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INFORMATIVO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA 
 

Prezado Usuário, 

 

Aqui você encontrará um passo a passo para inserir no sistema de recursos humanos 

a sua declaração do imposto de renda 2019 – ano calendário 2018 ou a sua 

autorização de acesso às declarações anuais apresentadas à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, com as respectivas retificações. O formulário da autorização 

está disponível no seguinte link: 

 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/2018/07/formulario_autorizacao.pdf 

 

Ao final deste informativo, você encontrará o modelo da autorização. O documento 

deverá ser impresso, preenchido, assinado, digitalizado e inserido no sistema de 

recursos humanos, de acordo com as orientações abaixo. 

 

Veja como é fácil inserir: 

 

INSERINDO O DOCUMENTO NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS: 

 

O sistema de recursos humanos está disponível na intranet, conforme tela abaixo: 

  

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/2018/07/formulario_autorizacao.pdf
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a) acesse o sistema de recursos humanos com seu login (CPF) e senha; 

b) depois de acessar com seu login (CPF) e senha, clique em Imposto de Renda, 

conforme demonstrado na figura a seguir:  

 
 

c) depois que você clicar em Imposto de Renda irá aparecer a seguinte tela: 

 
d) pronto, você está no ambiente de inserção da declaração ou da autorização de 

acesso, agora ficou fácil! Basta clicar em Nova Declaração, e: 

d.1 selecionar o ano calendário 2018; 
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d.2 selecionar o tipo de documento, se é declaração ou autorização; 

d.3 escolher o arquivo em formato pdf, que deverá estar salvo em seu 

computador; e 

d.4 por fim, clicar em salvar. 

e) se você não tiver segurança para realizar o procedimento, peça ajuda a algum 

colega que já o fez. É simples, rápido, seguro e seu nome não aparecerá em 

nenhum relatório de pendências relacionado com este assunto; 

 

ORIENTAÇÕES FINAIS: 

 

a) a responsabilidade de inserir o documento (declaração ou autorização) é de cada 

um, portanto não envie o documento para nenhum setor pelo malote digital;  

b) todos as pessoas deverão providenciar a inserção do documento no SRH, 

efetivos, comissionados, requisitados, celetistas, enfim todos, sem nenhuma 

exceção, independentemente se são isentos ou não; 

c) no caso dos servidores comissionados com vínculo e requisitados, os dados para 

preenchimento são os dados relacionados ao Tribunal de Justiça e não ao órgão 

de origem; 

d) Mas, atenção: Se você já tiver a autorização inserida no SRH não precisará 

fazer mais nada ok, pode desconsiderar este informativo! 

e) quaisquer dúvidas, favor ligar para (83) 3208-6008. 

 

Atenciosamente, 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

 

 

FAVOR NÃO IMPRIMA! 



Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça
Diretoria de Gestão de Pessoas

AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS

IDENTIFICAÇÃO

MATRÍCULA Nº CPF Nº

NOME

CARGO/FUNÇÃO EFETIVO (  ) SIM  (  ) NÃO

LOTAÇÃO TELEFONE

AUTORIZAÇÃO

Autorizo, para fins de cumprimento da exigência contida no art. 13 da Lei 
8.429/1992 e da Lei 8.730/1993, o acesso às declarações anuais apresentadas à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as respectivas retificações, tendo 
em vista a Recomendação nº 10/2013 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ e o 
Ato da Presidência Nº 58, de 17 de abril de 2013.

              __________________, _____de________________de ______
Local e Data

________________________________________
Assinatura do Magistrado / Servidor
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