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Aniversariantes

QUARTA

N

Hoje
Edton Gomes Martins
Subsecretaria de Informática
José Tadeu de Góes
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha
Maria Aparecida Bomfim Fernandes
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Adeilton dos Santos Silva
LANLINK – Informática

Quinta-feira (dia 11)
Jessé Ferreira dos Anjos Silva
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Alex Demóstenes de Jesus F. de Lima
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro
Luiz Carlos da Silva Santos
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Erison Ferreira Gomes
POLITEC – Informática

TRF5é o você

a tarde de ontem 
(9), a Quarta Turma 
do TRF5 julgou seu 

primeiro Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). Com a 
presença do presidente da 
4ª Turma, desembargador 
federal Edilson Nobre, e 
dos demais componentes 
da turma, desembarga-
dores federais Margarida 
Cantarelli e Lázaro Guimarães, o 
primeiro PJe, um agravo de instru-
mento, foi julgado por unanimida-
de, com ressalva da desembargado-
ra Margarida Cantarelli. O servidor 
da 4ª Turma, Edilson Barros, come-
morou. “O PJe significa agilidade, 

Quarta turma julga seu primeiro PJe

economia de tempo, além disso, o 
advogado pode acessar o processo 
de onde estiver, desde que esteja 
cadastrado junto ao TRF5”, explica. 
Criado pela Secretaria Judiciária do 
TRF5, em parceria com a Divisão 
de Desenvolvimento de Sistemas, 

vinculada à Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação, o 
PJe tem como objetivo agilizar 
o julgamento dos processos 
judiciais. Para o relator do pro-
cesso, desembargador federal 
Edilson Nobre, o PJe mostra à 
sociedade que esta Corte está 
sintonizada com os desafios 
da modernidade, visando à 
solução rápida e menos cus-

tosa dos litígios. “O programa traz 
mais transparência do judiciário 
perante a sociedade, além de uma 
segurança maior na manutenção 
das informações”.  O julgamento 
eletrônico começou a ser utilizado 
no TRF5 em março de 2011.

Amanhã, dia da criação dos cursos 
jurídicos, não haverá expediente 
no TRF5 e nas seções judiciárias 
da 5ª Região. O feriado do dia 11 
de agosto é fixado pela Lei 5.010, 
de 30 de Maio de 1966, que orga-
niza a Justiça Federal de primeira 
instância. A referida lei também se 
aplica aos Tribunais Superiores.

Feriado

Apaixonado pela família, pela 
música e pelo futebol, André 
Garcia é servidor do TRF5 há 18 
anos. Lotado na Editoração Ele-
trônica/Divisão de Comunicação 
Social, é torcedor fiel do Sport 
Clube do Recife. A paixão de 
André por futebol o fez fundar 
o Talibol Futebol Clube, onde 

joga no gol ou na linha. Ele e os 
outros “peladeiros” se reúnem 
religiosamente às sextas-feiras 
e o jogo sempre termina em 
festa. Outra paixão é seu reduto 
em Gravatá, onde gosta de estar 
com a família e os amigos. Casa-
do e pai de quatro filhos, André 
e a família Garcia têm a música 
como hobby: ele toca contrabai-
xo e os filhos, guitarra e bateria. 
É com orgulho que fala de suas 
crias: “Nos filhos, a gente tem a 

oportunidade de deixar no mun-
do o que a gente tem de melhor. 
Considero-me um pai dedicado”.

Encerram-se na próxima sexta-
-feira 12 as inscrições para a 4ª 
Edição do Concurso de Monogra-
fias, cujo homenageado este ano 
é o desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria. Na ca-
tegoria Profissional, os trabalhos 
devem versar sobre o tema “A 

Concurso de monografia: 
prazo se encerra dia 12

O Núcleo Seccional da Esmafe no 
Rio Grande do Norte está com 
inscrições abertas, até o dia 24 
de agosto, para o Curso de Direi-
to Tributário, que será realizado 
nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de 
setembro. Com carga-horária 
de 20h/a, o curso é credenciado 
pela ENFAM e será transmitido 
por videoconferência para o TRF5 
e as seções judiciárias da 5ª Re-
gião. Informações através do site 
www.jfrn.jus.br ou pelos telefones 
da Esmafe/RN: (84) 4005-7734/ 
4005-7733.

Esmafe/RN 
promove Curso de 
Direito Tributário 

Extrafiscalidade e a Concretização 
do Princípio da Redução das De-
sigualdades Regionais”. Enquanto 
na categoria Estudante, as mono-
grafias deverão abordar qualquer 
assunto relacionado à atuação da 
Justiça Federal. Mais informações 
pelo telefone (82) 2122-4100.

Um pai e suas paixões


