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TERÇA

a última sexta-feira (6), a 
Diretoria-Geral do TRF5, de 

ordem da Presidência, divulgou 
o Ofício-Circular nº 15/2018, 
com informações sobre os pro-
cedimentos operacionais ne-
cessários à adesão ao Regime 
Previdenciário instituído pela Lei 
nº 12.618/2012. O expediente 
dá ciência aos magistrados e 
servidores da Justiça Federal na 
5ª Região acerca da Resolução 
nº 490/2018 do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), publicada no dia 
28 de junho deste ano. Dispõe a 
referida Resolução, entre outras 
coisas, que, para fins de subsídio 
quanto à opção de migração, o in-
teressado poderá solicitar o cálcu-
lo estimativo do benefício especial 
à unidade de gestão de pessoas 
do órgão a que estiver vinculado. 
Para tanto, é necessário preencher 
o formulário de requerimento de 
simulação de cálculo, já disponível 
no sistema SEI. Os interessados 
deverão acessar o sistema, clicar 
em “Iniciar Processo” e escolher a 
opção “Contribuição Previdenciá-
ria”. É importante observar que no 

campo Especificações é necessário 
inserir o nome, sobrenome e ma-
trícula do servidor ou magistrado. 
Após iniciado o processo, deve-se 
clicar no ícone “Incluir documento” 
e selecionar a opção “Requerimen-
to Simulação Cálculo Benefício 
Especial”. As averbações de tempo 

Aniversariantes

Auxílios alimentação e pré-escolar serão reajustados

Simulação de benefício especial da 
previdência pode ser solicitado via SEI Curso

Correição

O Conselho da Justiça Fede-
ral publicou a Portaria nº CJF-
-POR-2018/00226, de 28 de 
junho de 2018, que trata dos 
reajustes dos valores nos auxí-
lios alimentação e pré-escolar 

a serem pagos aos servidores da 
Justiça Federal de primeiro e se-
gundo graus. O auxílio pré-esco-
lar passou de R$ 699,00 para R$ 
719,62. Já o auxílio alimentação, 
que era de R$ 884,00 foi reajus-

tado para R$ 910,08. De acor-
do com a Divisão de Folha de 
Pagamento do TRF5, os valores 
já serão incluídos nos contra-
cheques a partir deste mês de 
julho.  

de serviço/contribuição da-
queles que tenham atuado em 
outros órgãos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios deverão ser en-
viadas à unidade de gestão de 
pessoas através do sistema SEI, 
por e-mail ou entregues pesso-
almente. A solicitação de simu-
lação deve ser realizada até o 
dia 20 de julho. Já o prazo para 
optar pela migração encerra no 

dia 28 do mesmo mês.
Palestra – Amanhã (11), o TRF5 
recebe mais uma palestra sobre 
o tema da migração do regime 
de previdência. Os debates serão 
coordenados pelo Procurador da 
República Rodrigo Tenório, na Sala 
Capibaribe, a partir das 8h. 

Até o próximo sábado (14), servi-
dores do TRF5, seus dependentes 
e estagiários do Tribunal poderão 
se inscrever, com 50% de descon-
to, para participar de dois cursos 
sobre técnicas de oratória e por-
tuguês, com foco na empregabi-
lidade. As aulas serão ministradas 
pelos professores Gilberto Silva e 

A Corregedoria Regional do TRF5 
realiza, entre os dias 17 e 20/07, os 
trabalhos de Correição Ordinária 
na Seção Judiciária do Estado da 
Paraíba, especificamente nas cida-
des de João Pessoa e Guarabira. As 
atividades serão desempenhadas 
por uma equipe de seis servido-
res, coordenada pelo corregedor-
-regional Paulo Cordeiro. 

Pilares do Bem – A Campanha Pilares do Bem, promovida pelo TRF5, 
entregou, na última quinta-feira (5/07), 65 cestas básicas à Igre-
ja Madre de Deus, no Recife, para serem doadas aos moradores da 
Comunidade do Pilar, vizinha ao Tribunal. A próxima arrecadação está 
prevista para ocorrer em agosto.
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Fernanda Bérgamo. Os interessa-
dos devem enviar o nome com-
pleto, o número do celular (what-
sapp) e o endereço de e-mail para 
contato@opoderdaoratoria.com. 
O evento será realizado no dia 
25/08, no Teatro Guararapes. Mais 
informações: www.opoderdaorato-
ria.com.


