
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
 

DESPACHO SJAM-SECAD

PROCESSO SEI Nº 0003873-63.2018.4.01.8002
ASSUNTO: INCLUSÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO
SERVIDOR: CARLA ANDRÉIA GUSTAVO STINGELIN

 

Senhora Diretora,

A servidora  CARLA ANDRÉIA GUSTAVO STINGELIN , solicita inclusão de sua
genitora Aparecida Gustavo, como dependente  para fins de Imposto de Renda e de pensão civil,
apresentando Declarações de Imposto de Renda 7417704 e 7417705, contracheques, CPF e Identidade
da mesma 7403230, 7417706, 7417749 e 7417740.

Informamos que a Lei nº 8.112/90, determina:

Art. 217 – São beneficiários das pensões:

..........

V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor.

Já  a  o  inciso  VI,  do  artigo  35,  da  Lei  nº  9.250/1995,  dispõe  que  poderá  ser
considerado dependente para fins de imposto de renda os pais, os avós e os bisavós, desde que não
aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.

Tendo  em  vista  a  declaração  da  servidora  CARLA  ANDRÉIA  GUSTAVO
STINGELIN  de que a sua genitora  Aparecida Gustavo,  reside  e vive às suas expensas, bem como a
apresentação dos documentos acima descritos, informamos que a servidora tem direito a inclusão de
sua  mãe como dependente  econômica  para  fins  de  pensão  e   de  Imposto  de Renda,  a  partir  de
JAN/2019,  nos termos do disposto no artigo 217, inciso V, da Lei nº 8.112/90 e artigo 35, inciso VI, da
Lei nº 9.250/1995.

É a informação.

À consideração superior.

                                         Aurora Bezerra de Araújo
                                       Supervisora SELEP/NUCRE

De acordo com as informações da SELEP.

À consideração superior.

Atenciosamente,

                                      Luciana dos Santos Barroso
                                       Diretora do NUCRE/SJAM

Com fulcro na delegação de competência objeto da Portaria/DIREF nº 6366298/2018,
DEFIRO a  inclusão nos  assentamentos  funcionais  da  servidora  CARLA  ANDRÉIA  GUSTAVO
STINGELIN,  de seu genitor acima nominado como dependente econômico para fins de pensão e de
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Imposto de Renda, a partir de JAN/2019,  nos termos do disposto no artigo 217, inciso V, da Lei nº
8.112/90 e artigo 35, inciso VI, da Lei nº 9.250/1995.

Ao NUCRE/SECAP para os registros pertinentes.

                                           Edson Souza e Silva
                                       Diretor da SECAD/SJAM

Documento assinado eletronicamente por Aurora Bezerra de Araujo, Supervisor(a) de Seção,
em 07/01/2019, às 17:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luciana dos Santos Barroso, Diretor(a) de Núcleo,
em 07/01/2019, às 19:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Edson Souza e Silva, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa , em 07/01/2019, às 20:58 (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 7444965 e o código CRC F685189A.
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