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om o objetivo de 
ampliar os deba-

tes sobre a migração do 
regime de previdência, foi 
realizada, na manhã de 
ontem (11), palestra pro-
ferida pelo Procurador da 
República Rodrigo Tenó-
rio, que esclareceu várias 
dúvidas sobre o tema. Du-
rante o encontro, o pales-
trante destacou os pontos 
positivos e negativos dos 
regimes previdenciários 
disponíveis aos servidores que 
ingressaram no serviço público 
federal antes do dia 14 de outu-
bro de 2013. O debate abordou, 
dentre outros assuntos, os riscos 

inerentes a cada uma das opções 
possíveis, a sistemática dos cálcu-
los dos benefícios, os elementos 
que compõem o novo Regime 
Complementar de Previdência So-

Aniversariantes

Justiça Federal na Paraíba lança digitômetro

Procurador da República ministra palestra 
sobre migração do regime de previdência

Sessão Pública

Certificado

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) lançou uma nova ferra-
menta de acompanhamento da 
digitalização de processos. O 
objetivo do “Digitômetro” é dar 
ampla publicidade à digitalização 
dos processos físicos no âmbito 
da Seccional. Desenvolvido atra-

vés do Núcleo Judiciário, o sistema 
permite acompanhar, em tempo 
real, a quantidade de processos 
e de folhas digitalizadas dia a dia 
pelas Varas Federais. O link de 
acesso está disponível na página 
da JFPB (www.jfpb.jus.br). A ex-
pectativa é de que, até agosto de 

2019, sejam 
inseridas 
mais de 21 
mil ações 
no sistema 
do Proces-
so Judicial Eletrônico (PJe). Com 
informações da JFPB. 

cial, as opções de capi-
talização de investimen-
tos e os mitos a respeito 
dos elementos paridade 
e integralidade.
Prazos - Os servidores 
que têm a opção de 
migrar deverão fazê-lo 
até o dia 28/07. Aque-
les que desejarem ter 
acesso ao cálculo de 
simulação do benefício 
antes da data limite da 
opção terão até o dia 

20/07 para enviar a solicitação à 
unidade de gestão de pessoas à 
qual estiverem vinculados. O pe-
dido deverá ser feito através do 
Sistema SEI. 

O TRF5 realizou, na última terça-
-feira (10), a Sessão Pública de dis-
tribuição dos recursos interpostos 
contra o resultado provisório da 
primeira prova escrita (P2) do Con-
curso para Juiz Federal Substituto 
da 5ª Região. Os pedidos foram 
distribuídos, através de sorteio, 
entre os cinco membros da comis-
são do concurso, composta pelos 
desembargadores federais Edilson 
Nobre e Fernando Braga, pelo juiz 
federal Bruno Teixeira, pelo ad-
vogado Leonardo Cunha e pelo 
professor Geílson Salomão. 

O TRF5 recebeu, através do Nú-
cleo de Assistência à Saúde (NAS), 
o “Certificado Solidário”, um re-
conhecimento do Hemope pela 
parceria firmada para a ação de 
cadastramento de doadores de 
medula óssea. A ação foi realiza-
da em outubro do ano passado 
e contou com 113 novos cadas-
trados. Quem tiver interesse em 
se inscrever como doador pode 
procurar o Hemope, localizado na 
Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças, 
levando um documento original 
com foto.
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