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TERÇA

O
Palestra aborda doação de imposto devido 
para Fundo da Infância e da Adolescência 

Servidores de Gabinetes participam de curso sobre Nova Sessão de Julgamento no PJe 

Iniciada a instalação do novo gerador

presidente do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembarga-
dor federal Manoel 
Erhardt, abriu, na tar-
de de ontem, na Sala 
Capibaribe, a apre-
sentação do delegado 
da Receita Federal 
em Caruaru-PE, Luiz 
Gonzaga Ventura Leite 
Junior sobre a possi-
bilidade de doação de até 3% do 
Imposto de Renda devido, apura-
do na declaração anual do Impos-
to de Renda Pessoa Física - IRPF 
2017, para o Fundo da Infância e 
Adolescência. Ele explicou que, até 
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esta porcentagem, o valor pode 
ser deduzido do imposto a pagar 
pelo contribuinte. Outro destaque 
da palestra foi a explicação de que 
as doações podem ser feitas por 
quem tem imposto a restituir, com 

Servidores de gabinetes dos 
desembargadores federais Ro-
gério Fialho, Roberto Machado 
e Fernando Braga participam, 
até hoje, de uma nova etapa do 
treinamento sobre “Nova Sessão 
de Julgamento no PJe”. A capa-
citação está sendo ministrada na 

Seção de Licitação do TRF5, pela 
diretora da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta, e pelos servidores, 
Valfrido Santiago e Giselle Yasbek. 
Para a servidora do gabinete de 
Rogério Fialho, Lisiane Ramalho, 
“a capacitação, mesmo rápida, foi 
válida, pois foi possível conhecer 

os novos recursos disponíveis”. 
Durante o último recesso, foi dis-
ponibilizada uma nova versão do 
Processo Judicial Eletrônico, com 
alterações de funcionalidades 
referentes à sessão de julgamento. 
Naquele mês, foram realizados os 
primeiros treinamentos.

Durante o feriado 
de Páscoa, foi ini-
ciada a instalação 
do novo gerador, 
que já se encontra 
em pleno funciona-
mento, adquirido 
ainda na gestão do 
desembargador federal Rogério 
Fialho. Em casos de pane elétrica, o 
equipamento é capaz de alimentar 
partes essenciais do edifício-sede 
do TRF5, mantendo em funciona-
mento os elevadores, centro de 
processamento de dados, luzes de 

emergência, entre 
outros. Sua capaci-
dade é de 360 KVA 
de potência, en-
quanto que o anti-
go gerador possuía 
290 KVA. A previsão 
é que os últimos 

detalhes da instalação sejam con-
cluídos até amanhã. O trabalho 
está sendo coordenado por Pedro 
Alexandre Bezerra, do Núcleo de 
Operações Técnicas da Subsecreta-
ria de Infraestrutura e Administra-
ção Predial.

Segundo dia de visitas - O presidente do TRF5, desembargador federal Ma-
noel Erhardt, deu continuidade, na última terça (11), à visitação aos setores 
da Corte. Desta vez, ele esteve na Divisão de Material e Patrimônio, na Seção 
de Malotes, na Subsecretaria de Controle Interno, na Diretoria-Geral e nas 
Secretarias Administrativa e Judiciária. O objetivo é conhecer as equipes e sa-
ber as ações que estão em andamento, além das necessidades de cada área.

a vantagem de ter o valor 
desta fração da devolu-
ção do IRPF remunerada 
pela taxa Selic. O evento 
também contou com as 
presenças do Superinten-
dente Regional, Giovanni 
Christian Nunes, e do 
delegado, Darci Carvalho, 
ambos da Receita Federal.
Proximidade - Na opor-
tunidade, Manoel Erhardt, 
ressaltou o compromisso 

de sua gestão em “aproximar o 
Tribunal da sociedade. Fazer com 
que, cada vez mais, o TRF5 cola-
bore com os órgãos públicos e 
com as organizações e entidades 
que integram a sociedade”. 


