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TRF5 aprova instalação de três novas Varas Federais em Alagoas

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho 
recebe comenda do TRF5

TRF5 participa do Encontro Nacional 
de Comunicação do Poder Judiciário

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 
aprovou, ontem (20/02), as re-
soluções de nº 06, 07 e 08/2013 
que tratam da criação da 12ª, 
13ª e 14ª varas federais, respec-

tivamente, na Seção Judiciária de 
Alagoas (SJAL). A 12ª Vara Federal 
(AL), a ser instalada na Subseção 
de Arapiraca (AL), e a 13ª Vara 
Federal (AL), a ser instalada em 
Maceió (AL), terão competência 

comum (causas cíveis e penais). 
A 14ª Vara Federal (AL), também 
com previsão de instalação na 
capital alagoana, será de com-
petência dos Juizados Especiais 
Federais (JEFs), constituindo-se 

A diretora da Divisão de Comu-
nicação Social do TRF5, Isabelle 
Câmara, representará o TRF5 no 
Encontro Nacional de Comuni-
cação do Poder Judiciário, que 
será realizado nos dias 25 e 26 
deste mês, no auditório do Con-
selho da Justiça Federal (CJF). O 
evento é promovido pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 

em parceria com os tribunais su-
periores e o CJF, e reunirá magis-
trados e titulares dos órgãos de 
Comunicação Social. No primeiro 
dia, serão apresentadas e discu-
tidas estratégias de divulgação 
das metas do Poder Judiciário. 
No dia seguinte, será realizado 
o primeiro workshop de redes 
sociais do Poder Judiciário.

Já se encontram disponíveis, na 
seção de Recursos Humanos do 
site do TRF5, os informes de ren-
dimentos e os comprovantes de 
pagamentos do plano de saúde 
para a declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 2013. 
Para acessar será solicitada uma 
senha que pode ser adquirida jun-
to à Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI). O prazo de 
entrega da declaração (ano-base 
2012) começa em 1º de março e 
vai até o dia 30 de abril deste ano. 
Quem perder o prazo está sujeito 
a uma multa mínima de R$ 165,74.

m solenidade que contou 
com a presença de várias 
autoridades, entre magistra-

dos e representantes do governo 
de Pernambuco, do Judiciário e 
das Forças Armadas, entre outras, 
o ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Napoleão Nunes 
Maia Filho, recebeu, ontem, do 
presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, de-
sembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, a Medalha 
da Ordem do Mérito Pontes de 
Miranda, no “Grau de Colar de 
Alta Distinção”. Em seu discurso 
de saudação ao homenageado, 
Paulo Roberto de Oliveira Lima 
destacou:“À Vossa Excelência de-

veriam ter sido outor-
gadas duas comendas 
Pontes de Miranda”, 
fazendo referência a 
duas classes básicas de 
pessoas que a recebem:  
operadores do Direito 
com destaque em co-
nhecimento e atuação, 
por exemplo, e a pesso-
as que deram uma con-
tribuição especial para a 
formação, o engrandecimento e o 
funcionamento do Tribunal. 
Agradecimento - O ministro Na-
poleão Nunes Maia Filho agrade-
ceu ao presidente e ao TRF5, en-
fatizando a sinceridade com que 
recebeu a Comenda: “agora, orgu-

lhosamente, recebo de suas mãos 
honradas, nunca maculadas por 
atos em que se note a ausência da 
dignidade e da probidade”, disse 
o ministro, desculpando-se por ter 
adiado o recebimento da Meda-
lha, aprovada pelo Pleno do TRF5 
em 24 de outubro de 2007.

na terceira vara dessa competên-
cia naquela jurisdição. O Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
abrirá concurso de remoção aos 
interessados para preenchimento 
das vagas de servidores e, em se-

guida, promoverá a contratação 
de novos serventuários, a fim 
de preencher as vagas remanes-
centes. Ainda não estão defini-
das as datas para instalação das 
varas.


