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Novo servidor aprovado no último concurso toma posse

Lançamento

Auxílio-reclusão

de Setembro

QUARTA
Aniversariantes

Conferência 
internacional

Assessores do TJBA visitam TRF5 para 
conhecer fluxos do PJe

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
deu posse, ontem (11), ao novo 
integrante do quadro de pessoal, 
aprovado no último concurso. 
Samuel de Almeida Lázaro Neto, 
nascido no Rio de Janeiro/RJ, as-
sume a vaga no cargo de Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, 
Especialidade Segurança e Trans-

Inácio Almeida Galindo
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho
Mônica Correia de Araújo
Núcleo de Gestão Documental

Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 

Região - TRF5 recebeu, 
na manhã de ontem 
(11), a visita institucio-
nal de uma comitiva do 
Tribunal de Justiça da 
Bahia (TJBA), visando 
a conhecer a automa-
tização das execuções 
fiscais no Processo 
Judicial Eletrônico (PJe). 
De acordo com a juíza Rita Ramos, 
assessora especial da Presidência 
do TJBA, a equipe busca referên-
cias em tribunais que já utilizem 
a ferramenta. “Viemos conhecer 

porte. O novo servidor é graduado 
em Direito, com pós-graduação 
em Gestão de Segurança das Or-
ganizações. “Fico feliz com a reno-
vação de nosso quadro funcional, 
principalmente de uma área tão 
importante para a Corte. Tenho 
certeza da sua competência, aferi-
da no concurso público”, ressaltou 
Manoel Erhardt. 

o PJe das execuções fiscais, espe-
cificamente para ser utilizado nas 
varas de fazenda pública e a pos-
sibilidade de compartilhamento 
tanto dos fluxos quanto do próprio 
sistema em si, que já funciona no 

TRF5 e é um referên-
cia nacional”, ressaltou. 
Além de Rita, a comitiva 
era formada pela dire-
tora de Primeiro Grau 
daquela Corte, Mariana 
Laranjeira; pela assesso-
ra da Secretaria Geral da 
Presidência, Larissa Tor-
quato, e pelo secretário 
de Tecnologia da Infor-

mação e Modernização do TJBA, 
Leandro Sady. Eles foram recebidos 
pela diretora da Secretaria Judici-
ária, Telma Motta, e pela equipe 
da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) do TRF5. 

A concessão do auxílio-reclusão 
ainda é motivo de dúvidas para 
muitas pessoas. Para terem di-
reito a esse benefício, os depen-
dentes do segurado recluso de-
vem preencher vários requisitos. 
Em Pernambuco, uma mulher 
soube que o pai do seu bebê, 
que ainda estava na barriga, 
havia sido preso. Ela requereu o 
benefício no INSS, em nome do 
filho nascituro, mas o pedido foi 
negado e ela decidiu procurar a 
Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE). Confira qual foi o desfe-
cho dessa história no programa 
Via Legal desta quarta-feira (12), 
às 21h, na TV Justiça. Assista, 
também, pela internet, no canal 
www.youtube.com/programavia-
legal.

Será lançado hoje (12), às 
18h30, no Espaço Cultural do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em Brasília, o livro “Temas 
Atuais e Polêmicos na Justiça 
Federal”, organizada pelo cor-
regedor-geral da Justiça Fede-
ral, ministro Raul Araújo, pelo 
vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Cid Mar-
coni, e pelo mestre em Direito, 
Tiago Asfor Rocha Lima. A obra 
reúne artigos e textos acadê-

micos, apresen-
tando a visão 
e experiência 
de mais de 30 
profissionais, 
de várias ca-
tegorias do 
Direito.

O desembargador 
federal Rubens 
Canuto partici-
pará do Encontro 
da International 
Association For 
Court Administra-
tion (IACA), que 
será realizado de 
16 a 19 de setembro, em Foz do 
Iguaçu-PR. O tema da conferência 
será “The Rule of Law in a Multi-
cultural World”, com foco em qua-
tro grandes áreas: “construção de 
estruturas institucionais fortes e 
competentes”, “acesso igualitário à 
Justiça”, “a caminho da tolerância 
zero para a corrupção” e “aborda-
gens tecnológicas inovadoras”.


