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PROCESSO ADMINISTRATIVO.  MEDALHA DA ORDEM
DO  MÉRITO  JUDICIÁRIO.  CATEGORIA  ALTA
DISTINÇÃO.  RESOLUÇÃO  N.  15/2006.  REQUISITOS
LEGAIS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. 

- Nos termos do art. 9º da Resolução n. 15/2006 desta Egrégia
Corte de Justiça, a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário,
na  categoria  Alta  Distinção,  poderá  ser  concedida  a
Desembargadores  de  Tribunais  de  Justiça  Estaduais  e
Regionais Federais, Eleitorais e do Trabalho.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA o  Plenário  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba, por unanimidade, aprovar a concessão de Medalha da Ordem do Mérito
Judiciário do Estado da Paraíba e do Diploma respectivo, na categoria Alta Distinção,
ao  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Federal  Rogério  de  Meneses  Fialho
Moreira, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 52.

RELATÓRIO

Trata-se de expediente formulado pela Desembargadora Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e pelo Desembargador Saulo Henriques de Sá e
Benevides,  propondo a concessão de Medalha da Ordem do Mérito Judiciário,  na
categoria  Alta  Distinção,  ao  Excelentíssimo  Desembargador  Federal  Rogério  de
Meneses Fialho Moreira. 

Junto à respectiva proposta fora colacionado o Curriculum Vitae
do eminente Magistrado (fls. 06/44). 



Por força do art. 7º, “a”, da Resolução n. 15/2006, e obedecendo à
distribuição automática, os autos foram-me conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

Aufere-se dos autos que os  Desembargadores  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti e Saulo Henriques de Sá e Benevides propuseram a concessão de
Medalha  da  Ordem  do  Mérito  Judiciário,  na  categoria  Alta  Distinção,  ao
Excelentíssimo Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira.

Impende  registrar  que  o  procedimento  administrativo
formulado  em  questão  atende  aos  requisitos  legais,  visto  que  proposto  por
Desembargadores, estando devidamente fundamentado e instruído com o curriculum
vitae  do  homenageado  (fls.  06/44),  conforme  preceitua  o  art.  7º,  alínea  “a”,  da
Resolução n. 15/20061, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Cabe  anotar,  outrossim,  que  a  condecoração  proposta  está
prevista no art. 8º, alínea “a”2, da respectiva norma, podendo a mesma ser concedida,
dentre outras hipóteses, aos Desembargadores de Tribunais de Justiça Estaduais e
Regionais Federais, Eleitorais e do Trabalho, consoante previsão encartada no art. 9º,
verbis: 

"Art. 9º. A Medalha de Distinção poderá ser ainda concedida
a:
01) Presidente e ex-Presidentes da República;
02) Ministros e ex-Ministros de Tribunais Superiores;
03) Desembargadores de Tribunais de Justiça Estaduais e
Regionais Federais, Eleitorais e do Trabalho;
04) Ministros e ex-Ministros de Estado;
05) Procuradores e ex-Procuradores Gerais da República e dos
Estados;
06) Governador e ex-Governador do Estado da Paraíba;
07) Juristas e Professores de Direito que tenham contribuído,
no
País e no exterior, para o aperfeiçoamento da ciência jurídica.”

1 Art. 7º. O processo para a concessão da Medalha, em qualquer de suas categorias, obedecerá às seguintes
normas:
a) A proposta, devidamente fundamentada e instruída com o curriculum vitae do homenageado, será assinada
por um ou mais Desembargadores e apresentada até o dia 15 de agosto de cada ano, em caráter reservado, e
distribuída pelo Presidente a um Relator que, no prazo improrrogável de quinze (15) dias, emitirá Parecer e
pedirá dia para julgamento;

2 Art. 8º – São três as categorias da Ordem do Mérito Judiciário do Estado da Paraíba:
a) Medalha de Alta Distinção – em ouro;
(...)



(g.n)

Posta  tais  considerações  sobre  a  norma  aplicada  ao  caso  in
concreto, convém registrar que o indicado Rogério de Meneses Fialho Moreira nasceu
em 1º  de  agosto  de  1966,  na  cidade de  João  Pessoa,  Estado da  Paraíba,  filho  de
Epitácio Fialho Moreira e Djanira Meneses Fialho Moreira, tendo cursado Ciências
Jurídicas e Sociais, pela Universidade Federal da Paraíba, com colação de grau aos 08
de janeiro de 1988.

Mais  adiante,  tornou-se  especialista  em  Processo  Civil,  pela
UNB – Fundação Universidade de  Brasília  (1996-1997),  além de somar cursos  de
aperfeiçoamento em Louvain-la-Neuve (Bélgica), Auckland (Nova Zelândia), Lisboa
(Portugal), Roma (Itália) e outros.

Na seara dos concursos públicos, o homenageado obteve, em
maio de 1990, a aprovação em 1º lugar para o cargo de Técnico Judiciário do TRE/PB;
merecendo destaque também a aprovação no concurso de Juiz de Direito Substituto
do  Estado  da  Paraíba,  em  março  de  1992,  passando  na  48º  posição;  além  da
aprovação no cargo de Juiz Federal Substituto, promovido pelo TRF da 5ª Região, no
qual  se classificou na 3ª  posição,  tomando posse em 1º de dezembro de 1993,  na
cidade do Recife/PE.

Seguindo  a  carreira  na  Magistratura  Federal,  logo  fora
promovido a Juiz Federal titular da Vara de Petrolina/PE, em 1995. No ano seguinte,
1996, fora removido para Campina Grande/PB e, em 2002, para a 7ª Vara Federal, em
João Pessoa, onde cumulou ainda a função de Diretor do Foro. 

No ano de 2008, fora escolhido para ocupar o seleto grupo de
Desembargadores Federais do Tribunal de Justiça Federal da 5ª Região, sendo eleito,
no biênio 2011/2013, à condição de Vice-Presidente, alcançado o ápice, naquela Corte,
em setembro de 2015, quando ergueu-se ao posto de Presidente, onde permaneceu
até abril de 2017.

Feita esta breve e singela explanação, se comparada aos demais
feitos momentosos presentes nos autos, fácil observa que o Desembargador Rogério
de  Meneses,  ora  condecorado,  desde  cedo  se  destacou  no  meio  forense,
demonstrando-se ser um estudioso nato, dedicado e sempre voltado ao serviço de
relevância à Justiça Paraibana e Nacional, atuando ainda no campo acadêmico, na
condição de Professor de Direito Civil pela UFPB, desde 1991.

Não é por demais considerar que sua trajetória profissional se
apresenta recheada de conquistas e contribuições salutares ao judiciário, podendo ser
sentida, principalmente, nos órgãos em que o mesmo desempenhou seu ofício, com
decisões firmes e coerentes às discussões postas,  imprimindo satisfação de justiça



eficiente às partes que sob seu comando litigaram.

Por  tais  razões  e  sem  se  afastar  do  objetivo  para  o  qual  a
respectiva homenagem fora criada, é de convir que a Medalha da Ordem do Mérito
Judiciário do Estado da Paraíba, na categoria Alta Distinção, assenta-se perfeitamente
no presente homenageado, que logra alcançar incansável presteza jurisdicional. 

Ante o exposto, voto pela concessão da Medalha da Ordem do
Mérito Judiciário, na categoria Alta Distinção, ao Desembargador Federal Rogério
de  Meneses  Fialho  Moreira,  nos  termos  do  art.  8ª,  alínea  “a”,  da  Resolução  n.
15/2006. 

É como voto.

DECISÃO

O Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba decidiu,  por unanimidade,  aprovar a concessão de Medalha da Ordem do
Mérito Judiciário do Estado da Paraíba e do Diploma respectivo, na categoria Alta
Distinção,  ao  Excelentíssimo Senhor  Desembargador  Federal  Rogério  de  Meneses
Fialho Moreira, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho  -  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  João  Alves  da  Silva.  Participaram  ainda  da  votação  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz  Sílvio Ramalho Júnior,  Maria de
Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque, Arnóbio Alves Teodósio, Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira, João Benedito da Silva (Vice-Presidente), José Ricardo Porto, Carlos Martins
Beltrão  Filho,  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –  férias,  Leandro  dos  Santos  e
Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Ausentes,  sem  direito  a  voto,  os  Exmos.  Srs.
Doutores  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos),  João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides),  Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz
convocado  para  substituir  a  Desª.  Maria  das  Graças  Moraes  Guedes)  e  Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).  Ausentes,  ainda,  justificadamente,  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e José Aurélio da Cruz
(Corregedor-Geral de Justiça). 

Ausente o representante do Ministério Público Estadual. 

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 21 de



março de 2018.

João Pessoa, em 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva 
Relator


