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de Abril

TERÇA

Registro de transferência de material 
deve ser feito através do GEAFIN

Núcleo de Gestão Pa-
trimonial (NGP), vin-

culado à Divisão de Mate-
rial e Patrimônio (DMP) do 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, re-
comenda que a movi-
mentação de bens entre 
os setores do Tribunal 
seja sempre registrada no 
sistema de gestão de pa-
trimônio GEAFIN. A trans-
ferência dos objetos sob 
a guarda dos gestores não pode 
ser, apenas, registrada por e-mail. 
O lançamento dos dados no siste-
ma permite que o NGP monitore a 
localização dos bens e evite trans-
tornos aos usuários do patrimônio 

Sessão ampliada
de julgamento

do TRF5. O NGP lembra, também, 
que os “detentores de carga patri-
monial”, que são habitualmente os 
diretores ou supervisores de cada 
setor, devem averiguar, ao menos 
uma vez por semana, se existem 
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Aniversariantes

Pagamento de precatórios será realizado amanhã (11)
A Subsecretaria de Precatórios 
informa que o pagamento dos 
Precatórios Federais Alimenta-
res deste exercício, inclusive os 
prioritários (idoso, portador de 
doença grave e demais precató-
rios de natureza alimentar) será 

realizado nesta quarta-feira (11). 
Também serão pagos os parcela-
dos dos exercícios anteriores com 
parcelas a pagar em 2018, confor-
me registro lançado na movimen-
tação processual. O pagamento é 
válido para inscritos no intervalo 

PRC 154.345 ao PRC 162.483. A 
liberação do valor está de acor-
do com o cronograma anual de 
desembolso da Justiça Federal e 
obedece o prazo constitucional 
para pagamento dos precatórios 
do exercício de 2018, que encerra 

pendências de recebimen-
to de material no sistema. 
Para confirmar a respon-
sabilidade de “detentor de 
carga”, bem como outras 
informações, o interessado 
pode entrar em contato 
com a servidora Iara, no ra-
mal 9352, ou Luiz Gustavo, 
no ramal 9601.
Inventário – O TRF5 possui 
17.437 bens ativos, que são 
cadeiras, mesas, armários, 

entre outros. Para ser considera-
do bem ativo e receber tombo, o 
valor do objeto deve ser superior a 
R$ 160. O inventário de 2017 teve 
início em dezembro e será conclu-
ído no próximo dia 22 de abril. 

A Primeira e a Terceira Turmas 
do TRF5 realizam, amanhã (11), 
a partir das 9h30, na Sala das 
Turmas Norte, sessão ampliada 
de julgamento. De acordo com 
o cronograma traçado pelos 
Colegiados, conforme o esta-
belecido na Portaria Conjunta 
n.º 5, de 19/12/2017, a próxima 
sessão estendida está prevista 
para o dia 25 deste mês.

O Centro Judiciário de Solução 
Consensual de Conflitos e Cida-
dania da Justiça Federal no Ceará 
(JFCE) deu início ao processo de 
seleção para preenchimento de 
vagas para novos conciliadores. 
As inscrições para formação de 
cadastro de reserva vão até o dia 
15 de abril e os requisitos para 
habilitação do candidato ao pro-
cesso seletivo podem ser encon-
trados no edital publicado no site 
da JFCE. A seleção valerá por dois 
anos após a publicação de seu 
resultado definitivo, podendo ser 
prorrogada por igual período.

A Anserjufe firmou convênio com 
a lavanderia 5àSec – Casa For-
te e vai oferecer aos associados 
descontos de 15% nos serviços 
oferecidos pela empresa para 
pagamentos realizados à vista.  A 
unidade fica localizada na Av. De-
zessete de Agosto, 336 – Parnami-
rim.  Para solicitar a declaração de 
desconto é necessário enviar um 
e-mail para convenios2@anserju-
fe.org.br. Mais informações pelo 
telefone (81) 3032.6381 ou através 
do site https://www.5asec.com.br/
loja/recife-casa-forte.

em 31.12.2018. Para 
receber o valor é 
necessário apresen-
tar na agência ban-
cária os documen-
tos de identidade, 
CPF e comprovante de residência. 


