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Doação de Sangue

A servidora Lindalva Carneiro de 
Andrade, da Divisão da Segunda 

Turma, solicita doação de sangue, 
de qualquer tipo, em nome de sua 

cunhada, Maria das Neves Carneiro 
de Andrade, que fará cirurgia no 

próximo dia 10. Quem quiser aju-
dar deve se dirigir ao Hemope (Rua 

Joaquim Nabuco, nº 171, Graças). O 
hemocentro funciona de segunda a 

sábado, das 7h15 às 18h30. 

Conciliar é Legal 
recebe inscrições 
até amanhã 

de Novembro5
QUINTA

O Aniversariantes

TRF5 homenageia quatro personalidades 
do Direito com Medalha Pontes de Miranda

TRF5 sedia Congresso Eleitoral Internacional

Servidores fazem 
curso para
aprimorar o PJe

Sílvio Rogério dos Santos Ferreira
Subsecretaria de Apoio Especial
Fábio Rodrigo de Paiva Henriques
Gabinete do Des. Fed. Manoel Erhardt
Amilton Pedro Justino
Informática

presidente do Tribu-
nal Regional Fede-

ral da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal 
Rogério Fialho, entregou, 
ontem (4), no Pleno do 
TRF5, a Medalha da Or-
dem do Mérito Pontes de 
Miranda ao ministro do 
Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas; ao desem-
bargador federal emérito 
Francisco Wildo Lacerda 
Dantas; ao professor doutor Roque 
de Brito Alves; e ao advogado e 
jurista José Paulo Cavalcanti Filho. 
Magistrados, parentes e amigos 
dos homenageados estiveram 
presentes à solenidade, bem como 
as autoridades que compuseram 
a mesa: o procurador-chefe regio-
nal do Ministério Público Federal 
(MPF) na 5ª Região, Antônio Edílio; 
o desembargador do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco, Jones Fi-
gueiredo; e o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, seccional 
Pernambuco, Pedro Henrique Rey-
naldo Alves. 

Merecimento - O decano da Cor-
te, desembargador federal Lázaro 
Guimarães, saudou os homenage-
ados. Em seu discurso, fez um pe-
queno histórico da trajetória pes-
soal dos condecorados e ressaltou 
que “eles conhecem em profun-
didade e souberam expressar 

com talento o que há de 
melhor na cultura ociden-
tal. São os quatro como 
mosqueteiros do saber, 
que lutam pelo aperfeiço-
amento das instituições, 
especialmente o Poder 
Judiciário”. Ao ministro 
Ribeiro Dantas coube 
agradecer em nome dos 
homenageados: “Saímos 
nós quatro daqui não 
apenas com uma fita no 
pescoço e um pedaço de 

metal brilhante no peito; saímos 
com a responsabilidade de honrar 
esse compromisso ‘pontiano’ com 
o Direito e a vida, para que se pos-
sa dizer de nós a sempre lembra-
da frase atribuída a Aristóteles: a 
grandeza não consiste em receber 
honrarias, mas em merecê-las”.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 sediará o Con-
gresso Eleitoral Internacional, 
nos dias 12 e 13 de novembro. 
O evento, que contará com a 

presença de ministros do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), é uma 
realização do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE-
-PE), por meio da Escola Judiciária 

Eleitoral, e ocorrerá das 8h às 18h, 
no Pleno deste Tribunal. Alguns 
dos temas abordados nos painéis 
serão: a Justiça Eleitoral Brasilei-
ra, Constituição e Democracia e 

Os interessados em participar 
do VI Prêmio Conciliar é Legal 
têm até amanhã (6) para preen-
cherem o formulário de inscri-
ção, disponível no site do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
e encaminhá-lo para premio-
conciliar@cnj.jus.br, juntamente 
com três evidências da prática. 
O CNJ concede o prêmio a boas 
práticas que contribuem para a 
efetiva pacificação de conflitos, 
aprimoramento, celeridade e 
eficiência do Poder Judiciário, na 
busca da solução do litígio por 
decisão consensual das partes. 
Podem participar tribunais, ma-
gistrados, instrutores de media-
ção e conciliação, instituições de 
ensino, usuários, empresas ou 
qualquer ente privado que apre-
sente práticas autocompositivas 
executadas individualmente ou 
em grupo. Os vencedores serão 
conhecidos em março de 2016.

O diretor do núcleo de Sistemas Ju-
diciários, Ricardo Schmitz, e Valfrido 
Batista, ambos da Secretaria Judici-
ária, participarão do curso “Fluxos 
do Processo Judiciário Eletrônico 
(PJe)”, em Belo Horizonte – MG. O 
curso, que tem como objetivo apri-
morar a tramitação do processo 
dentro do sistema, acontecerá entre 
os dias 8 e 14 de novembro.

Segurança da Eleição. Entre os 
painelistas estão professores, 
mestres e doutores da Europa, 
da África e das Américas do Sul 
e do Norte.


