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de Maio

QUINTA

sistema GEAFIN, 
plataforma de 

gestão patrimonial 
utilizada pelo Tribu-
nal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, 
está com nova fun-
cionalidade. O novo 
módulo, “Reavalia-
ção de Bens”, é uma 
exigência das Nor-
mas da Contabilida-
de Pública, elencada no Sistema 
Integrado de Administração Finan-
ceira (SIAFI). A aplicação adota o 
valor de mercado para registro dos 
bens do TRF5 e abandona o uso 
do custo histórico. De acordo com 

o diretor do Núcleo de Gestão 
Patrimonial (NGP), Gustavo Gaspar 
de Oliveira, a expectativa é de que 
a atual metodologia reflita com 
mais fidelidade a realidade dos 
valores do patrimônio do TRF5. 
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Aniversariantes

Prazo para migração do regime de previdência encerra em julho Convocação
Os servidores que ingressaram 
no serviço público federal antes 
de 14/10/2013 e que queiram 
realizar a migração do regime de 
previdência devem ficar atentos 
ao prazo para fazer alteração: 
28/07/18. Os interessados podem 
optar por migrar do Regime Pró-
prio de Previdência Social (RPPS), 
que proporciona uma aposen-
tadoria integral ou pela média 

remuneratória, para o novo RPPS, 
que proporciona uma aposenta-
doria limitada ao teto do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS/
INSS). Quem escolher mudar de 
regime poderá aderir à Funpresp-
-Jud como participante patroci-
nado, com direito à contrapartida 
da União. O servidor que optar 
pela migração terá direito a um 
benefício especial. Quem preferir 

permanecer no regime antigo 
também pode aderir à Funpresp-
-Jud como participante vinculado, 
para ter uma renda suplementar 
na aposentadoria. Vale ressaltar 
que a mudança de regime é uma 
opção irrevogável e irretratável. 
Quem tiver dúvidas, pode entrar 
em contato com Eliabe dos San-
tos, da Seção de Aposentadorias 
e Pensões (ramal 9876).

GEAFIN tem nova funcionalidade
Desenvolvido pelo 
TRF4, o Sistema GE-
AFIN foi implantado 
no TRF5 em 2016. 
O novo módulo, 
contudo, foi desen-
volvido pela Subse-
cretaria de Tecnolo-
gia da Informação 
(STI) do TRF5, sob a 
orientação do NGP. 
“Com a inovação, fi-

nalmente o TRF5 terá condições de 
atender plenamente às determi-
nações do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) no que se refere ao 
sincronismo exigido entre o SIAFI e 
o GEAFIN”, explica Gustavo.

O TRF5 recebeu, 
ontem (23), a 
visita de 22 estu-
dantes do curso 
de Direito da Uni-
versidade Federal 
da Paraíba (UFPB), 
alunos do profes-
sor da disciplina Direito Civil II, 
desembargador federal Rogério 
Fialho. Pela manhã, a programa-
ção contemplou o acompanha-
mento da sessão ampliada das 
1ª e 3ª Turmas, da qual Fialho 
participou, presidindo a 3ª Tur-
ma. Em seguida, os estudantes 
foram para a Sala Capibaribe, 
acompanhados do desembarga-
dor, que promoveu um debate 
sobre dois processos julgados na 
sessão. Na sequência, foi exibido 
o vídeo institucional “A Casa do 
Direito”. À tarde, os alunos fo-
ram ao heliponto do TRF5, onde 
puderam observar a vista das 
cidades do Recife e de Olinda.  
A parte pedagógica foi comple-
mentada pela visita ao gabinete 
de Fialho e pelo acompanha-
mento da sessão do Pleno.

O Pleno do TRF5 aprovou, ontem 
(23), por unanimidade, a indicação 
do juiz federal Frederico Augus-
to Leopoldino Koehler, da Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE), 
para atuar como juiz instrutor no 
gabinete do ministro Og Fernan-
des, do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), a partir de 1º de agosto 
deste ano. A convocação será, ini-
cialmente, de seis meses, podendo 
ser prorrogada por até dois anos.

Estudantes da UFPB visitam TRF5


