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Encerrada correição no Rio Grande do Norte
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TERÇA

TRF5 disponibiliza declaração de
rendimentos para o Imposto de Renda

Esmafe/AL promove 
“Português Jurídico”

Corregedoria Regional do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região –TRF5 encerrou, na última sexta-

-feira (14/02), a correição ordinária na Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte (JFRN). Os trabalhos foram 
iniciados no dia 10/02, com uma palestra do correge-
dor-regional, desembargador federal Francisco Barros 
Dias, no auditório da Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte. De acordo com Barros Dias, a correição nos pro-
cessos virtuais será realizada no período de 24 a 28/02, 
na sede do TRF5. Além da equipe da Corregedoria, o 
trabalho no Rio Grande do Norte contou com a parti-
cipação dos juízes federais auxiliares da Corregedoria, 
Polyana Falcão Brito, da Seção Judiciária de Pernambu-
co, e Bruno Teixeira, da Seção Judiciária da Paraíba.

A Divisão 
de Folha de 
Pagamento 
(DFP) informa 
aos servidores 
que já está 
disponível, 
na intranet, o 
comprovan-
te de rendi-

mentos (IRPF) e do pagamento 
do Plano de Saúde SulAmérica 
referente a 2013. O documento 

informa o total dos rendimentos, 
imposto de renda retido na fonte 
e outros dados. De acordo com 
a DFP, a iniciativa visa a agilizar 
o preenchimento da declaração 
do Imposto de Renda (ano-base 
2013), que deve ser enviada à 
Receita Federal a partir do dia 
1º/03. Para acessar os compro-
vantes, basta utilizar o mesmo 
procedimento do contra-cheque 
e clicar na opção Comprovantes 
de Rendimentos.

- Evite levar bolsas, carteiras, 
máquinas fotográficas ou 
filmadoras para os locais de 
festa, no Carnaval;

- Mantenha-se alerta e atento 
às pessoas que lhe despertem 
desconfiança. Se perceber que 
está sendo seguido, dirija-se, 
com naturalidade, a um posto 
ou patrulha da Polícia Militar 
e informe o ocorrido;

- Em caso de assalto, nunca 
reaja nem tente fugir, res-
pondendo apenas o que lhe 
perguntarem. Jamais encare 
diretamente o(s) assaltante(s) e 
tente manter a calma. Sua vida 
vale mais que qualquer bem 
material. Não faça movimentos 
bruscos; lembre-se sempre de 
que há possibilidade de existir 
outra pessoa dando cobertura 
ao criminoso.
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L De hoje até a sexta-feira 
(28/02), o Jornal Mural TRF 
Hoje vai publicar dicas de se-
gurança enviadas pelo Núcleo 
de Inteligência, da Subsecre-
taria de Apoio Especial (SAE).

Subsecretaria de Apoio Especial

O núcleo cearen-
se da Escola de 
Magistratura Fe-
deral 5ª Região 
(Esmafe) reali-
zou, no período 
de 12 a 14/02, o 
seminário “Re-
flexões sobre os 
25 Anos da Constituição Brasi-
leira à luz do Constitucionalismo 
Democrático”. Durante três dias, 
magistrados, professores, estu-
dantes, membros do Ministério 
Público, juristas,  e representan-
tes da sociedade civil organizada 

participaram de debates sobre:  
Constitucionalismo, Democracia 
e Garantismo; Avanços e desafios 
da efetividade dos direitos funda-
mentais; Perspectivas de fortaleci-
mento de participação popular no 
Brasil, entre outros.

Reflexão sobre os 25 anos da Constituição

O Núcleo Seccional da Esmafe 
em Alagoas promove, de 10/03 
a 9/06, o curso “Português 
Jurídico”. As aulas serão minis-
tradas pelo professor de Língua 
Portuguesa e Direito Adminis-
trativo Patrick Alexander Padi-
lha de Melo Novais, que tam-
bém é procurador federal, no 
miniauditório da Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL), as segun-
das e quintas-feiras, das 14h 
às 16h. Serão disponibilizadas 
30 vagas, sendo duas por vara 
e duas para a Turma Recursal. 
O preenchimento das turmas 
obedecerá à ordem de inscri-
ção, que deverá ser efetuada 
até 21/02, pelo endereço ele-
trônico treinamento@jfal.jus.br. 
O curso será transmitido por 
videoconferência para as Sub-
seções. Mais informações no 
site da JFAL: www.jfal.jus.br.
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