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TRF5 transfere comemoração do Dia do Servidor de 28 para 31 de outubro

Júri

de Outubro

QUINTA
Aniversariantes

TRF5 realiza cerimônia de outorga da 
Medalha Pontes de Miranda

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 realizou, 

na tarde de ontem (2), a ceri-
mônia de outorga da Medalha 
da Ordem do Mérito Pontes de 
Miranda, a mais alta condecora-
ção concedida pela Corte. Várias 
autoridades jurídicas e políti-
cas prestigiaram o evento, que 
aconteceu no Salão do Pleno 
do TRF5. Este ano, foram agra-
ciados com a comenda o desem-
bargador federal Manoel Erhardt 
e os advogados Evilásio Feitosa da 
Silva e José Francisco da Rocha. O 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Vladimir Carvalho, fez a 
abertura da solenidade e, em segui-
da, o desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima discursou 
em nome da Corte. “A solenidade 
de hoje é especialíssima, pois se 

O

Dica cultural

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 
aprovou, por unanimidade, a 
transferência da comemora-
ção do Dia do Servidor Públi-
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trata da entrega da comenda que 
coincide com as comemorações do 
40º aniversário de morte do seu 
patrono, o que empresta colorido 
mais forte ao evento deste ano”, 
destacou. Carvalho procedeu à 
entrega da Medalha aos agraciados 
e coube ao desembargador federal 
Manoel Erhardt proferir discurso em 
nome dos condecorados. “Somos 
tomados de justo orgulho porque 

Vladimir Carvalho, na sessão rea-
lizada na tarde de ontem (2). Em 
função dessa alteração, o TRF5 
funcionará em regime de plantão 
de 31/10 a 3/11, considerando 

co, previsto no artigo 236 da Lei 
Federal nº 8.112/90, de 28 para 
31 de outubro. A proposta foi 
apresentada pelo presidente do 
Tribunal, desembargador federal 

REC’n’Play

o Tribunal nos escolheu como 
representantes dos valores éti-
cos e intelectuais que devem 
estar presentes nos profissio-
nais de Direito”. 
Medalha - A Medalha Pon-
tes de Miranda foi criada pela 
Resolução nº 9/90 e tem como 
patrono o jurista alagoano 
Francisco Cavalcanti Pontes 
de Miranda. Nascido em 23 

de abril de 1892, em Maceió/AL, 
Pontes de Miranda se graduou em 
direito pela Faculdade de Direito 
do Recife (UFPE) com apenas 19 
anos de idade. Também era filósofo, 
matemático, advogado, sociólogo, 
professor universitário e diplomata 
brasileiro. Considerando a soleni-
dade de ontem, 65 personalidades 
jurídicas já foram agraciadas com a 
Medalha.

que a sexta-feira (1º/11) tam-
bém será feriado na 5ª Região, 
devido à celebração do Dia de 
Todos os Santos (Lei Federal nº 
5.010/66). 

O REC’n’Play, maior festival de ex-
periências do Nordeste, começou 
a sua 3ª edição, ontem (2), e segue 
até o próximo sábado (5), com 
diversas atividades, workshops, 
palestras e oficinas nas áreas de 
tecnologia, economia criativa e 
cidades. O evento, realizado pelo 
Porto Digital e parceiros, utilizará 
18 espaços do Bairro do Recife, 
com o objetivo de promover en-
contros, estimular o empreende-
dorismo e reaproximar as pessoas 
do Bairro. A programação com-
pleta pode ser conferida no site: 
www.recnplay.pe.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
está com inscrições abertas, até 
o dia 9/10, para os interessados 
em compor o Tribunal do júri da 
16ª Vara Federal em 2020. Podem 
participar cidadãos brasileiros 
natos ou naturalizados, maiores 
de 18 anos, que não tenham sido 
processados criminalmente, de 
boa conduta moral e social e sem 
restrição de direitos políticos. Os 
interessados devem, ainda, possuir 
residência em um dos municípios 
da jurisdição da 16ª Vara Federal 
da Paraíba. Inscrições no site da 
JFPB (www.jfpb.jus.br). 


