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Rogério Fialho é homenageado pelo CJF

JFAL comemora 50 anos 

IRPF: recebimento de 
Precatórios e RPVs

presidente do Tribu-
nal Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5, de-
sembargador federal Ro-
gério Fialho Moreira, foi 
homenageado, ontem, 
pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília, 
durante sua última parti-
cipação como presidente 
do TRF5 na sessão do 
colegiado. O CJF também 
prestou homenagem ao 
presidente do TRF2, de-
sembargador federal Poul Erik Dyr-
lund. A presidente do Conselho, 
ministra Laurita Vaz, cumprimentou 
os dois magistrados pela “valiosa 
contribuição e empenho que ti-

Aniversariantes

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, participou, no dia 17 de 
março, da solenidade de 50 anos 
de instalação da Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL).  “Essa casa 
que hoje se apresenta ainda mais 
bonita, foi reinstalada em 1967 
com os dois fundadores: Carlos 
Gomes e Pedro Acioli. Esta Se-

te homenagem da JFAL. O magis-
trado atuou como juiz titular da 3ª 
Vara Federal, foi membro da Tur-
ma Recursal, e diretor do foro nos 
anos de 1995 e 2000 e, depois, por 
nove anos consecutivos, de 2004 a 
2012. No cinquentenário, também 
ocorreu a reabertura do auditório 
Ministro Pedro Acioli, onde ocorreu  
o lançamento da sétima edição da 

veram pelo órgão”. Para ela, “am-
bos imprimiram uma participação 
exemplar e permeada com notório 
comprometimento em relação aos 
interesses da Justiça Federal”. Ro-

ção sempre dispôs de prestígio 
no cenário jurídico nacional e de 
Alagoas, sempre foi considerada 
um `brinco´”, disse o presidente do 
TRF5, ao citar a organização e os 
resultados obtidos ao longos dos 
anos. Na ocasião, em virtude do 
seu comprometimento, o desem-
bargador federal Paulo Machado 
Cordeiro recebeu uma emocionan-

gério Fialho Moreira agradeceu o 
apreço e a atenção dada às neces-
sidades da 5ª Região. “Agradeço a 
todos os conselheiros e, ainda, à 
ministra Laurita Vaz, que tem de-
monstrado ser uma grande ges-
tora, sempre preocupada com a 
melhoria dos serviços prestados à 
Justiça Federal”. 
Homenagem – Rogério Fialho 
Moreira e Poul Erik Dyrlund re-
ceberam uma placa alusiva ao 
período em que atuaram como 
membros do CJF, entregues, res-
pectivamente, pelos ministros 
Humberto Martins, vice-presi-
dente do CJF, e Raul Araújo. Com 
informações da Assessoria de Im-
prensa do CJF.

Os 50 anos da Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte (JFRN) 
serão comemorados com uma 
programação especial ao lon-
go desta semana. Hoje (21), 
às 18h30, haverá uma sessão 
solene na Câmara Municipal 
de Natal, onde magistrados e 
servidores que marcaram as 
cinco décadas da JFRN serão 
homenageados. Na quinta-feira 
(23), dois eventos acontecem no 
edifício-sede: o primeiro às 11h, 
uma edição especial do projeto 
Instância das Artes, e às 19h, o 
Quinta Jurídica, que abordará 
os 50 anos da JFRN. Na sexta-
-feira (24), o presidente do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho Moreira, 
participa da sessão solene que a 
Assembleia Legislativa daquele 
estado fará à JFRN, às 10h, com 
homenagens aos profissionais 
que marcaram a história da Se-
ção Judiciária do Rio Grande do 
Norte. À noite, o encerramento 
das comemorações será às 19h, 
com entrega do Prêmio Delgado 
para magistrados e servidores. 

50 anos da JFRN

Juiz Federal Felipe Mota 
Pimentel de Oliveira

SJPE
Ednaldo Vieira de Oliveira
Gabinete da Presidência
Gabriela Gonçalves Bueno
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Ítalo Cirne de Azevêdo Melo
Gabinete da Presidência
Marilene Vicente dos Santos
SOSERVI

Revista da Seção Ju-
diciária de Alagoas e 
exibição da segun-
da parte do vídeo 
sobre a história da 
JFAL. O espaço que 
abriga o Memorial 
da Justiça Federal 
em Alagoas tam-
bém foi inaugurado. 

Quem recebeu Precatório ou Re-
quisição de Pequeno Valor (RPV) 
em 2016 deve incluir os valores na 
Declaração do Imposto de Renda 
2017. A instituição financeira na 
qual foi sacado o Precatório ou 
RPV deverá ser informada como 
fonte pagadora, com o respecti-
vo CNPJ do banco. Quem receber 
valores decorrentes de Precatórios 
e RPVs da Justiça Federal em 2017 
deve guardar o comprovante do 
pagamento do benefício, a fim de 
informar na Declaração do Impos-
to de Renda no ano que vem.


