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Colegiado do TRF5 escolhe lista tríplice 
para vaga de desembargador federal

de Março10
TERÇA

TRF5 sedia reunião da TRUJ

Semana do Jovem 
Advogado

Disponibilizados programas para geração 
da declaração de IRPF

JFAL divulga resultado 
da prova objetiva para 
estágio em Direito

Ministro Antônio Carlos 
Ferreira 

 STJ

Catherine Marie Louise Tuboly Péricard
Secretaria Judiciária
Glebson Henrique da Silva
SOSERVI
Severino Marques da Silva
SOSERVI

Aniversariantesa sessão de amanhã 
(11), o Pleno do Tribu-

nal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 fará a esco-
lha dos nomes dos advoga-
dos que comporão a lista 
tríplice a ser encaminhada 
à Presidência da Repúbli-
ca, para preenchimento da 
vaga de desembargador 
federal do TRF5.  A escolha 
será a partir da lista sêxtu-
pla elaborada pelo Conse-
lho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, para preencher 
vaga decorrente da aposentadoria, 

em março do ano passado, da de-
sembargadora federal Margarida 
Cantarelli. 
Eleição – A expectativa para a 

A Turma Regional de Uniformi-
zação de Jurisprudência (TRUJ) 
se reuniu, ontem (9/03), no 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, sob a presidên-
cia do coordenador-regional 
dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs) da 5ª Região, desembar-
gador federal Lázaro Guima-
rães. Participaram da reunião 

de julgamento os juízes federais 
Rudival Gama do Nascimento, 
Frederico Wildson Silva Dantas, 
Francisco Glauber Pessoa Alves, 
Nagibe de Melo Jorge Neto, 
Paula Emília M. A. Souza Brasil, 
Frederico Augusto Leopoldino 
Koehler, Flávio Roberto Ferreira 
de Lima, Fábio Cordeiro de Lima 
e Polyana Falcão Brito. O juiz 

federal Newton 
Fladstone Bar-
bosa de Moura 
participou por 
meio de vide-
oconferência. 
A reunião terá 
continuidade na 
próxima segun-
da-feira (16/03).

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) do TRF5 informa 
que os programas para geração 
e envio eletrônico da declaração 
de Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF/Receitanet 2015) já 
podem ser instalados nos micro-
computadores do Tribunal. Este 
ano, o próprio usuário poderá 
fazer a instalação. Para tanto, a 

STI disponibilizou uma videoaula, 
com o passo a passo do procedi-
mento de instalação, através do 
link: http://tabira.trf5.gov.br/Insta-
lacaoIRPF2015.htm. A declaração 
pode ser entregue até o dia 30 de 
abril. A multa para o contribuinte 
que não cumprir o prazo é de R$ 
165,74. Mais informações com 
Arnaldo, ramal 9360.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) divulgou o resultado da 
prova objetiva para o preenchi-
mento de vagas de estágio em 
Direito, na sede da JFAL e nas Sub-
seções Judiciárias. Para conferir a 
lista, basta clicar no arquivo posta-
do no site da JFAL: www.jfal.jus.br.

A OAB-PE promove, até sexta-feira 
(13/03), a Semana do Jovem Advo-
gado. A inscrição, gratuita, deve ser 
feita no portal da OAB-PE. Durante 
toda a semana, das 18h30 às 22h, 
serão realizadas uma série de pa-
lestras e cursos, que visam auxiliar 
o advogado em início de carreira. O 
evento será realizado no auditório 
G2 da Universidade Católica de Per-
nambuco (UNICAP). O presidente 
da OAB-PE, Pedro Henrique Reynal-
do Alves, será um dos palestrantes. 
Confira a programação no site da 
OAB/PE (www.oabpe.org.br/).

escolha dos nomes é gran-
de, uma vez que a vaga está 
aberta há quase um ano. Os 
advogados só foram escolhi-
dos na sessão da Ordem dos 
Advogados do Brasil, realiza-
da no último dia 3 de feverei-
ro. A lista inclui os seguintes 
advogados: Fábio Costa de 
Almeida Ferrario (AL), Cid 
Marconi Gurgel de Souza 
(CE), Newton Nobel Sobreira 
Vita (PB), Aquiles Viana Be-

zerra (PE), Maria Lúcia Cavalcanti 
Jales Soares (RN) e Sandro Mezza-
rano Fonseca (SE).


