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Quarta Turma propõe voto de pesar por falecimento de fotógrafo

TRF5 informa calendário de pagamentos 
de precatórios 2015
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Último dia para entrega do IRPF 2015

Carteiras da 
SulAmérica

O presidente da Quarta Turma, 
desembargador federal Rogé-
rio Fialho, propôs, na sessão de 
julgamento realizada ontem, um 
voto de pesar em razão do fa-
lecimento do fotógrafo Narciso 
Lins, ocorrido no último sábado 
(25). A proposição foi aprovada 
também pelos desembargado-
res federais Lázaro Guimarães 

e Edilson Nobre, que compõem o 
colegiado. “Narciso Lins prestou 
relevantes serviços a esta Corte 
durante aproximadamente dez 
anos, entre 1997 e 2007. Era um 
artista completo, um grande fotó-
grafo. Registrou, com muita sen-
sibilidade, parte da história desta 
Corte, não só do Tribunal, como 
também das Seções Judiciárias. 

Sempre que necessário, 
deslocava-se às Seções 
para fazer os registros 
fotográficos com gran-
de espírito de artista 
que o era”, destacou 
Rogério Fialho. O de-
sembargador federal 
Edilson Nobre lamentou também 
o falecimento de Narciso. “Era um 

A Subsecretaria de Pessoal avisa 
aos usuários do plano de saúde 
SulAmérica que as novas carteiras, 
referentes ao novo contrato com 
a operadora, que entra em vigor a 
partir de 1º de maio, já estão sen-
do entregues pela Subsecretaria. O 
atendimento referente à SulAmé-
rica, que antes era feito pela Divi-
são de Folha de Pagamento (DFP), 
passou a ser feito pela Subsecreta-
ria de Pessoal. Mais informações no 
ramal 9331, com MirellaVieira. 

excelente servidor, que resgatou 
muito a história deste Tribunal”.

A Divisão da Folha de Pagamento 
(DFP) do TRF5 lembra que a en-
trega da Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF) 
de 2015 poderá ser feita até 
amanhã (30/04). A Folha dispo-
nibilizou, desde o mês passado, 
na Intranet, na área do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), os informes de 
rendimentos e comprovantes de 

pagamentos do plano de saúde 
referentes ao ano de 2014, usados 
para gerar a declaração. Este ano, 
o documento pode ser preenchi-
do no modo online, através da 
plataforma e-Cac (Centro Virtual 
de Atendimento), disponível no 
site da Receita Federal. Uma multa 
mínima de R$ 165,74 será atribuí-
da ao contribuinte que não enviar 
a declaração dentro do prazo.

Subsecretaria de Precatórios 
informou a previsão de pa-

gamento dos Precatórios do exer-
cício 2015 e parcelados dos exer-
cícios anteriores com prestações 
a vencer em 2015. Os processos 
de natureza alimentar têm previ-
são de pagamento a partir do dia 
12 de novembro deste ano e os 
de natureza comum do exercício 
2015 e parcelados dos exercícios 
anteriores, a partir de 10/12. Para 
saber em que instituição financei-
ra os valores serão depositados, 
o beneficiário deve verificar na 
movimentação processual a fase 
“Instituição Financeira para Paga-

mento”. Os valores 
dos precatórios 
parcelados se-
rão recebidos na 
mesma instituição 
financeira em que 
foram depositadas 
as parcelas dos 
exercícios anterio-
res.
Imposto de Renda – Para declarar 
à Receita Federal os valores rece-
bidos em Requisições de Peque-
no Valor (RPV’s) e Precatórios do 
exercício de 2014, os beneficiários 
devem indicar os dados constan-
tes do comprovante (DARF) for-

necido pela instituição financeira 
(CEF ou Banco do Brasil), uma vez 
que a quantia disponível nos rela-
tórios de pagamento da Subsecre-
taria de Precatórios difere da in-
formada pela instituição financeira 
à Receita Federal.  

O Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE), através da 
Escola Judiciária (EJE), prossegue, 
amanhã, com o Ciclo de Palestras 
“Temas Fundamentais de Direito 
Eleitoral e Ciência Política”, no Au-
ditório do Pleno do TRE-PE, a par-
tir das 14h. Neste quarto evento 
do Projeto, será abordado o tema 
“A Reforma Política Brasileira”. O 
Ciclo de Palestras tem a finalidade 
de difundir o conhecimento do 
Direito Eleitoral e da Ciência Polí-
tica e estimular a integração entre 
a EJE-PE, os estudantes universitá-
rios e as instituições de ensino. As 
inscrições gratuitas estão disponí-
veis no site: www.tre-pe.jus.br.


