
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social
Redação: Christine Matos, Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, 
Felipe Oliveira, Juliana Aguiar, Jennifer Albuquerque e Sarah Porto
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528

Edição nº 3175
www.trf5.jus.br

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

Roberta Mariz e
Ananda Barcellos  

18
     



de Junho

SEGUNDA

Presidência do TRF5 
publicou, no Diário 

Eletrônico da última quarta-
-feira (13), o Ato nº 171, que 
designa os membros do 
Comitê de Governança de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (CGTIC/TRF5). 
O documento está em con-
formidade com a Resolução 
nº 14 do Conselho de Admi-
nistração do TRF5, de 20 de 
julho de 2016, e com a Resolução 
nº 211 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O Comitê será com-
posto pela juíza federal auxiliar da 
Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, pelo juiz federal Frederico 

Wildson, pelo diretor-geral Fábio 
Paiva, pela diretora da Secretaria 
Judiciária, Telma Motta, pela dire-
tora da Secretaria Administrativa, 
Sorária Caio, pela diretora da Sub-
secretaria de Tecnologia da Infor-
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Aniversariantes

JFPB celebra Jubileu de Ouro 

Novas instalações dos JEFs/AL

Ato nomeia integrantes do Comitê de 
Governança de TI e Comunicação

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) realizou, na última quinta-
-feira (14), em João Pessoa, a so-
lenidade que marcou, oficialmen-
te, os 50 anos de sua reinstalação 
no estado. Vinte e oito autorida-
des e representantes de órgãos 
parceiros da JFPB foram homena-

Curso - A Esmafe sediou, nos dias 
14 e 15/06, o curso “O Judiciário 
e o Desenvolvimento Sustentá-
vel”. O evento, voltado para juízes 
federais, abordou, dentre outros 
temas, “O controle judicial da ati-
vidade regulatória e econômica” 
e “Efeitos do controle judicial das 
políticas públicas na economia”. 
As palestras foram ministradas 
pelo desembargador emérito do 
TRF5 e diretor da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal 
de Pernambuco (FDR/UFPE), Fran-
cisco Cavalcanti, e pelos profes-
sores Ernani Carvalho e Juarez 
Freitas.

A Justiça Federal em Alagoas (JFAL) 
inaugura, hoje (18), às 17h, em Ma-
ceió, as novas instalações dos Jui-
zados Especiais Federais (JEFs), que 
irão proporcionar maior conforto 
e acessibilidade a seus usuários. A 

solenidade contará com as presen-
ças do presidente e vice-presidente 
do TRF5, respectivamente, desem-
bargadores federais Manoel Erhar-
dt e Cid Marconi, além do desem-
bargador federal Rubens Canuto. 

mação, Fernanda Montenegro, 
pelo diretor da Subsecretaria 
de Pessoal, Onaldo Mangueira, 
pelo diretor da Subsecretaria 
de Orçamento e Finanças, Se-
bastião Campelo, e pelo diretor 
da Divisão de Gestão Estraté-
gica e Estatística, Luiz Carlos 
Targino. 
Atribuições – Cabe ao Comitê, 
dentre outras atribuições, es-
tabelecer as políticas de go-

vernança de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação, planejar, 
acompanhar e controlar a implan-
tação de ferramentas de TI, além 
de propor, implantar e monitorar a 
política de segurança do TRF5. 

geados no evento. Durante a sole-
nidade, o desembargador federal 
Rogério Fialho e desembargador 
federal emérito Ridalvo Costa fo-
ram agraciados com a Medalha de 
Alta Distinção “Juiz Federal Agnelo 
Amorim Filho”. A Medalha de Hon-
ra “Ministro Oswaldo Trigueiro de 

Albuquerque Mello” foi entregue a 
26 representantes de órgãos par-
ceiros, que contribuíram ou ainda 
prestam relevantes serviços à cul-
tura jurídica, à sociedade, às insti-
tuições públicas ou à própria JFPB. 
“Para mim é uma honra e uma 
emoção muito grande fazer par-

te da história da Justiça 
Federal na Paraíba, essa 
instituição que tem sido 
reconhecida, não só em 
nível local ou regional, 
mas também nacional”, 
disse Fialho, em relação 
à condecoração.


