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Aniversariantes

TERÇA

A Calendário de 2013

IRPF 2013
Margarida Cantarelli e Walter Nunes tomam posse no 
Conselho Superior da Enfam

Obras públicas: servidores do TRF5 
participam de curso em Brasília

Foto: ASCOM/CJF

Brizza Camila Souza de Azevedo
Gab. Des. José Eduardo Vilar (convocado)
Johnnys Rodrigues Dinis da Silva
Subsecretaria de Recursos
José Arlindo de França
Subsecretaria de Apoio Especial
Vera Maria Correia Brandão
Subsecretaria de Precatórios
Maria Madalena Salsa Aguiar
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Ozeas Félix de Oliveira
Transporte

Quarta-feira, 1º de maio
Mônica Virgínia Monteiro Pereira
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena
Marcelo Nobre Tavares
Secretaria Administrativa
Luiz Fernando de Lima Bezerra
INTERFORT
Maria Cristina Gomes Barbosa
SOSERVI
Wendel José dos Santos
Digitalização

Livro sobre código comercial 

s arquitetas Flávia Bello Ca-
bral de Melo, Tatiana Rabello 
Abitbol e Valdenice Maria de 

Souza, e o engenheiro Ramayano 
Francisco da Silva, todos da Sub-
secretaria de Infraestrutura e Ad-
ministração Predial (SIAP) do TRF5, 
participaram, na semana passada, 
do curso sobre “Leis Orçamentá-
rias aplicadas às Obras Públicas”. 
Promovido pela Assessoria de 
Gestão de Obras, em parceria com 
o Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/
CJF), o treinamento foi ministrado 
pelo subsecretário de Programa-
ção Orçamentária e Financeira do 

CJF e professor de con-
tabilidade da Universi-
dade Católica de Brasília 
(UCB), Marcelo Barros 
Marques, com o objeti-
vo de capacitar os servi-
dores da Justiça Federal 
que trabalham na área 
de obras, instruindo-
-os sobre as legislações 
que regem a aquisição 
de imóveis, construção e execução 
de projetos arquitetônicos. Flávia 
Bello e Ramayano Silva também 
participaram da 15ª Reunião do 
Comitê Técnico de Obras da Justi-
ça Federal (CTO). O encontro teve 

como pauta a análise inicial dos 
projetos de obras e serviços de 
engenharia a serem incluídos na 
Proposta Orçamentária Anual para 
2014, visando a planejar melhor os 
investimentos nesses projetos.

O desembargador fede-
ral Marcelo Navarro está 
entre os autores do livro 
“Reflexões sobre o pro-
jeto de código comer-
cial”. Sua participação 
remete ao projeto do 
novo código comercial 
e a desconsideração da pessoa 
jurídica. A obra, em geral, visa a 
contribuir com o debate e aper-
feiçoamento do Projeto de Lei 

Hoje, a desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli toma 
posse como membro do Con-
selho Superior da Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados Ministro 
Sálvio de Figueiredo (Enfam). A 
solenidade ocorrerá, às 9h, na 
sede da Enfam, em Brasília. Na 

mesma sessão, 
também serão 
empossados 
o juiz federal 
Walter Nunes, 
titular da 2ª 
Vara Federal da 
Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte, e os desembargadores 

nº.1.572/11, em trâmite 
na Câmera dos Deputa-
dos. O livro é dividido em 
sete partes que retratam 
a questão da codificação; 
princípios, metadogmáti-
ca e jurimetria de direito 
comercial; obrigações, 

contratos e títulos de crédito; 
direito societário; empresa e es-
tabelecimento; crise da empresa; 
processo empresarial. 

Respondendo aos questionamen-
tos de diversos servidores, refe-
rente ao recesso forense divulgado 
ontem no jornal mural TRF Hoje, 
na matéria sobre o calendário de 
feriados em 2013, a Assessoria da 
Presidência esclarece que o perí-
odo do recesso forense continua 
sendo de 20 de dezembro a 6 de 
janeiro.  Contudo, o calendário di-
vulgado refere-se ao ano de 2013, 
portanto, o feriado no corrente 
ano será de 20 a 31 de dezembro.

Termina às 23h59 de hoje (30/04), 
o prazo para entregar a declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2013, via Internet. O contri-
buinte que não enviar os dados 
dentro do prazo pagará uma multa 
de R$ 165,74. A Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação disponi-
bilizou os programas geradores da 
declaração IRPF e envio eletrônico 
(IRPF  Receitanet 2013) para ins-
talação, mediante solicitação, nos 
computadores do TRF5, pelo e-mail 
atendimento@trf5.jus.br.

Rui Stocco, 
do Tri-
bunal de 
Justiça de 
São Paulo, 
e Marcos 
Alaor Diniz 

Grangera, do Tribunal de Justiça 
de Rondônia.


