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Amais alta condecoração 
concedida pelo Tribu-

nal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, a Medalha 
Ordem do Mérito Pontes de 
Miranda, será entregue ama-
nhã (13), às 17h30, no Pleno 
desta Corte, a duas persona-
lidades de destaque no mun-
do jurídico: o desembargador 
federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima (ex-presidente 
do TRF5) e o professor An-
dreas Joachim Krell (doutor em 
Direito pela Freie Universität Berlin 
- defesa Summa Cum Laude). Os 
homenageados foram escolhidos 
pelo Pleno do TRF5, durante ses-
são realizada no dia 20/11/2013. A 

solenidade será comandada pelo 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Francisco Wildo. 
Comenda - A Medalha da Ordem 
do Mérito Pontas de Miranda, 
que tem como patrono o jurista 

alagoano Pontes de Miran-
da, foi criada pela Resolução 
nº 09/1990 para homenagear 
personalidades merecedoras 
de distinção nos estudos rela-
tivos ao Direito ou que tenham 
prestado relevantes serviços à 
Justiça Federal. A primeira sole-
nidade de outorga da Medalha 
da Ordem Pontes de Miranda 
ocorreu em 10 de dezembro de 
1990. Na ocasião, foram agra-
ciados o então governador de 

Pernambuco Carlos Wilson Cam-
pos, os ministros do STF Evandro 
Gueiros Leite e Washington Bolívar 
e o desembargador federal emé-
rito Araken Mariz. Desde então, já 
foram entregues 45 medalhas.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wil-
do, e a diretora do Foro da Se-
ção Judiciária da Paraíba, juíza 
federal Helena Fialho Moreira, 
inauguram, na próxima quinta-
-feira (14), às 16h30, a 16ª Vara 
Federal da Seção Judiciária da 

Paraíba (SJPB), no auditório do 
edifício-sede da JFPB. Com com-
petência privativa criminal (pro-
cessar e julgar todas as ações e 
execuções penais e seus inciden-
tes), a nova vara terá como juiz 
titular o magistrado Manuel Maia 
de Vasconcelos Neto, removido 

da Seção Judiciária do Rio Gran-
de do Norte. De acordo com a 
Resolução nº 11/2014, do TRF da 
5ª Região, além das novas ações 
penais, a 16ª Vara Federal rece-
berá os processos em tramitação 
na 1ª, 2ª e 3ª varas que sejam de 
sua competência privativa, inclu-

sive aqueles que se encontram 
em grau de recurso nas instân-
cias superiores, quando do seu 
retorno à primeira instância. A 
nova vara terá competência ter-
ritorial em 36 municípios per-
tencentes à Jurisdição de João 
Pessoa. 

O desembargador federal 
Marcelo Navarro será um dos 
agraciados com a Medalha 
do Mérito Judiciário Desem-
bargador Joaquim Nunes e o 
Diploma de Honra ao Méri-
to, concedidos pelo Tribunal 
de Justiça de Pernambuco 
(TJPE) a personalidades com 
serviços prestados à Justiça. 
A solenidade será realizada 
amanhã (13/08), às 10h30, no 
Salão de Sessões Desembar-
gador Antônio de Brito Alves, 
no Palácio da Justiça, e marca 
as comemorações dos 192 
anos do TJPE.

O diretor de Foro da Seção Judici-
ária de Alagoas (SJAL), juiz federal 
André Luís Maia Tobias Granja, e 
o secretário de Estado de Defesa 
Social, Diógenes Tenório de Albu-
querque, assinaram, na semana 
passada, termo de doação por 
meio do qual a SJAL transfere ele-
troeletrônicos, móveis e utensílios 
para a Secretaria de Defesa Social 
de Alagoas, que os destinará, prio-
ritariamente, para as Delegacias de 
Homicídios da Capital.

Um novo sistema de comunicação 
está em funcionamento na Justiça 
Federal no Ceará (JFCE): trata-se 
do VOIP (Voz sobre Protocolo de 
Internet). O sistema foi criado para 
facilitar a comunicação entre as 
unidades do Ceará. De fácil com-
preensão, ele substitui as ligações 
telefônicas entre as subseções 
judiciárias e a sede da Seção Judi-
ciária do Ceará (Discagem Direta 
Ramal), reduzindo consideravel-
mente os custos com telefonia.
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