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S Vice-presidente, juiz auxiliar e diretora da 
SREEO participam de reunião em Brasília

CJF realiza primeira sessão de 2018 

de Fevereiro

SEGUNDA

Tem papel em casa para doar?  
Traz para o TRF5! 

abe aquele monte de papel 
que muita gente guarda em 

casa e não sabe como se desfazer 
do material? A campanha Pila-
res do Bem, do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, além 
de arrecadar alimentos e brinque-
dos para a Comunidade do Pilar, 
também conta com uma ação 
permanente de doação de papéis, 
livros e documentos que estão em 
desuso. O material é fragmentado, 
repassado para a ONG Moradia 
e Cidadania, vendido e a renda 
destinada à Orquestra Crescen-
do na Harmonia e à Escola Nossa 
Senhora do Pilar, da comunidade 
vizinha ao TRF5. A campanha não 
está restrita aos servidores do 

Parte do pagamento do IR pode ser doado para ações sociais

Tribunal: qualquer 
pessoa pode doar e, 
caso o documento 
seja sigiloso, o do-
ador poderá acom-
panhar o processo 
de fragmentação 
de perto. De acordo 
com a diretora do Núcleo de Ges-
tão Documental, Lúcia Carvalho, 
o TRF5 já está buscando parcerias 
com instituições vizinhas para 
receber doações de papel. A ideia 
é ampliar ao máximo a arrecada-
ção, promovendo um olhar dife-
rente sobre a ação. “Aqui, o lixo é 
revertido em cultura, em trabalho 
social. É muito bom sabermos que 
uma simples ação pode transfor-

(26/02)
Cláudio Alves Gomes
Subsecretaria de Controle Interno
Maurino Cortez D’Ávis
Subsecretaria de Administração Predial
Edmilson Manoel de Paiva
VIRTUS

Aniversariantes
Faltam poucos dias para início 
do prazo de entrega da decla-
ração do Imposto de Renda, 
previsto para março. E os que 
têm imposto a pagar ao Leão 
nem sempre ficam satisfei-
tos com a despesa. Mas o que 
poucos sabem é que é possível 

transformar obrigação em ação 
social. De acordo com a Lei Fe-
deral 12.594/2012, pessoas físicas 
podem doar até o limite global de 
6% no programa de declaração do 
IRPF da Receita Federal. Pessoas 
jurídicas também podem fazer a 
doação, desde que cumpram al-

gumas exigências. É facultado ao 
contribuinte escolher dentre vários 
fundos e programas beneficen-
tes, como o Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, por 
exemplo. O doador não pagará 
mais imposto por conta disso, 
nem terá sua restituição diminu-

mar o ambiente ao nosso redor”, 
declarou Lúcia.
Como doar – As doações podem 
ser deixadas no Setor de Repro-
grafia, no térreo (Ampliação) do 
edifício-sede do TRF5. Nos casos 
de doações em grande quantida-
de, é possível ligar para os ramais 
9410 ou 9408 (Reprografia) e 
solicitar ajuda para transportar o 
material. 

Diploma - O presi-
dente do TRF5, de-
sembargador fede-
ral Manoel Erhardt, 
recebeu, na última 
sexta-feira (23), o 
diploma do Círcu-
lo de Amigos da 
Região Matias de 
Albuquerque (CAR-
MA). A entrega do 
título foi realizada durante a solenidade alusiva ao 103º aniversário 
da criação do Comando da 7ª Região Militar do Exército Brasileiro, 
no Recife. A distinção é concedida a personalidades que prestaram 
relevantes serviços ao Comando Militar. 

O vice-presidente, do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador federal Cid 
Marconi, o juiz auxiliar da Vice-
-Presidência, Luiz Bispo, e a dire-
tora da Subsecretaria de Recur-
sos Extraordinários, Especiais e 

O Presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, par-
ticipa, hoje (26), da primeira sessão 
ordinária do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) de 2018. A reunião 
começa às 14h, na sede do órgão, 
em Brasília. Na sessão do CJF são 

ída; o valor será destinado à 
entidade beneficiada, ao invés 
de ser reservado ao Tesouro Na-
cional. Para saber mais, acesse 
o “Guia sobre Benefícios Fiscais 
nas Doações para os Fundos e 
Programas”, no site da Receita 
Federal.  

Ordinários, Maria Rejane Nunes, 
participam, nesta terça-feira (27), 
da reunião do grupo de trabalho 
do Centro Nacional de Inteli-
gência, do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), que acontece em 
Brasília.

apreciados processos adminis-
trativos referentes a servidores, a 
magistrados federais e a projetos 
institucionais e atos normativos 
que regulamentam questões admi-
nistrativas da Justiça Federal. 


