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Aniversariantes

TERÇA

A

Entrega de comprovante do IRPF ganha 
novo procedimento no TRF5

Entrada secundária será reaberta a 
partir de hoje

Juiz Federal  
Fernando Escrivani Stefaniu

SJSE
Bruno Cavalcanti Cabral
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Regina Coeli P. Tenório da Silva
Informática

Francisco Barros Dias palestrou na  
Escola Judiciária Eleitoral de Sergipe

JFAL será ampliada

Subsecretaria de Pessoal 
(SP) informa aos servidores 
que este ano o procedi-

mento de entrega do compro-
vante da declaração do Imposto 
de Renda da Pessoa Física - IRPF 
seguirá a Instrução Normativa nº 
67/2011 do Tribunal de Contas 
da União (TCU). A partir de ago-
ra, o servidor deverá encaminhar 
à Unidade de Pessoal a declara-
ção de bens e renda, preenchida 

em formulário de papel, confor-
me modelo do próprio TCU, dis-
ponibilizado pela Subsecretaria 
de Pessoal, ou a autorização de 
acesso exclusivamente aos dados 
de Bens e Rendas das Declara-
ções de Ajuste Anual do IRPF e 
das respectivas retificações apre-
sentadas à Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil. Segundo o 
diretor de Pessoal, Onaldo Man-
gueira, este ano não serão rece-

A partir de hoje, o aces-
so ao prédio principal 
do TRF5 pelo portão de 
entrada mais próximo 
aos bancos está libe-
rado. A obra de interli-
gação do edifício-sede 
com a área da amplia-
ção do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 
- TRFF5 foi concluída; serviços 
como malote, carga e descarga 

O desembargador 
federal Francisco 
Barros Dias par-
ticipou ontem (9) 
do evento “Ci-
clo de Cursos”, 
promovido pela 
Escola Judiciária 
Eleitoral de Ser-
gipe – EJE/SE, em 
parceria com a 
Escola Superior da Magistratura de 
Sergipe – ESMESE. O magistrado 

Este ano, a Seção Judiciária em Ala-
goas (SJAL) contará com um aporte 
financeiro de R$ 2 milhões, pro-
veniente do Orçamento Geral da 
União, que será investido na cons-
trução do prédio anexo à Subseção 
Judiciária de Arapiraca. Os recursos 
foram obtidos, por meio de emen-
das parlamentares, pela bancada 
alagoana no Congresso Nacional. 
Segundo o juiz federal Paulo Cor-
deiro, diretor do Foro da SJAL, a 
construção do anexo possibilitará a 
consolidação de um grande centro 
de prestação de serviço judiciário.

Pós-Graduação em Direito Eleitoral
O desembargador federal Fran-
cisco de Queiroz Cavalcanti e 
a diretora da Subsecretaria de 
Controle Interno do TRF5, Sí-
dia Lima, farão parte do corpo 
docente do curso de Pós-Gra-
duação em Direito Eleitoral. O 
magistrado irá ministrar a dis-
ciplina “Inelegibilidades e Lei 
da Ficha Limpa”, e a diretora, os 
módulos “Análise e julgamento 
das contas dos gestores públi-
cos” e “Prestação de Contas dos 
candidatos e partidos políticos”. 

A especialização será promovida 
pela Escola Judiciária Eleitoral de 
Pernambuco – EJE, em parceria 
com a Escola da Magistratura de 
Pernambuco - ESMAPE. O iní-
cio das aulas está previsto para 
a próxima sexta-feira (13/04). 
Os encontros serão quinzenais, 
às sextas-feiras, das 18h às 22h 
e,  aos sábados, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, na sede da EJE. 
As inscrições ainda estão aber-
tas. Informações pelos telefones 
3302-6256/3231-3309.

de materiais já podem, portanto, 
utilizar a referida entrada.

bidas as cópias das declarações 
do IRPF entregues à Receita Fe-
deral, como era o procedimento 
em anos anteriores.

palestrou sobre a aplicação da Lei 
da Ficha Limpa.

Dia da Engenharia


