
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, 
Penélope Araújo e Beatriz Barreto  
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2405
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e 

Penélope Araújo 

I
Justiça Federal da 5ª Região comemora 
dez anos do Creta

de Junho11
QUARTA

Alerta: falsos e-mails sobre a declaração do IRPF

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Devolução de bens permanentes

Sexta-feira é dia do Forró da Véia Cega 

Primeira Turma 
reúne-se hoje

mplementado pioneiramente 
no Juizado Especial Federal 

(JEF) da Seção Judiciária de Sergi-
pe (SJSE), no dia 11 de junho de 
2004, durante a presidência da de-
sembargadora federal Margarida 
Cantarelli no Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5, o Creta 
completa, hoje, uma década com 
a missão de dar mais celeridade à 
Justiça Federal na 5ª Região. De-
senvolvido em software livre, o sis-
tema possibilitou a instituição do 
processo judicial digital nos JEFs, 
permitindo, além de economia de 
tempo, a diminuição de recursos. 
O Creta evitou, também, o des-

locamento de 
partes e advo-
gados, uma vez 
que  o acesso 
ao sistema e à 
informação foi 
possível graças 
à internet. De 
acordo com o 
diretor do Foro 
da Seção Judi-
ciária de Sergi-
pe e titular da 5ª Vara Federal (JEF), 
onde tudo começou, juiz federal 
Carlos Rebêlo, o Creta possibilita a 
vista de processos 24 horas por dia 
e simultaneamente para as partes, 

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) faz um alerta 
aos usuários do TRF5 sobre os 
e-mails falsos que estão circu-
lando na Internet, sobre a De-
claração do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2014 (DIRPS). A 
mensagem informa que a de-
claração do contribuinte possui 

intimações instantâneas, decisões, 
sentenças e despachos em lote, 
oralidade, gravações de atos judi-
ciais etc.

erros e deverá ser retificada, no 
prazo máximo de 10 dias, caso 
contrário, ele entrará na malha 
fina. A Receita Federal explica 
que não envia e-mails sem au-
torização do contribuinte e nem 
autoriza parceiros e conveniados 
a fazê-lo em seu nome.  A Receita 
Federal reforça o alerta para que 

não abram, nem respondam as 
mensagens enviadas em nome do 
órgão. Para esclarecimentos ou 
informações adicionais, os contri-
buintes podem procurar as unida-
des da Receita, acessar a página 
do órgão (www.receita.fazenda.
gov.br) ou entrar em contato pelo 
Receitafone (146).

A Subsecretaria de Material 
e Patrimônio (SMP), através 
da Seção de Patrimônio, 
lembra aos servidores que 
a devolução de bens deverá 
obedecer às normas do Ma-
nual de Procedimentos para 
Administração e Controle 
de Materiais de Consumo 
e Bens Materiais. A SMP explica 
que o item 8 do referido manual, 
que trata da “Devolução de Bens 
Permanentes”, orienta o servidor 
sobre os procedimentos a se-
rem adotados nas mais diversas 
devoluções, tais como equipa-

mentos de informática, material 
bibliográfico, transferência da 
carga patrimonial, entre outros. 
O manual está disponível  na 
Intranet. Para ter acesso, basta 
clicar no banner “Manual de Pro-
cedimentos do Patrimônio”.

A Divisão da Primeira Turma lem-
bra que a sessão ordinária de 
julgamento que seria realizada 
na quinta-feira, 12, foi antecipada 
para hoje, 11/06, em função do 
jogo do Brasil, que acontecerá na 
tarde da quinta-feira (12). A sessão 
será realizada às 9h, na Sala das 
Turmas Sul, no 2º andar.

Na próxima 
sexta-feira (13), 
o grupo Matu-
tos da Capital e 
os sanfoneiros 
Dudu do Acor-
deon e Manoel-
zinho do Arcor-
deon animam 
o tradicional 
“Forró da Véia Cega”, festa junina 
promovida pela Asserjufe. Quem 

ainda não se 
inscreveu deve 
ficar atento, 
porque a fes-
ta acontece, a 
partir das 19h, 
no Clube Líba-
no, no Pina. A 
Asserjufe lem-
bra que restam 

poucas senhas. Mais informações 
com Cristiane, pelo ramal 9581.


