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A nova sede da Subseção Judiciária de
Itabaiana (SE) foi inaugurada, na última
sexta-feira, pelo presidente do TRF da 5ª
Região, desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho. Também
participaram da solenidade o desembar-
gador federal Vladimir Carvalho, o diretor
e o vice-diretor do Foro de Sergipe,
juízes federais Carlos Rebêlo Júnior e
Edmilson da Silva Pimenta, além do
governador do Estado, Marcelo Deda, o
prefeito de Itabaiana, Luciano Bispo,
magistrados, servidores da Justiça Fede-
ral, políticos, empresários e autoridades
da região. O prédio possui restaurante,

TRF5 inaugura sede própria
da Subseção de Itabaiana

biblioteca,
apartamento
funcional, agência
bancária e juizado
especial. A
Subseção
Judiciária de
Itabaiana abriga a
6ª Vara Federal de
Sergipe e tem uma
abrangência que
atinge 28 municí-
pios da região,
entre eles Lagarto,
Campo do Brito,

Ribeirópolis, Capela, Frei
Paulo e Macambira. Além da
sede própria de Itabaiana, a
atual gestão, que se encerra
no próximo dia 30, inaugu-
rou os prédios das Seções
Judiciárias de Arapiraca (AL)
e Estância (SE).

O delegado adjunto da
Receita Federal, Alexan-
dre Rêgo, proferiu
palestra, no TRF5, para
tirar dúvidas dos
servidores em relação
ao preenchimento da
declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física 2009 (IRPF).
Alexandre Rego falou sobre a resolução
do comprovante de rendimentos, Tabela

Mensal (que influi no
desconto mês a mês para
reduzir a tributação) e
declaração de espólio.
Segundo ele, a novidade
deste ano é o pagamento
do IR que poderá ser
efetuado pela Internet, por

meio de débito automático, além do
prazo para entrega da declaração ter sido
ampliada para as 24h do dia 30 de abril.

Delegado da Receita Federal  tira dúvidas dos servidores

No início deste mês, o presidente do
STJ e do Conselho da Justiça Federal,
ministro Cesar Asfor Rocha, fez uma

Ministros visitam Justiça Federal na Paraíba
visita de cortesia à Seção Judiciária da
Paraíba (SJPB), acompanhado do
corregedor-geral dos dois órgãos,
ministro Hamilton Carvalhido. Durante a
visita, os magistrados foram recebidos
pelo desembargador federal Rogério
Fialho Moreira, pela vice-diretora do
Foro, juíza federal Helena Delgado

Fialho Moreira, e demais juízes que
compõem a sede da Seção Judiciária
da Paraíba.

Os estudantes de nível superior e
médio, que estagiam no TRF5, devem
comparecer hoje ao foyer do Pleno (1º
andar), no horário das 8h às 12h e das
14h às 18h, para efetuar a biometria
digital. A Subsecretaria de Engenharia
e Administração Predial (SEAP)
informa que a biometria digital é
obrigatória e os servidores que
perderam o prazo têm até esta quarta-
feira para fazer o cadastramento. 

Comunicado
Estagiários devem fazer
hoje a biometria digital
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