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Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário

Inscrições para 
conciliador na JFAL

IRPF: usuários do TRF5 poderão enviar
declaração a partir do dia 11 de março

Francisco Wildo entrega convite de 
posse ao ministro Francisco Falcão 

Assessores de comunicação do 
Poder Judiciário e magistrados 
de todo País estiveram reunidos 
hoje no I Encontro Nacional de 
Comunicação do Poder Judici-
ário, realizado no auditório do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília, para debater temas 
como democracia, liberdade de 
imprensa, comunicação integrada 
e metas do CNJ. Promovido pelo 
Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), o encontro visa a articular e 
fortalecer a atuação das assesso-
rias de comunicação do Poder Ju-

diciário, junto à sociedade e den-
tro das próprias instituições. Para 
o conselheiro do CNJ, Wellington 
Saraiva, as assessorias de comu-
nicação do Poder Judiciário nos 
aproximam da sociedade, quali-
ficam a imagem do Poder Judici-
ário e fortalecem as instituições 
democráticas. O encontro segue 
até amanhã, quando acontece o 
1º workshop de redes sociais do 
Poder Judiciário.

ara quem está pensando em 
preencher e enviar a decla-
ração do Imposto de Renda 

2013, utilizando a rede do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, no 
dia 1º de março, data da liberação 
da versão pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil, vai ter que 
esperar um pouco mais. A Subse-
cretaria de Tecnologia da Informa-
ção (STI) comunica que os progra-
mas geradores da declaração de 
imposto de renda Pessoa Física e 
envio eletrônico da mesma (IRPF/

Receitanet 2013) serão disponibi-
lizados para instalação nos micro-
computadores do TRF5 somente a 
partir do dia 11/03. 
Retrabalho - De acordo com o 
diretor da Divisão de Produção e 
Suporte Técnico/STI, Arnaldo Lei-
te, trata-se de medida preventiva, 
uma vez que é comum sair novas 
versões com alterações, o que 
causa transtornos aos usuários do 
Tribunal que solicitam a instalação 
para prepararem as suas declara-
ções de Imposto de Renda Pessoa 

O desembar-
gador federal 
Francisco Wildo 
entregou, on-
tem, ao correge-
dor nacional de 
Justiça, ministro 
Francisco Fal-
cão, o convite 
da cerimônia de 
posse da nova 
mesa diretora do 
TRF5 para o bi-
ênio 2013/2015. 
Francisco Wildo, 
que assumirá a Presidência desta 
Corte no dia 3 de abril, recebeu 
o ministro Francisco Falcão na 
Presidência do TRF5. Na ocasião, 
estavam presentes o vice-presi-

Física (IRPF).  
“Há também 
retrabalho 
pela equipe 
de Suporte 
Técnico, que deixa de atuar para 
fazer frente aos problemas de TI 
desta Corte, sendo requisitada a 
reinstalar os referidos programas”, 
ressaltou. Arnaldo leite informou 
ainda que para obter a instalação 
dos programas o usuário deve 
fazer uma solicitação por meio do 
e-mail: atendimento@trf5.jus.br. Estão abertas as inscrições para a 

seleção de conciliadores do Juiza-
do Especial Federal (JEF) sediado 
na Subseção Judiciária de Santa-
na do Ipanema/AL. As inscrições 
podem ser feitas até dia 15 de 
março, naquela Subseção Judici-
ária. Podem participar da seleção 
bacharéis em Direito e estudantes 
devidamente matriculados, a partir 
do 4° período do curso de Direito, 
de quaisquer faculdades sediadas 
no município próximo ao local. 
O resultado será divulgado dia 
22/03, no site da JFAL (www.jfal.jus.
br). Mais informações: (82) 2122-
6925/6935.

dente do Tribunal, Rogério Fia-
lho, representando o presidente 
Paulo Roberto de Oliveira Lima; e 
o futuro vice-presidente, desem-
bargador federal Edilson Nobre. 

Rogério Fialho, Francisco Falcão, Francisco Wildo e Edilson Nobre


