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IRPF: informes de rendimentos já estão 
disponíveis na Intranet

Lázaro Guimarães é convocado para o STJ

Concurso para 
magistratura
federal

Estágio em Crateús

Aniversariantes

de Fevereiro

QUINTA TRF3 empossa 
nova mesa
diretora

Carlos Alberto Alves Barreto
Gab. Des. Fed. Vladimir Souza Carvalho
Alana Barros da Silva
Gab. Des. Fed. Carlos Rebêlo Júnior

ecano do Tribunal 
Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5, o 
desembargador federal 
Lázaro Guimarães foi 
convocado pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça 
(STJ) para compor, pro-
visoriamente, os qua-
dros daquela Corte. A 
proposta foi apresenta-
da à Corte Especial do 
STJ (composta pelos 15 
ministros mais antigos) 
pelo seu presidente, 
ministro Francisco Falcão, e apro-
vada por unanimidade. O desem-
bargador do TRF5 ocupará a vaga 

aberta com o encerramento do 
período de convocação do desem-
bargador federal Olindo Menezes 

A Divisão de Folha de Pagamen-
to (DFP) do TRF5 informa que já 
estão disponíveis na Intranet, na 
opção “Recursos Humanos”,  os 
informes de rendimentos, bem 
como os comprovantes de pa-
gamentos do plano de saúde, 
para a geração da Declaração 
de Imposto de Renda de Pessoa 

Física (IRPF) de 2016, referente ao 
exercício 2015. A DFP acrescentou, 
ainda, que comprovantes de paga-
mento de plano de saúde que não 
estiverem disponibilizados devem 
ser solicitados à servidora Mirella 
Pereira (ramal 9948). De acordo 
com o setor, é possível preencher 
a declaração no modo online, 

através da plataforma e-Cac 
(Centro Virtual de Atendimen-
to), disponível no site da Recei-
ta Federal. A entrega à Receita 
Federal vai de 1º de março a 29 
de abril. O contribuinte que não 
enviar a declaração dentro do 
prazo pagará uma multa mínima 
no valor de R$ 165,74.

A Comissão do XIII Concurso Pú-
blico para provimento de Cargos 
de Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região, presidida pelo desem-
bargador federal Edilson Nobre, 
lembra que será realizada hoje, às 
15h, na Sala das Turmas do TRF5, 
a sessão pública para a divulgação 
do resultado provisório da segun-
da prova escrita (P3), que corres-
ponde à sentença cível.

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério 
Fialho, participará, na próxima 
segunda-feira (22), às 17h, na 
cidade de São Paulo, da so-
lenidade de posse dos novos 
dirigentes do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF3). 
Tomarão posse os desembar-
gadores federais Cecília Maria 
Piedra Marcones (presidente); 
Mairan Gonçalves Maia Júnior 
(vice-presidente) e Therezinha 
Astolphi Cazerta (corregedo-
ra- regional). A solenidade será 
realizada na Assembleia Legis-
lativa daquele estado.

A Subseção Judiciária de Crateús/
CE fará seleção de estagiário do 
curso de Administração. Os inte-
ressados devem efetuar a inscrição 
na sede da Subseção, no período 
de 7 a 8 de março. A prova de 
seleção será realizada no dia 18 
de março de 2016, às 13h, na sede 
da 22ª Vara Federal. O candidato 
aprovado deverá cumprir carga 
horária de 20 horas semanais e 
será remunerado mediante con-
cessão mensal de bolsa e auxílio-
-transporte, pelo período de um 
ano, podendo ser prorrogado por 
igual período. Mais informações: 
www.jfce.jus.br. (Com informações 
da ASCOM/JFCE)

(TRF1). A vacância en-
sejou a transferência do 
ministro Gurgel de Faria 
da Quinta para a Pri-
meira Turma do STJ. 
Reconhecimento - “Foi 
uma indicação inspi-
rada, justa e oportu-
na”, elogiou o ministro 
Napoleão Nunes Maia 
Filho, referindo-se à 
indicação de Lázaro 
Guimarães. Salientou, 
ainda, que o desem-
bargador é um “magis-

trado exemplar” e de “convivência 
fraternal”.
(Com informações do STJ)


