
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Ana Clara Reis e
João Bosco Coelho 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2965
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão,

Roberta Mariz e
Thais Câmara

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

de Março28
TERÇA

U
Foto: tiago oliveira/JFSe

Justiça Federal em Sergipe ganha 
Centro de Conciliação 

Gestores de TI da 5ª Região se reúnem no TRF5

Jantar de posse 

m lugar para promover a paz 
social. Foi com essa assertiva 

que o juiz federal Jailsom de Sou-
sa, coordenador de Conciliação da 
Justiça Federal em Sergipe (JFSE), 
deu início à solenidade de inau-
guração oficial do Centro Judi-
ciário de Solução Consensual de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) e 
do Contêiner Datacenter da JFSE, 
realizada ontem (27), no edifício-
-sede da instituição, em Aracaju 
(SE). O Centro de Conciliação, que 
funciona desde 22 de junho de 
2016, conta com ampla sala de 
espera e três salas de conciliação, 
uma adaptada para mediações por 
videoconferência. O presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desembargador fe-
deral Rogério Fialho Moreira, afir-
mou que as inaugurações do CE-
JUSC e do Datacenter representam 
o alcance de duas metas fixadas 
por ele, no início da sua gestão: a 
instalação dos centros de concilia-
ção no seis estados que compõem 
a 5ª Região e a de virtualizar 100% 
dos processos judiciais em toda a 
5ª Região. O evento contou com 
as presenças do coordenador do 

Aniversariantes
Diretores das 
áreas de Tec-
nologia da 
Informação 
(TI) do TRF5, 
coordenados 
pela diretora 
da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação, Fernanda Mon-
tenegro, estiveram reunidos na 
última semana, com os gestores 
de infraestrutura de TI das Se-

estudo sobre a Resolução 355 de 
Nivelamento de Infraestrutura de 
TI, para que se tenha um alinha-
mento mínimo de toda a infraes-
trutura da 5ª Região. Em seguida, 
foi apresentada a estrutura para 
o Comitê Gestor de TI da 5ª Re-
gião. O encontro foi finalizado 
com a exposição do processo de 
governança da construção de 
painéis da ferramenta eletrônica 
“Business Intelligence” (BI).

Gabinete de Conci-
liação da 5ª Região, 
desembargador fede-
ral Fernando Braga, o 
desembargador federal 
Carlos Rebelo, o go-
vernador do Estado de 
Sergipe, Jackson Barre-
to, o senador Eduardo Amorim, o 
deputado federal Laércio Oliveira, 
e o reitor da Universidade Fede-
ral de Sergipe, Ângelo Antoniolli, 
além de magistrados, procurado-
res e servidores.
Datacenter – Também hoje (27), a 

ções Judiciárias dos 
estados que com-
põem a 5ª Região, 
para examinar pro-
jetos de iniciativas. 
Foram discutidos 
a revisão conjunta 

do Plano de Ação de 2017 com o 
intuito de definir as contratações 
de TI Regionais e os prazos para 
as conclusões dos projetos que 
serão licitados neste ano; e um 

Novidades no
restaurante “O Porto” 

José Augusto Lins de Araújo Neto 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação

Lourdes Maria Cavalcanti de Moura 
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior

Edinaura Bernardino da Silva 
SOSERVI

Edvaldo Braz da Silva Filho 
SOSERVI

O TRF5 sedia, nesta quarta-feira 
(29), às 18h, na Sala Capibaribe, 
o lançamento da coleção jurídi-
ca  “Comentários ao Código de 
Processo Civil”. A obra, de au-
toria conjunta dos juristas Luiz 
Guilherme Marinoni, Sergio Cruz 
Arenhart, Renato Beneduzi e Ricar-
do Alexandre da Silva, terá apre-
sentação do presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho Moreira. Na ocasião, Mari-
noni fará uma breve apresentação 
da coletânea, falando sobre “Tute-
la da Evidência”. Outros livros dos 
autores também serão lançados 
durante o evento. Leia mais: www.
trf5.jus.br

Coleção jurídica
sobre o novo CPC

O restaurante O Porto, localizado 
no 16º andar do TRF5, antecipou 
o horário de abertura para as 8h. 
Outra novidade é que agora os 
servidores contam com o serviço 
de delivery nos setores. Para isso, 
basta ligar para o ramal 9436 e fa-
zer o pedido. De manhã, o delivery 
funciona de 8h às 11h e, à tarde, 
das 14h às 18h30. Só será cobrado 
o custo adicional das embalagens 
para a viagem, as quais variam de 
R$0,50 a R$2,00. O pagamento 
pode ser realizado em dinheiro ou 
cartão. O horário de fechamento 
permanece o mesmo: 18h30.

Já está disponível na página da 
internet do TRF5, no lado direito 
da página, o banner para o sis-
tema de reservas de convidados 
para o jantar em homenagem à 
posse da nova mesa diretora do 
Tribunal. O evento será realizado 
no dia 3/04, a partir das 19h30, 
no Arcádia Paço Alfândega.

JFSE ganhou o novo Contêiner Da-
tacenter, ambiente que permitirá à 
JFSE atender à política de seguran-
ça da informação, dando susten-
tação à infraestrutura existente e 
permitindo a implantação de novas 
tecnologias.


