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 Sessão Pública

de Junho

TERÇA

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 

– TRF5, através do Ato da 
Presidência nº 168, de 8 
de junho de 2018, desig-
nou os nove integrantes da 
Comissão Permanente de 
Acessibilidade e Inclusão 
no âmbito da 5ª Região. 
Caberá à equipe, além de 
outras atribuições, zelar 
pela gradual implantação 
das medidas de acessibi-
lidade e inclusão estabelecidas 
na legislação, além de fiscalizar, 
planejar, elaborar e acompanhar 
os projetos arquitetônicos de 
acessibilidade. A Comissão será 
composta pela juíza federal auxi-
liar da Presidência, Joana Carolina 
Lins Pereira, que presidirá o grupo; 
pela diretora da Secretaria Admi-
nistrativa, Sorária Caio; pela dire-
tora do Núcleo Socioambiental, 
Maria Gabriela Alves; pela diretora 
do Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, Soraya Portu-
gal, e pelos servidores José Fabia-
no Silva Barbosa (Secretaria Judi-
ciária), Flávia Bello Cabral de Melo 

(SIAP), Ana Cláudia Nunes (STI), 
Gilvan José da Silva (SAE) e Parcelo 
de Souza Melo, representante de 

Edilson Nobre participa de Congresso Internacional

Prazo prorrogado

Conferência

Designados os integrantes da Comissão 
Permanente de Acessibilidade e Inclusão

O desembargador federal Edilson No-
bre participa, hoje (12), do III Congres-
so Internacional de Cidadania e Educa-
ção Fiscal na Lusofonia, que acontece 
a partir das 9h, no Hotel Nobile Suítes 
Executive, no bairro do Pina. Nobre 
atuará como moderador no painel “A 
cidadania e a educação fiscal no Bra-
sil”. Além disso, será o representante 
do TRF5 na cerimônia de abertura e no 

Foi prorrogado, até sexta-
-feira (15/06), o prazo para 
a participação na pesqui-
sa que avalia os sistemas 
judiciais eletrônicos da 
Justiça Federal. A avalia-
ção aborda temas como 
estratégias de implantação 
dos sistemas, funcionali-
dades e usabilidade. Até 
agora, mais de seis mil usuários 
em todo o país já responderam 
à sondagem. A expectativa é de 

gabinete de desembarga-
dor federal. 
Resoluções – A designa-
ção dos integrantes da 
Comissão está em confor-
midade com a Resolução 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) nº 230, de 22 
de junho de 2016, e com 
o disposto na Resolução 
nº 18 do Conselho de 
Administração do TRF5, 
de 19 de outubro de 2016, 

que trata da Comissão Permanen-
te de Acessibilidade e Inclusão no 
âmbito desta 5ª Região. 

O TRF5 realiza, no próximo dia 26, 
Sessão Pública de divulgação do 
resultado provisório na prova es-
crita P2, do XIV Concurso Público 
para Provimento de Cargos de Juiz 
Federal Substituto da 5ª Região. A 
Sessão ocorre na Sala Capibaribe, 
no 1º andar do edifício-sede do 
TRF5, às 10h.

que oito mil pessoas participem 
da pesquisa, que está disponível 
na intranet e no site do TRF5. 

O juiz federal 
Roberto Wan-
derley Noguei-
ra, da 1ª Vara 
da Justiça Fe-
deral em Per-
nambuco, participa, de hoje (12) 
até a próxima quinta-feira (14), 
da 11ª Conferência dos Estados 
Partes da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência, que acontece na 
sede das Nações Unidas, na cida-
de de Nova Iorque, nos Estados 
Unidos. O magistrado integra a 
delegação oficial brasileira, que 
tem, entre suas missões, a de con-
tribuir para as ações de formação 
de políticas públicas para a imple-
mentação das recomendações da 
Convenção, que o Brasil incorpo-
rou em prol da inclusão das pes-
soas com deficiência no âmbito 
nacional. Este ano, o tema geral do 
evento será “Não deixar ninguém 
para trás por meio da implemen-
tação integral da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência”.

painel “Políticas para a cidadania e a 
educação fiscal”. O evento, promovido 
pelo Instituto Superior de Contabilida-
de e Administração de Lisboa (ISCAL), 
pelo Instituto Econômico Financeiro e 
Fiscal da Faculdade de Direito de Lis-
boa (IDEEF) e pelo Instituto Pernambu-
cano de Estudos Tributários (IPET), vai 
reunir magistrados, advogados, pro-
fessores e autoridades públicas.


