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Dia da Vitória

de Maio

TERÇA

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 

– TRF5 sediou, ontem (21), 
o Seminário de Acessibili-
dade e Inclusão do Poder 
Judiciário, numa parceria 
entre o Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região 
(TRT6), a seccional per-
nambucana da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB/PE) e a Comissão 
Permanente de Acessibilidade e 
Inclusão (CPAI). Os debates, que 
tiveram tradução em libras, não 
só abordaram questões referentes 
à inclusão no ambiente de tra-
balho, mas também ampliaram o 
conhecimento do público sobre 
os desafios da pessoa com defici-

ência perante a sociedade. A juíza 
federal auxiliar da Presidência do 
TRF5, Joana Carolina Lins Pereira, 
compôs a mesa de abertura e o 
servidor da 1ª Turma do TRF5, José 
Fabiano Silva Barbosa, que é defi-
ciente visual, falou sobre “Acessibi-
lidade no PJe”. Outros temas abor-
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Aniversariantes

TRF5 participa de encontro e seminário sobre TI e Inteligência Artificial

Innovare

O TRF5 participará, nos dias 6 
a 8 de junho, do 1º ENASTIC.JF 
– Encontro Nacional de Tecno-
logia da Informação da Justiça 
Federal e, no dia 7 de junho, do 
Seminário Inteligência Artificial 
e o Direito. Os eventos aconte-

cem no Conselho da Justiça Fede-
ral, em Brasília, numa iniciativa do 
Centro de Estudos Judiciário do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/
CJF), com o apoio do Superior 
Tribunal de Justiça e da Associa-
ção dos Juízes Federais do Brasil. 

Os participantes do ENASTIC.JF 
debaterão sobre a moderniza-
ção dos processos e gestão, bem 
como sobre o compartilhamento 
de ideias acerca de novas tecno-
logias. Na ocasião, serão apresen-
tados casos de sucesso da Justiça 

Seminário discute acessibilidade e 
inclusão no Poder Judiciário

dados foram “As inovações 
trazidas pela Lei Brasileira de 
Inclusão e pela Convenção 
da ONU sobre os direitos da 
pessoa com deficiência na 
inclusão laboral”, “Os desa-
fios da inclusão no mercado 
de trabalho” e “Ação afirma-
tiva e o direito fundamental 
ao trabalho da pessoa com 
deficiência”. 
Apresentação cultural – O 

Seminário contou, ainda, com a 
apresentação do coral da Asso-
ciação Cultural e Assistencial dos 
Artistas de Pernambuco, formado 
por sete mulheres cadeirantes. 
Elas cantaram canções como “É 
preciso saber viver” e “Xote das 
meninas”. 

Federal e convidados. O Semi-
nário apresentará experiências 
nacionais e internacionais na área 
de inteligência artificial, voltados 
para as atividades dos tribunais. 
Magistrados e servidores terão 
até o dia 25 de maio para realizar 

as inscrições de casos de suces-
so referentes a diversos temas, 
que podem ser conferidos site 
do CJF: www.cjf.jus.br. O formu-
lário de participação está dispo-
nível na página de inscrição do 
encontro.

Comemoração 
O gabinete do 
desembargador 
federal Paulo Ro-
berto de Oliveira 
Lima esteve em 
clima de festa na 
última quinta-feira, para celebrar os 
17 anos do magistrado no TRF5. Na 
ocasião, também foi comemorado o 
aniversário dos servidores nascidos 

O projeto “A Justiça Federal pede 
a palavra”, do juiz federal titular da 
6ª Vara da SJPE, Hélio Sílvio Ourém 
Campos, foi classificado para o 
Prêmio Innovare. O projeto consis-
te numa série de vídeos, nos quais 
juízes federais, desembargadores e 
ministros abordam, dentre outros 
temas, a sua trajetória profissional, 
o que fez despertar o interesse pela 
Justiça Federal, além da apresenta-
ção de casos de maior impacto.

nos meses de fevereiro, março, abril 
e maio. O corregedor-regional Paulo 
Cordeiro e o juiz federal Frederico Wil-
dson prestigiaram as comemorações.

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Ma-
noel Erhardt, prestigiou, na 
última sexta-feira (18), o Dia 
da Vitória, evento promovi-
do pela Defensoria Pública 
da União no Recife. Na oca-
sião, foram entregues Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs) a mais 
de 40 assistidos pela instituição, 

totalizando R$ 842.607,96, referen-
tes às atuações da DPU perante a 
Justiça Federal.


