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Novas funcionalidades do Bacenjud serão apresentadas em seminário 

Concurso magistrados

Congresso de Direito Tributário

JFPB convoca recadastramento de 
aposentados e pensionistas

de Outubro

TERÇA

AniversariantesO Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) promoverá, no próximo dia 
24 de outubro, no Conselho da 
Justiça Federal, em Brasília, o I 
Seminário “Sistema BacenJud 2.0: 
desafios e perspectivas”. As ins-
crições podem ser realizadas até 
sexta-feira (19), no site do CNJ: 

ando continuidade à pro-
gramação do Mês do 

Servidor do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
foi realizada, na tarde de on-
tem (15), na Sala Capibaribe, a 
palestra com o tema “O Desa-
fio da Vida Contemporânea”, 
proferida pelo professor do 
Departamento de Fundamen-
tos Sócio-filosóficos da Educação 
da Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE), Gustavo Gilson 
Oliveira. O presidente do Tribunal, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, abriu o evento registrando 
as homenagens a todos que de-
senvolvem atividades profissionais 

www.cnj.jus.br. O evento irá apre-
sentar para magistrados as novas 
funcionalidades do Bacenjud 2.0, 
sistema eletrônico de bloqueio de 
valores para o pagamento de dí-
vidas judiciais. Entre as novas fun-
cionalidades incluídas na versão 
2.0 estão o bloqueio “intraday”, 

no TRF5. “Este ano, procuramos 
desenvolver uma programação 
que envolva os mais diversos as-
suntos de interesse dos servidores. 
Questões relacionadas à saúde e 
outros temas importantes”, ressal-
tou Manoel Erhardt.
Existencialismo - O palestrante 

estimulou os participantes a 
uma reflexão sobre os princi-
pais dilemas e modalidades 
do sofrimento na atualidade 
e as estratégias que podem 
ser empregadas para lidar 
com esta situação. “É preciso 
pensar sobre estas questões. 
Creio que um dos grandes 
problemas da vida contem-

porânea é termos pouco tempo e 
espaço e, às vezes, pouca coragem 
para pensar sobre a nossa própria 
vida, trajetória e sofrimento. Fica 
mais fácil recorrer a remédios ou 
estratégias de fuga do que en-
frentar estas questões”, afirmou o 
professor.

através do qual a conta do deve-
dor fica bloqueada pelo dia inteiro; 
a possibilidade de realizar blo-
queios em contas de investimen-
tos prefixados e pós-fixados (como 
ações em bolsa de valores, Tesouro 
Direto e outros) e a inclusão das 
cooperativas de crédito no rol das 

Será realizada hoje (16) às 11h15, 
na Sala das Turmas Norte do 
TRF5, sessão pública de julgamen-
to dos recursos contra o resultado 
provisório na prova escrita discur-
siva P4. De acordo com o crono-
grama, o edital de seu resultado 

Ainda dá tempo de 
se inscrever no II 
Congresso Pernam-
bucano de Direito 
Tributário. A iniciativa, 
que nesta edição terá como tema 
“Os 30 anos do Sistema Tributário 
Nacional na Constituição de 1988”, 
é resultado de uma parceria entre 
a Faculdade de Direito do Recife 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
está convocando todos os seus 
aposentados e pensionistas para 
recadastramento. O prazo vai até 
o dia 30 de novembro. O procedi-
mento é uma exigência legal e tem 
o objetivo de fazer prova de vida 
dos beneficiários. O atendimento 

“O desafio da Vida Contemporânea” é 
tema de palestra no Mês do Servidor

Juiz Federal Walter Nunes da 
Silva Júnior

SJRN
Tiago Silva Fernandes 
SERVIS

instituições abarcadas pelo siste-
ma. (Com informações da Secre-
taria de Comunicação/CNJ)

será realizado no horário das 10h às 
17h, na Seção de Cadastro, Provi-
mento e Vacância, no edifício sede 
da JFPB, em João Pessoa; ou nas Se-
ções de Apoio Administrativo, loca-
lizadas nos Fóruns das Subseções 
Judiciárias de Campina Grande, 
Sousa, Monteiro, Guarabira e Patos.

da UFPE, o Centro 
de Ciências Jurídi-
cas da Unicap e a 
Escola Superior da 
Advocacia da OAB-

-PE. O evento será realizado no 
Mar Hotel Conventions, em Boa 
Viagem, nos dias 17 a 19 de outu-
bro. Para obter mais informações 
e realizar sua inscrição, o interes-
sado pode consultar o site www.
congressotributariope.com.br.

final e convocação dos candidatos 
que se declararam com deficiência 
para a perícia médica e dos can-
didatos que se autodeclararam 
negros para a verificação da con-
dição declarada, será divulgado, 
provavelmente, no dia 18/10.


