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Aniversariantes

SEXTA

O

José Claudiano Ferreira de Abrantes
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
Laiza Monteiro Valença
Gabinete da Presidência
Marta Maria Oliveira dos Santos 
C.ODONT. UBAIAS - Setor médico

Sábado (dia 16)
Francisco José B de Aguiar Pessoa
Subsecretaria de Controle Interno
Carla Andréa Pereira Firmino
Divisão de Protocolo e Distribuição
Bartolomeu José de Lima
SOSERVI - Limpeza (sede)
Ivaldo Amorim F. Júnior
IVIA – Informática

Domingo (dia 17)
Marcos Antônio de Souza Veras
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Josielyne  Santiago de Franca Barbosa
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
Maria Clara do Rego M. Souto Maior
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Cláudio Manoel de Andrade Filho
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena
Ednalva Germano da Silva
Divisão de Protocolo e Distribuição
Mirella Inojosa da Costa Lima Leite
Gab. Des. Luiz Alberto
Gabriela Aragão Barreto da Cunha
Divisão da 4ª Turma

Dia Nacional dos 
Clubes

Mural do TRF5 está de cara nova
O jornal mural 
do TRF5 inau-
gura hoje um 

novo projeto grá-
fico. Inspirado nas 
cores e nas formas 
da logomarca única 
da Justiça Federal 
brasileira, o novo desenho ado-
ta conceitos como flexibilidade 
e leveza. Já a logomarca agrega 
valores como seriedade, confian-
ça, segurança, integração, união, 
credibilidade, ética, transparência, 
agilidade, rigor, harmonia, trans-

parência, honesti-
dade, compromisso 
com a justiça social 
e com o interesse 
público. A marca é 
de autoria do ser-
vidor do Tribunal 
Regional Federal 

da 2ª Região, Ricardo Horta, que 
participou de um concurso nacio-
nal para definição da logo e con-
sagrou-se vencedor. Ele também 
é autor da logomarca do Centro 
Cultural da Justiça Federal, locali-
zado no Rio de Janeiro (RJ).

Desembargador Francisco Barros Dias 
ministra curso em Natal

Conceitos – De acordo com parecer da professora Tânia Mon-
toro, da Universidade de Brasília, na sua simplicidade visual a 
logo consegue indicar todos os aspectos que são primordiais à 
Justiça Federal: seriedade, flexibilidade, onipresença e universa-
lidade. “Por trás desta simplicidade, contudo, reside uma inteli-
gência visual que usa o mínimo de meios para criar um máximo 
de efeitos”, atestou. A logo integra o projeto “Política Nacional 
de Comunicação da Justiça Federal”, através do qual se pretende 
construir uma identidade que reforce a credibilidade e a imagem 
institucional. O projeto foi elaborado pelo Centro de Produção 
da Justiça Federal (CPJus), que também está elaborando um ma-
nual de aplicação da logomarca. No TRF5, a logo já está sendo 
usada no twitter e no facebook.

O desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias irá ministrar o 
curso “Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico e Presencial: 
Teoria e Prática”, de 20 a 22 de 
julho, na Escola Jurídica Latosensu, 
em Natal (RN). Dividido em seis 
módulos, o curso abordará teoria 
e prática sobre licitações, incluindo 
pregões simulados. A capacitação 
será ministrada em parceria com o 
bacharel em Direito Albertino Pier-

re da Costa 
e terá car-
ga horária 
de 36h/a. 
Inscrições 
e mais in-
formações 
através do 
site www.
latosensuescolajuridica.com.br ou 
dos telefones (84) 3201-7689  e 
(84) 9431-6525.

Terceira turma julga seu primeiro PJe
A Terceira Turma do TRF5 julgou 
ontem seu primeiro processo 
judicial eletrônico (PJe), em deci-
são colegiada. O relator do feito 
foi o desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria, a quem 
coube, durante a sua gestão, 
implantar o PJe. Durante a ses-
são, o magistrado fez questão de 
enaltecer os esforços da Secreta-
ria Judiciária e da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação na 
implantação do sistema. O pro-

cessamento eletrônico das ações 
na Justiça Federal ocorre, por 
enquanto, em caráter facultativo, 
mas a expecta-
tiva do TRF5 é 
de que, com o 
aprimoramento 
do sistema, o 
protocolo e a 
tramitação se-
jam totalmente 
feitos pela via 
eletrônica.


