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Concurso magistratura: Tribunal promove sessão para julgar recursos

de Abril

QUARTA

Sustentabilidade 

Prazo para entrega 
do IRPF 2016
termina sexta-feira 

TRF5 adere à campanha de reciclagem de 
esponjas domésticas
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Sustentabilidade

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 aderiu à cam-

panha de reciclagem de esponjas 
domésticas, como parte de uma 
série de ações que atentam para 
critérios e práticas de sustentabi-
lidade. O espaço para receber as 
esponjas funcionará junto ao ponto 
da coleta de óleo vegetal e o reco-
lhimento será pago pela TerraCycle, 
por meio do fornecimento de eti-
quetas pré-pagas, sem custo para o 
Tribunal.  A empresa também fará 
uma espécie de gincana do bem: 
cada unidade (esponja) coletada 
vale dois pontos, que, por sua vez, 
equivale a dois centavos, que po-
dem ser revertidos em doações 
para uma entidade sem fins lucrati-
vos ou escola, de acordo com esco-
lha do TRF5. Até o dia 31 de maio, 
uma pontuação extra será atribuída 
às 10 instituições que mais reco-
lherem esponjas - somente serão 
aceitas remessas a partir de 500 gr., 
visto que cada unidade equivale 
a  8.5 gr. Para quem não sabe, as 
esponjas podem ser transformadas 

em bancos de jardim, 
pás e lixeiras.  
Ecos Pernambuco - O 
TRF5 sedia, hoje, às 
14h, o Encontro de 
Comissões Socioam-
bientais (ECOS-PE), 
que reúne tribunais 
em Pernambuco 
(TRF5, TRT6, TRE, TJPE e TCE), além 
da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, que presta assesso-
ria técnica ao ECOS-PE. De acordo 
com Ana Carolina Portella, que 
integra a Comissão Socioambiental 
do TRF5, o encontro visa a esta-
belecer as diretrizes do próximo 

seminário que será promovido pelo 
Comitê ECOS- PE, além de discu-
tir as demandas apresentadas nos 
seminários promovidos anterior-
mente, que servirão de base para 
a criação de um documento com 
recomendações a serem adotadas 
pelos órgãos participantes.

A sessão pública de julgamento 
dos recursos interpostos contra 
o resultado provisório na prova 
escrita P4 (sentença penal) do 
XIII Concurso Público para Pro-
vimento de Cargos de Juiz Fede-
ral Substituto da 5ª Região será 

realizada amanhã (28), às 15h, na 
Sala das Turmas do TRF5. De acor-
do com a Comissão do certame, 
presidida pelo desembargador 
federal Edilson Nobre, a expecta-
tiva é de que o resultado final da 
referida prova seja publicado na 

sexta, dia 29 de abril, no Diário 
Oficial Eletrônico da Justiça Fede-
ral da 5ª Região e divulgado na 
internet, tanto no site do TRF5, na 
área “Concursos – “Magistrados”, 
quanto na página do Cespe, orga-
nizador do certame.

A solenida-
de de posse 
dos cinco 
juízes federais 
substitutos 
promovidos 
a titulares, na 
sessão extra-
ordinária do Pleno do TRF5 da 
semana passada, será realizada 

Sexta-feira (29) é o último dia para 
a entrega da declaração do Impos-
to de Renda da Pessoa Física (IRPF 
2016). A Receita Federal avisa que 
será cobrada multa de 1% ao mês 
sobre o imposto devido ao con-
tribuinte que não prestar contas 
dentro do prazo. São obrigados a 
entregar a declaração aqueles que 
receberam, no ano passado, ren-
dimentos tributáveis superiores a 
R$28.123,91.

hoje, às 17h30, no Memorial da 
Presidência do TRF5.


