
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJ SECAD

Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA
n. 214/2009 e considerando o que consta nos autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE como
fundamento  e  DEFIRO  o  pedido  de  INCLUSÃO  DE  DEPENDENTES  PARA  FINS  DE
ABATIMENTO NO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRR F), nos termos do art. 4º,
inciso III e do art. 35, da Lei n. 9.250/1995, e posteriores alterações, conforme tabela a seguir:

SERVIDOR(A) DEPENDENTES SITUAÇÃO

IVANEY BRANDÃO DE ARAÚJO Ana Carolina Mendonça Graim de Araújo III

 

Publique-se.

Ao NUCRE, para providências

 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa

 

 

LEGENDA - SITUAÇÃO DO DEPENDENTE:

I - o cônjuge
II - o(a) companheiro(a), desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união
resultou filho
III - o filho(a) ou o(a) enteado(a), até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial,
ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de
isenção mensal
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador

VIII - o(a) filho(a), o enteado(a), o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 24 anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 24/11/2017, às 19:58 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5157550 e o código CRC E6B62589.
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