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JFAL promove debate sobre os 25 
anos da Constituição Federal 

Estudantes
acompanham
julgamento

Imposto de Renda sobre plano de saúde

Conselho de Administração do TRF5 elege 
os novos diretores de Foro

Conselho de 
Administração 
do Tribunal 

Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 
elegeu, na manhã 
de ontem, os novos 
diretores e vice-di-
retores de Foro das 
seis seções judici-
árias, para o biênio 
2013/2015. Na reu-
nião, os conselheiros 
homologaram os 
nomes dos juízes fe-

derais Janilson Bezerra 
e Manuel Maia para 
diretor e vice da Seção 
Judiciária do Rio Gran-
de do Norte (SJRN), 
respectivamente; Fre-
derico Azevedo e Élio 
Wanderley de Siqueira 
para diretor e vice da 
Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE); 
André Granja e Rubens 
Canuto, diretor e vice 
da Seção Judiciária de 
Alagoas (SJAL). 

Recondução- Na mesma sessão, 
foram reconduzidos aos cargos 
de diretor os juízes federais Leo-
nardo Resende (Seção Judiciária 
do Ceará); Helena Delgado Fialho 
Moreira (Seção Judiciária da Para-
íba) e Carlos Rebêlo Júnior (Seção 
Judiciária de Sergipe). Além da 
recondução dos atuais diretores, os 
conselheiros também elegeram os 
vice-diretores das referidas seções 
judiciárias: o juiz federal Bruno Leo-
nardo Carrá (Ceará); Rudival Gama 
do Nascimento (Paraíba) e Edmil-
son da Silva Pimenta (Sergipe).

A Divisão de Folha de Paga-
mento (DFP) do TRF5 informa 
que disponibilizou, na Intranet, 
o comprovante de pagamento 
do Plano de Saúde SulAmérica 
referente a 2012,  para a declara-
ção de Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF). A DFP esclarece que 
a declaração do referido imposto 

é feita mediante a soma dos valo-
res pagos pelo servidor durante o 
ano, descontados no contrache-
que. Nesse total, lembra a DFP, 
não está incluído o fator mode-
rador, nem o auxílio-saúde (que 
corresponde aos 25% que o TRF5 
reembolsa). Quanto aos servidores 
que pagam o plano de saúde por 

meio de GRU, o comprovante 
deverá ser requerido no setor de 
Pagamento. Para ter acesso ao 
comprovante na intranet, basta 
utilizar o mesmo procedimen-
to do contracheque e clicar na 
opção Comprovantes de Paga-
mento do Plano de Saúde. Infor-
mações: ramal 9345.

A Justiça Federal em Alagoas 
realiza, até sexta-feira (8/03), um 
debate sobre “25 anos da Consti-
tuição Federal: qual a função so-
cial do Direito?”. O evento aconte-
cerá das 13h às 17h, no auditório 
da JFAL, e disponibiliza 20 vagas 
para servidores da Justiça Federal 
alagoana. As inscrições estarão 
abertas até hoje, através do envio 
de e-mail para treinamento@jfal.
jus.br, informando nome comple-

Estudantes do sétimo período 
de Direito da Faculdade Me-
tropolitana, em Jaboatão dos 
Guararapes, visitaram, ontem, o 
TRF5. Acompanhados pelo pro-
fessor Danilo Mergulhão, os alu-
nos conheceram o Memorial do 
Tribunal, entre outros espaços. 
Na ocasião, os estudantes tive-
ram a oportunidade de acom-
panhar o julgamento de um 
processo histórico, conhecido 
como o “Escândalo da Mandio-
ca”, realizado no Pleno. 

to, lotação 
e telefones 
para con-
tato. Mais 
informa-
ções com 
o coor-
denador 
geral do 
Centro Acadêmico Guedes de Mi-
randa, Rodrigo Gomes, no telefone 
(82) 9950-1593.


