
18 de julho de 2018 

Otávio Praxedes receberá maior honraria do Judiciário de Pernambuco

Desembargador Otávio Praxedes, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Otávio Leão Praxedes, 
receberá dia 13 de agosto, no Recife (PE), a Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes 
Machado. A comenda é a maior condecoração instituída pelo Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE).
Ao presidente do Judiciário de Alagoas, será conferida a medalha “grão-colar”. A honraria é 
representada por uma cruz da Ordem dos Templários contendo um escudo no qual é 
apresentado o frontispício do TJPE.
A entrega da homenagem ocorre às 17h do dia 13 de agosto, dia em que a Corte de Justiça 
pernambucana comemora 196 anos de fundação. A solenidade está agendada para o Teatro 
Santa Izabel, na Praça da República, 233, bairro de Santo Antônio, Recife (PE).
Mais informações com o Cerimonial do TJPE: (81) 3182.0292/0293
Fonte: Dicom TJAL
Link: http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/07/otavio-praxedes-recebera-maior-honraria-do-
judiciario-de-pernambuco/

http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/07/otavio-praxedes-recebera-maior-honraria-do-judiciario-de-pernambuco/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/07/otavio-praxedes-recebera-maior-honraria-do-judiciario-de-pernambuco/


Especial  - 19/07/2018

Desembargador palmarino Otávio Praxedes receberá maior honraria do Judiciário de 
Pernambuco dia 13/08

Concessão da Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes Machado ao desembargador alagoano 
foi aprovada por unanimidade pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco

Desembargador Otávio Praxedes 

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Otávio Leão Praxedes, receberá dia 
13 de agosto, no Recife (PE), a Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes Machado. A comenda 
é a maior condecoração instituída pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).
Ao presidente do Judiciário de Alagoas, será conferida a medalha “grão-colar”. A honraria é 
representada por uma cruz da Ordem dos Templários contendo um escudo no qual é apresentado o 
frontispício do TJPE.
A entrega da homenagem ocorre às 17h do dia 13 de agosto, dia em que a Corte de Justiça 
pernambucana comemora 196 anos de fundação. A solenidade está agendada para o Teatro Santa 
Izabel, na Praça da República, 233, bairro de Santo Antônio, Recife (PE).
Mais informações com o Cerimonial do TJPE: (81) 3182.0292/0293
Diretoria de Comunicação - Dicom TJAL
imprensa@tjal.jus.br/ 4009.3240/3141
Link: 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/55654/desembargador_palmarino_otavio_praxedes_recebe
ra_maior_honraria_do_judiciario_de_pernambuco_dia_13_08_

http://www.tribunauniao.com.br/noticias/55654/desembargador_palmarino_otavio_praxedes_recebera_maior_honraria_do_judiciario_de_pernambuco_dia_13_08
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http://www.tjal.jus.br/imprensa@tjal.jus.br


ALMAGIS_______________________________________________________________________

30 de Julho de 2018 

Desembargador Otávio Praxedes receberá a 
maior honraria do Judiciário de PE 
Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes Machado ao desembargador alagoano foi aprovada por 
unanimidade pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco

(Foto: Itawi Albuquerque)

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas e Associado da Almagis, desembargador Otávio Leão 
Praxedes, receberá dia 13 de agosto, no Recife (PE), a Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes 
Machado. A comenda é a maior condecoração instituída pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A  entrega  da  homenagem  ocorre  às  17h  do  dia  13  de  agosto,  dia  em  que  a  Corte  de  Justiça 
pernambucana comemora 196 anos de fundação. A solenidade está agendada para o Teatro Santa 
Izabel, na Praça da República, 233, bairro de Santo Antônio, Recife (PE).

Ao  presidente  do  Judiciário  de  Alagoas,  será  conferida  a  medalha  “grão-colar”.  A  honraria  é 
representada por uma cruz da Ordem dos Templários contendo um escudo no qual é apresentado o  
frontispício do TJPE.

O  presidente  da  Almagis,  Ney  Alcântara,  felicita  a  condecoração.  "Uma  homenagem merecida  ao 
magistrado,  sobretudo  pelos  serviços  prestados  a  Justiça  brasileira.  Nossa  Associação  celebra  esta 
honraria", destacou.

Link: http://almagis.com.br/noticia/desembargador-otavio-praxedes-recebera-a-maior-honraria-do-
judiciario-de-pe/2190
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Folha de Pernambuco_____________________________________________________________

Acontece 

Entrega da Medalha Joaquim Nunes reuniu os tribunais de PE, AL e PB

O evento foi bastante prestigiado pela classe jurídica

O diretor operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Góis, o presidente do TJAL, Otávio Praxedes e 
o presidente do TJPE, Adalberto de Oliveira 

O presidente do TJPE, Adalberto de Oliveira Melo, comandou a solenidade de homenagens dos 196 anos 
do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A prestigiada entrega da Medalha do Mérito Judiciário 
'Desembargador Joaquim Nunes Machado', aconteceu na tarde desta segunda-feira (13), no Teatro de 
Santa Isabel e marcou o encerramento do aniversário. Entre os agraciados com a mais alta comenda, o 
Grão Colar: o presidente do TJ de Alagoas, Otávio Leão Praxedes, o presidente do TJ da Paraíba, Joás de 
Brito Filho, o desembargador federal Manoel de Oliveira Erhardt, além do desembargador Évio Marques 
da Silva e o general do exército Artur Costa Moura. O ministro do STF Luís Roberto Barro também esteve 
na lista, mas não pode comparecer ao evento, já que será empossado nesta terça-feira (14) como vice-
presidente do TSE. 



O presidente do TJAL recebendo a homenagem pelos desembargadores Fernando Cerqueira e Frederico 
Neves 

A solenidade de homenagens foi bastante prestigiada 



Além do Grão Colar, outros nomes receberam homenagens de Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. A 
desembargadora eleitoral Erika Ferraz, o advogado Ademar Rigueira, a jornalista Graça Araújo e Santanna 
O Cantor, também subiram ao palco para receber a medalha. A celebração se encerrou com um jantar de 
adesão no Spettus Boa Viagem. 

Link: 
https://www.folhape.com.br/robertajungmann/acontece/acontece/2018/08/13/NWS,77813,76,503,
ROBERTAJUNGMANN,2467-ENTREGA-MEDALHA-JOAQUIM-NUNES-REUNIU-
TRIBUNAIS.aspx

Presidente do TJ-AL, Otávio Praxedes recebe a mais alta condecoração do TJ-PE

Ascom TJ-AL | 13/08/18 

Ao lado de grandes 
nomes do Judiciário 
brasileiro, o 
desembargador 
Otávio Leão 
Praxedes, presidente 
do Tribunal de 
Justiça de Alagoas 
(TJAL), recebeu a 
mais alta 
condecoração do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), nesta segunda-feira (13). O 
evento, que também comemorou os 196 anos da Justiça pernambucana, foi realizado no 
Teatro Santa Izabel, na Praça da República, bairro de Santo Antônio, em Recife.
A Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes Machado é conferida seguindo ordem 
gradativa: Grão Colar de Alta Distinção, Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. 
Escolhido pelo colegiado de 52 desembargadores do TJPE para ser homenageado na 
categoria mais alta, o presidente Otávio Praxedes falou sobre seus 33 anos de carreira na 
magistratura e destacou a importância da união entre os tribunais em prol da Justiça 
brasileira.
“Eu gostaria de estender essa homenagem a todos do Judiciário alagoano: desembargadores, 
magistrados e servidores. Estamos fazendo um trabalho de congregação, de união, de muito 
respeito, porque a rigor o nosso trabalho é para que a sociedade se orgulhe do seu Tribunal 
de Justiça e os juízes inspirem, sobretudo, confiança e segurança, jamais o temor”, disse o 
presidente.
O desembargador Otávio Praxedes falou das dificuldades vivenciadas pelo Judiciário de 
Alagoas e destacou a importância do contato com os magistrados para sua gestão. O 
presidente também falou sobre sua família, de origem pernambucana, e de seu orgulho em 
ser reconhecido pelo seu trabalho.
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“Quem me conhece sabe que gosto de fazer as coisas com bastante responsabilidade, mas 
sou uma pessoa simples e eu fiquei muito surpreendido e honrado com a medalha”, encerrou 
o presidente Otávio Praxedes.
Para o presidente do TJPE, desembargador Adalberto de Oliveira Melo, comemorar os 196 
anos da Justiça de Pernambuco é muito importante para o estado e um excelente momento 
para reconhecer as grandes contribuições para este Poder.
“Os Tribunais de Justiça dos estados tem seus problemas que são comuns, como 
orçamentários, arrecadações insuficientes, crise e tudo mais, então nós termos um Conselho 
Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça do país e nessas reuniões nós discutimos 
os problemas e procuramos as soluções e o critério de escolha foi aqueles que são ilustres e 
mais ainda aqueles que são mais próximos de nós”, explicou o desembargador.
Entre os homenageados estavam ainda o presidente do TJ da Paraíba, desembargador Joás 
de Brito Pereira Filho, além de desembargadores federais, eleitorais, do trabalho, general do 
Exército, juízes estaduais e outros.
Prestigiaram a homenagem os desembargadores Alcides Gusmão da Silva, João Luiz Lessa, 
Klever Rêgo Loureiro, Sebastião Costa Filho, José Carlos Malta Marques, Celyrio 
Adamastor Accioly, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Washington Luiz Damasceno 
Freitas, Tutmés Airan de Albuquerque, Fernando Tourinho de Omena Souza, Domingos de 
Araújo Lima Neto, Fábio José Bittencourt Araújo, além de magistrados, servidores do Poder 
Judiciário alagoano e familiares do presidente Otávio Praxedes.

Link     : http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/presidente-do-tj-al-otavio-praxedes-recebe-a-
mais-alta-condecoracao-do-tj-pe/

Presidente Otávio Praxedes recebe a mais alta condecoração do TJPE
Medalha do Mérito Joaquim Nunes de Machado é conferida pelos relevantes serviços prestados à 
Justiça e méritos excepcionais no Judiciário 

13/08/2018 

Presidente do 
TJAL, Otávio 
Praxedes, e o 
presidente do 
TJPE, Adalberto de 
Oliveira, durante 
entrega da 
medalha 
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Ao lado de grandes nomes do Judiciário brasileiro, o desembargador Otávio Leão 
Praxedes, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), recebeu a mais alta 
condecoração do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), nesta segunda-feira 
(13). O evento, que também comemorou os 196 anos da Justiça pernambucana, foi 
realizado no Teatro Santa Izabel, na Praça da República, bairro de Santo Antônio, em 
Recife.
A Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes Machado é conferida seguindo 
ordem gradativa: Grão Colar de Alta Distinção, Grande Oficial, Comendador e 
Cavaleiro. Escolhido pelo colegiado de 52 desembargadores do TJPE para ser 
homenageado na categoria mais alta, o presidente Otávio Praxedes falou sobre seus 
33 anos de carreira na magistratura e destacou a importância da união entre os 
tribunais em prol da Justiça brasileira.
"Eu gostaria de estender essa homenagem a todos do Judiciário alagoano: 
desembargadores, magistrados e servidores. Estamos fazendo um trabalho de 
congregação, de união, de muito respeito, porque a rigor o nosso trabalho é para que 
a sociedade se orgulhe do seu Tribunal de Justiça e os juízes inspirem, sobretudo, 
confiança e segurança, jamais o temor", disse o presidente.
O desembargador Otávio Praxedes falou das dificuldades vivenciadas pelo Judiciário 
de Alagoas e destacou a importância do contato com os magistrados para sua gestão. 
O presidente também falou sobre sua família, de origem pernambucana, e de seu 
orgulho em ser reconhecido pelo seu trabalho.
"Quem me conhece sabe que gosto de fazer as coisas com bastante responsabilidade, 
mas sou uma pessoa simples e eu fiquei muito surpreendido e honrado com a 
medalha", encerrou o presidente Otávio Praxedes.
Para o presidente do TJPE, desembargador Adalberto de Oliveira Melo, comemorar 
os 196 anos da Justiça de Pernambuco é muito importante para o estado e um 
excelente momento para reconhecer as grandes contribuições para este Poder.
"Os Tribunais de Justiça dos estados tem seus problemas que são comuns, como 
orçamentários, arrecadações insuficientes, crise e tudo mais, então nós termos um 
Conselho Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça do país e nessas 
reuniões nós discutimos os problemas e procuramos as soluções e o critério de 
escolha foi aqueles que são ilustres e mais ainda aqueles que são mais próximos de 
nós", explicou o desembargador.
Entre os homenageados estavam ainda o presidente do TJ da Paraíba, desembargador 
Joás de Brito Pereira Filho, além de desembargadores federais, eleitorais, do trabalho, 
general do Exército, juízes estaduais e outros.
Prestigiaram a homenagem os desembargadores Alcides Gusmão da Silva, João Luiz 
Lessa, Klever Rêgo Loureiro, Sebastião Costa Filho, José Carlos Malta Marques, 
Celyrio Adamastor Accioly, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Washington Luiz 
Damasceno Freitas, Tutmés Airan de Albuquerque, Fernando Tourinho de Omena 
Souza, Domingos de Araújo Lima Neto, Fábio José Bittencourt Araújo, além de 
magistrados, servidores do Poder Judiciário alagoano e familiares do presidente 
Otávio Praxedes.



Link     : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/presidente-otavio-
praxedes-recebe-a-mais-alta-condecoracao-do-tjpe_59611.php

Otávio Praxedes recebe a mais alta condecoração do TJ de Pernambuco
Desembargador presidente do TJ de Alagoas recebeu o Grão Colar de Alta Distinção da Justiça 
Pernambucana 
14/08/2018 

Presidente do TJAL, Otávio Praxedes, e o presidente do TJPE, Adalberto de Oliveira, durante entrega da 
medalha. 

O desembargador Otávio Leão Praxedes, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 
(TJAL), recebeu a mais alta condecoração do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), 
nesta segunda-feira (13). O evento que reconheceu o trabalho de grandes nomes do 
Judiciário do Brasil também comemorou os 196 anos da Justiça Pernambucana. E foi 
realizado no Teatro Santa Izabel, na Praça da República, bairro de Santo Antônio, em 
Recife.
A Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes Machado é conferida seguindo ordem 
gradativa: Grão Colar de Alta Distinção, Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. 
Escolhido pelo colegiado de 52 desembargadores do TJPE para ser homenageado na 
categoria mais alta, o presidente Otávio Praxedes falou sobre seus 33 anos de carreira na 
magistratura e destacou a importância da união entre os tribunais em prol da Justiça 
brasileira.
“Eu gostaria de estender essa homenagem a todos do Judiciário alagoano: desembargadores, 
magistrados e servidores. Estamos fazendo um trabalho de congregação, de união, de muito 
respeito, porque a rigor o nosso trabalho é para que a sociedade se orgulhe do seu Tribunal 
de Justiça e os juízes inspirem, sobretudo, confiança e segurança, jamais o temor”, disse o 
presidente.

https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/presidente-otavio-praxedes-recebe-a-mais-alta-condecoracao-do-tjpe_59611.php
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Link     : https://diariodopoder.com.br/otavio-praxedes-recebe-a-mais-alta-condecoracao-do-
tj-de-pernambuco/

A Palavra – Ivan Nunes______________________________________________________

14/08/2018 

Presidente do TJAL, Otávio Praxedes, e o presidente do TJPE, Adalberto de Oliveira, 
durante entrega da medalha 
Ao lado de grandes nomes do Judiciário brasileiro, o desembargador Otávio Leão Praxedes, 
preesidente do Tribunal de Justiça de Alagoas(TJAL), recebeu a mais alta condecoração do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco (TJPE), nesta segunda-feira (13). O evento, que também comemorou os 
196 anos da Justiça pernambucana, foi realizado no Teatro Santa Izabel, na Praça da República, 
bairro de Santo Antônio, em Recife.

A Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes Machado é conferida seguindo ordem gradativa: 
Grão Colar de Alta Distinção, Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. Escolhido pelo colegiado 
de 52 desembargadores do TJPE para ser homenageado na categoria mais alta, o presidente Otávio 
Praxedes falou sobre seus 33 anos de carreira na magistratura e destacou a importância da união 
entre os tribunais em prol da Justiça brasileira.

"Eu gostaria de estender essa homenagem a todos do Judiciário alagoano: desembargadores, 
magistrados e servidores. Estamos fazendo um trabalho de congregação, de união, de muito 
respeito, porque a rigor o nosso trabalho é para que a sociedade se orgulhe do seu Tribunal de 
Justiça e os juízes inspirem, sobretudo, confiança e segurança, jamais o temor", disse o presidente.

http://www.blogapalavra.com/#
https://diariodopoder.com.br/otavio-praxedes-recebe-a-mais-alta-condecoracao-do-tj-de-pernambuco/
https://diariodopoder.com.br/otavio-praxedes-recebe-a-mais-alta-condecoracao-do-tj-de-pernambuco/


O desembargador Otávio Praxedes falou das dificuldades vivenciadas pelo Judiciário de Alagoas e 
destacou a importância do contato com os magistrados para sua gestão. O presidente também falou 
sobre sua família, de origem pernambucana, e de seu orgulho em ser reconhecido pelo seu trabalho.

"Quem me conhece sabe que gosto de fazer as coisas com bastante responsabilidade, mas sou uma 
pessoa simples e eu fiquei muito surpreendido e honrado com a medalha", encerrou o presidente 
Otávio Praxedes.

Para o presidente do TJPE, desembargador Adalberto de Oliveira Melo, comemorar os 196 anos da 
Justiça de Pernambuco é muito importante para o estado e um excelente momento para reconhecer 
as grandes contribuições para este Poder.

"Os Tribunais de Justiça dos estados tem seus problemas que são comuns, como orçamentários, 
arrecadações insuficientes, crise e tudo mais, então nós termos um Conselho Permanente de 
Presidentes dos Tribunais de Justiça do país e nessas reuniões nós discutimos os problemas e 
procuramos as soluções e o critério de escolha foi aqueles que são ilustres e mais ainda aqueles que 
são mais próximos de nós", explicou o desembargador.

Entre os homenageados estavam ainda o presidente do TJ da Paraíba, desembargador Joás de Brito 
Pereira Filho, além de desembargadores federais, eleitorais, do trabalho, general do Exército, juízes 
estaduais e outros.

Prestigiaram a homenagem os desembargadores Alcides Gusmão da Silva, João Luiz Lessa, Klever 
Rêgo Loureiro, Sebastião Costa Filho, José Carlos Malta Marques, Celyrio Adamastor Accioly, 
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Washington Luiz Damasceno Freitas, Tutmés Airan de 
Albuquerque, Fernando Tourinho de Omena Souza, Domingos de Araújo Lima Neto, Fábio José 
Bittencourt Araújo, além de magistrados, servidores do Poder Judiciário alagoano e familiares do 
presidente Otávio Praxedes.

Link     : http://www.blogapalavra.com/materia/5085

Tribunal de Justiça de Pernambuco____________________________________________

Tribunal homenageia personalidades ao comemorar os 196 anos

http://www.blogapalavra.com/materia/5085


Com o Teatro Santa Isabel, no Recife, lotado, as comemorações dos 196 anos do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco (TJPE) seguiram à noite, em 13 de agosto, na cerimônia de entrega 
da Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado a personalidades 
e magistrados que se destacaram na sua área de atuação. Os homenageados foram das áreas 
de direito, militar, médica, jornalística e musical. Na ocasião, foram diplomados ainda 41 
servidores do Judiciário estadual por Honra ao Mérito. 

Durante a cerimônia, o Judiciário pernambucano homenageou representantes da Justiça de outros 
estados como de Alagoas e Paraíba. Receberam a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador 
Joaquim Nunes Machado, no Grau Grão Colar de Alta Distinção, dentre outros, o presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Otávio Leão Praxedes, e o presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito. O chefe do Judiciário alagoano agradeceu a 
homenagem e disse se sentir honrado com o reconhecimento ao trabalho do TJAL. “A Corte de 
Alagoas é composta por 15 desembargadores. Desse total, 12 estão aqui para prestigiar esse 
momento. O Tribunal pernambucano é uma referência no país, então, para nós, é motivo de muito 
orgulho esta homenagem”, enfatizou. O presidente do TJPB também ressaltou o orgulho de receber 
a comenda. “Somos estados irmãos, tenho grandes amigos aqui em Pernambuco. Para mim, foi uma 
grande honra ter sido agraciado com uma medalha tão elevada e tão distinta. É uma grande alegria 
estar aqui com meus amigos de Pernambuco”, destacou. 

Autoridades dos três poderes prestigiaram o evento

Representantes –A mesa de honra do evento foi composta pelo presidente da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco, deputado Eriberto Medeiros; pelo procurador geral do Estado, Antônio 
César Caúla Reis, representando o governador Paulo Câmara; pelo presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, desembargador Manoel de Oliveira Erhardt; pelo comandante Militar do 
Nordeste, Artur Costa Moura; pelo presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça de Justiça e 
membros dos Tribunais de Justiça Estaduais, desembargador Pedro Bittencourt; pelo presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), desembargador Otávio Leão Praxedes; pelo presidente do 



Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito; pela desembargadora do Trabalho, 
Eneida Melo, representando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, 
desembargador Ivan de Souza Valença Alves; pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Pernambuco (OAB/PE), Ronnie Preuss Duarte; e pelo defensor público geral do Estado, 
José Fabrício Silva de Lima.
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Presidente do TJ-AL, Otávio Praxedes 
recebe a mais alta condecoração do TJ-PE

Ao lado de grandes nomes do Judiciário brasileiro, o desembargador Otávio Leão 
Praxedes, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), recebeu a mais alta 
condecoração do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), nesta segunda-feira (13). O 
evento, que também comemorou os 196 anos da Justiça pernambucana, foi realizado no 
Teatro Santa Izabel, na Praça da República, bairro de Santo Antônio, em Recife.

A Medalha do Mérito Judiciário Joaquim Nunes Machado é conferida seguindo ordem 

gradativa: Grão Colar de Alta Distinção, Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. 

Escolhido pelo colegiado de 52 desembargadores do TJPE para ser homenageado na 

categoria mais alta, o presidente Otávio Praxedes falou sobre seus 33 anos de carreira na 

magistratura e destacou a importância da união entre os tribunais em prol da Justiça 

brasileira.



“Eu gostaria de estender essa homenagem a todos do Judiciário alagoano: 

desembargadores, magistrados e servidores. Estamos fazendo um trabalho de 

congregação, de união, de muito respeito, porque a rigor o nosso trabalho é para que a 

sociedade se orgulhe do seu Tribunal de Justiça e os juízes inspirem, sobretudo, confiança 

e segurança, jamais o temor”, disse o presidente.

O desembargador Otávio Praxedes falou das dificuldades vivenciadas pelo Judiciário de 

Alagoas e destacou a importância do contato com os magistrados para sua gestão. O 

presidente também falou sobre sua família, de origem pernambucana, e de seu orgulho 

em ser reconhecido pelo seu trabalho.

“Quem me conhece sabe que gosto de fazer as coisas com bastante responsabilidade, 

mas sou uma pessoa simples e eu fiquei muito surpreendido e honrado com a medalha”, 

encerrou o presidente Otávio Praxedes.

Para o presidente do TJPE, desembargador Adalberto de Oliveira Melo, comemorar os 196 

anos da Justiça de Pernambuco é muito importante para o estado e um excelente 

momento para reconhecer as grandes contribuições para este Poder.

“Os Tribunais de Justiça dos estados tem seus problemas que são comuns, como 

orçamentários, arrecadações insuficientes, crise e tudo mais, então nós termos um 

Conselho Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça do país e nessas reuniões 

nós discutimos os problemas e procuramos as soluções e o critério de escolha foi aqueles 

que são ilustres e mais ainda aqueles que são mais próximos de nós”, explicou o 

desembargador.

Entre os homenageados estavam ainda o presidente do TJ da Paraíba, desembargador 

Joás de Brito Pereira Filho, além de desembargadores federais, eleitorais, do trabalho, 

general do Exército, juízes estaduais e outros.

Prestigiaram a homenagem os desembargadores Alcides Gusmão da Silva, João Luiz 

Lessa, Klever Rêgo Loureiro, Sebastião Costa Filho, José Carlos Malta Marques, Celyrio 

Adamastor Accioly, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Washington Luiz Damasceno 

Freitas, Tutmés Airan de Albuquerque, Fernando Tourinho de Omena Souza, Domingos de 

Araújo Lima Neto, Fábio José Bittencourt Araújo, além de magistrados, servidores do 

Poder Judiciário alagoano e familiares do presidente Otávio Praxedes.


	Entrega da Medalha Joaquim Nunes reuniu os tribunais de PE, AL e PB
	Tribunal homenageia personalidades ao comemorar os 196 anos

	Presidente do TJ-AL, Otávio Praxedes recebe a mais alta condecoração do TJ-PE

