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Dia da Amizade
Dia Internacional do Amor

Entidades debatem violência e
maioridade penal.

O desembargador federal
José Baptista de Almeida
Filho (presidente do TRF5 e
presidente de honra do Con-
selho da Ordem do Mérito
Pontes de Miranda) coman-
dou ontem a cerimônia de
entrega da comenda “Ordem
do Mérito Pontes de Miranda”
concedida pelo TRF5.
Durante a sessão solene no Salão do
Pleno, foram agraciados o ministro do
STJ Napoleão Maia Filho (impossibilitado
de comparecer), o desembargador fede-
ral Francisco Cavalcanti (ex-presidente
do TRF5 e professor da Universidade

Federal de Pernambuco) e o
jurista e professor Nilzardo
Carneiro Leão. O presidente do
TRF5 ressaltou a importância
da outorga, que passados 18
anos de criação foi concedida a
poucas pessoas “distinguindo o
mérito dos agraciados”. O de-
sembargador Manoel Erhardt
saudou os homenageados,

destacando os relevantes serviços pres-
tados à Justiça por cada um. Num discur-
so de improviso, o desembargador Fran-
cisco Cavalcanti agradeceu a comenda,
salientando o significado do nome
Pontes de Miranda e a importância dos

Presidente entrega comenda Pontes de Miranda
demais contemplados
nos meios jurídico e
acadêmico. Lembrou
o compromisso com a
luta por aquilo que
considera justiça e
respeito aos direitos
humanos. “A entrega
de poucas medalhas
nos deixa ainda mais
responsáveis para construir
uma sociedade melhor, com
desenvolvimento econômico e
social, uma sociedade mais
republicana no sentido exato da palavra”,
concluiu Francisco Cavalcanti.

O desembargador
federal Marcelo
Navarro (coordenador
dos Juizados Espe-
ciais Federais da 5ª
Região) preside, nes-
ta quinta-feira, reunião

da Turma Regional de Uniformização de
Jurisprudência, com o objetivo de julgar
incidentes que tratam de divergências
entre as Turmas Recursais. A idéia é

uniformizar decisões, evitando que
processos da mesma natureza tenham
interpretações divergentes. O encontro
será realizado a partir das 9h, na Sala de
Reuniões do 15º andar. A maioria dos
processos em análise é relativa ao INSS,
referente a questões previdenciárias,
como a concessão de aposentadorias e
pensões ou revisão de benefícios. As
decisões sobre determinadas matérias
terão repercussão nos JEFs.

Uniformização de Jurisprudência
A programação da Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região para 2008
será abordada, hoje, pela diretora da
instituição, desembargadora federal
Margarida Cantarelli, em reunião com
dirigentes dos Núcleos nos seis Esta-
dos. Durante o encontro na sede da
Esmafe5, a partir das 14h, serão discu-
tidos projetos e ações a serem incluídos
na programação para adequá-la às
novas exigências do Plano Nacional de

Aperfeiçoamento e
Pesquisa para Juízes
Federais (PNA),
estabelecido pelo
Conselho da Justiça
Federal. Participam
do evento os juízes federais Joana
Carolina Pereira (PE), Alexandre Luna
Freire (PB), Edilson Nobre (RN), Alcides
Saldanha (CE), Frederico Wildson
Dantas (AL) e Ronivon de Aragão (SE).

Programação da Esmafe para 2008

Será celebrada nesta sexta-feira
(15/02), às 19h, a Missa de 30º Dia

em intenção do Sr. Albanez
Nogueira Barbosa, pai de Gisele
Barbosa (PAB- Banco do Brasil).

O ato religioso acontecerá na
Matriz de Casa Forte.

 Missa de 30º dia

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Margarida
Cantarelli

José Baptista e
Francisco Cavalcanti

José Baptista e
Nilzardo Carneiro Leão


