

Judiciária. As seções judiciárias de 
Sergipe e da Paraíba receberão, 
cada, um analista judiciário – área 
Judiciária, especialidade oficial 
de justiça avaliador federal. Per-
nambuco terá a metade das no-
meações: três analistas judiciários 
para a área Judiciária, sendo dois 
para a especialidade oficial de 

justiça avaliador federal. Há dois 
cargos vagos para a especialidade 
oficial de justiça avaliador federal 
na Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte, porém, a Subsecretaria 
de Pessoal do TRF5 está aguar-
dando o resultado do concurso 
interno de remoção para efetuar 
as duas nomeações. As seis va-

gas surgiram em decorrência 
da vacância de cargos efeti-
vos, que já existiam no âmbito 
de cada seção judiciária. Com 
relação aos cargos de técnico 
judiciário, a expectativa é de 
que o edital de homologação 
do resultado seja publicado até 
quarta-feira (20/02).

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Rober-
to de Oliveira Lima, participa, 
hoje (18/02), da primeira sessão 
ordinária do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF) em 2013. O 
diretor-geral do TRF5 o acom-
panha. A reunião será realizada 
a partir das 14h, no CJF, em 
Brasília.

O diretor-geral do 
TRF5, Marcos Netto, 
comandou na última 
sexta-feira (15/02), na 
Diretoria Geral, uma 
reunião entre as equi-
pes de transição da atual mesa 
diretora e a que assumirá a gestão 
do Tribunal, a partir do dia 3/04. O 
objetivo foi trocar informações e 
municiar os futuros ocupantes dos 
cargos de direção sobre as rotinas 
de trabalho, conforme orientou o 
desembargador-presidente, Paulo 
Roberto de Oliveira Lima. De acor-

Transição

do com Marcos Netto, o relatório 
de transição já foi entregue à equi-
pe do presidente eleito, desem-
bargador federal Francisco Wildo. 
“Estamos dando continuidade à 
troca de informações e nos colo-
camos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos”, destacou Marcos 
Netto.


