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Congresso sobre arquivos do Judiciário 

de Novembro3
TERÇA

Q

Aniversariantes

TRF5 concede a Medalha da Ordem 
Pontes de Miranda a quatro juristas

Marcelo Navarro será homenageado pelo TRF5

Kely Cristina Limeira da Silva
Secretaria Judiciária
Lucas Silva Carvalho
Divisão da 2ª Turma
Ana Luíza da Silva Paiva
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo

uatro personalidades do mun-
do jurídico recebem, amanhã, 

4 de novembro, a mais alta con-
decoração concedida pelo Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5: a Medalha da Ordem do 
Mérito Pontes de Miranda. A so-
lenidade será realizada às 17h, 
no Pleno do Tribunal, onde serão 
agraciados o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas; o desem-
bargador federal emérito do TRF5, 
Francisco Wildo Lacerda Dantas; o 
professor doutor Roque de Brito 
Alves; e o advogado e jurista José 
Paulo Cavalcanti Filho. O decano 

da Corte, desembargador federal 
Lázaro Guimarães, fará a saudação 
aos homenageados. 
Reconhecimento - Aprovada na 
sessão do Pleno do dia 28 de no-

vembro de 1990 e criada pela Re-
solução nº 09/90 de 05/12/1990, a 
Ordem do Mérito “Pontes de Mi-
randa” tem como patrono o juris-
ta alagoano Francisco Cavalcanti 
Pontes de Miranda, nascido em 23 
de abril de 1892, em Maceió (AL), 
e falecido em 22 de dezembro de 
1979. A comenda homenageia 
personalidades merecedoras de 
distinção nos estudos relativos ao 
Direito ou que tenham prestado 
relevantes serviços à Justiça Fede-
ral. Desde a criação da condecora-
ção, foram outorgadas 55 meda-
lhas, entre as quais, as que serão 
entregues amanhã.

O ministro do STJ Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas será homenageado, 
na próxima quinta-feira, 5/11, às 
10h30, no salão do Pleno do TRF5. 
A láurea será feita em razão da pos-
se do ex-presidente do TRF5 como 
ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), ocorrida em setembro. 
O desembargador federal Edílson 
Nobre falará em nome da Corte e a 

diretora-geral, Margarida Cantarelli, 
entregará uma placa em reconhe-
cimento e gratidão pela dedicação 
de Ribeiro Dantas à Justiça Federal 
na 5ª Região. Na cerimônia, o ma-
gistrado deve receber, ainda, uma 
encadernação de todos os jornais 
murais em que suas atividades fo-
ram noticiadas, ao longo do tempo 
em que atuou no TRF5.

Visita - Alunos do 7º 
período do curso de 
Direito da Universidade 
Católica de Pernambuco 
conheceram o TRF5, na 
tarde da última quarta-
-feira (28). A visita, 
atividade da disciplina 
de Processo Civil III, foi 
guiada pelo assessor 
especial do gabinete do 
desembargador federal 
Paulo Roberto de Oli-
veira Lima e também 
professor dos estudan-
tes, Marcos Netto. De-
pois de conferir o vídeo 
institucional “A Casa do 
Direito”, o grupo assis-
tiu à sessão do Pleno e 
conheceu o heliponto.

A favor da vida – Na 
última semana, a cons-
ciência do Outubro Rosa 
tomou conta da equipe feminina 
da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) do TRF5. Com 
a participação da diretora Fernan-
da Montenegro, a iniciativa visou 
reforçar a importância da preven-
ção contra o câncer de mama. 
Animadas, elas deram o recado e 
celebraram a vida. 

Estão abertas, até o dia 10 de no-
vembro, as inscrições para o IV 
Congresso Brasileiro de Arquivos 
do Poder Judiciário. O evento ocor-
rerá nos dias 18, 19 e 20 de no-
vembro, no auditório do Superior 
Tribunal Militar (STM), em Brasília. 
Promovido em parceria com o STF, 
o STJ, o TSE, o TST e o Conselho da 
Justiça Federal (CJF), o objetivo do 
congresso é capacitar servidores e 

colaboradores do Poder Judiciário 
para atuarem com mais eficiência 
e segurança na gestão de docu-
mentos digitais. Entre os temas das 
palestras e oficinas, estão o PJe, a 
preservação de documentos digi-
tais e o formato PDF/A, e o Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI). 
As inscrições podem ser feitas no 
site do CJF, bem como a consulta à 
programação completa.


