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Comprovação da persistência dos sintomas ou recidiva da enfermidade será dispensada

Bazar Lar de Clara 

de Setembro

QUARTA

Isenção do IR para servidores com doenças graves

Preservação

Aniversariantes

Medalha Pontes de Miranda será 
entregue no próximo dia 2/10

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 realiza, no 

próximo dia 2, a sessão solene de 
outorga da Medalha da Ordem 
do Mérito Pontes de Miranda. A 
cerimônia será realizada às 17h, 
no Salão do Pleno. Este ano, se-
rão agraciados com a honraria o 
desembargador federal Manoel 
Erhardt e os advogados Evilásio 
Feitosa da Silva e José Francisco da 
Rocha. Os nomes dos homenage-
ados foram aprovados, por unani-
midade, em sessão plenária reali-
zada no dia 14 de agosto. A mais 
alta honraria do TRF5 é concedida 
a juristas que se destacam pelos 
relevantes serviços prestados ao 
Poder Judiciário. Natural de Grava-

O

O Colegiado do Conselho da 
Justiça Federal (CJF) decidiu, em 
sessão ordinária realizada na úl-
tima segunda-feira (23), adotar, 
no âmbito da Justiça Federal de 
1º e 2º graus e do CJF, as orien-
tações contidas no Ofício Circular 

Cláudia Valença Porto Filho
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Valdeíra Mônica de Melo
Subsecretaria de Recursos
José Luiz da Fonseca Neto
Gab. Des. Federal Alexandre Luna Freire

tá, Manoel de Oliveira Erhardt gra-
duou-se em direito pela Faculdade 
de Direito do Recife (UFPE), em 
1976. Tomou posse no cargo de 
juiz federal em novembro de 1987 
e foi promovido a desembargador 
federal do TRF5 em 2007, atuando 
como presidente da Corte durante 
o biênio 2017-2019. Já Evilásio Fei-

tosa é advogado com 42 anos de 
atuação, tendo iniciado a carreira 
em 1977, após ter se formado em 
Direito na Universidade Federal de 
Alagoas. É procurador do estado 
de Alagoas aposentado. José Fran-
cisco da Rocha tem 93 anos e há 
60 atua como advogado em Ser-
gipe, na 5ª Região e nos Tribunais 
Superiores. Iniciou sua carreira em 
1956, após ter se graduado pela 
Faculdade de Direito de Sergipe.
Histórico – A Medalha Pontes de 
Miranda foi criada pela Resolução 
nº 9/90 e tem como patrono o 
jurista alagoano Francisco Caval-
canti Pontes de Miranda. Até hoje, 
62 personalidades jurídicas foram 
agraciadas com a Medalha.

lidade do laudo pericial, até então 
necessárias para a manutenção 
da isenção de Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) sobre proven-
tos de aposentadoria, reforma ou 
pensão percebidos por portadores 
de enfermidades graves. A decisão 

n.31/2017, de 07/02/2017, do então 
Ministério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão -MPOG,  que 
considera desnecessária a compro-
vação da persistência dos sintomas 
ou recidiva de doenças graves, 
como câncer, e a indicação de va-

se baseou em consulta formulada 
pelo TRF4 e considerou o reconhe-
cimento administrativo do assunto 
pelo Poder Executivo Federal, rati-
ficado pelo Tribunal de Contas da 
União, e já pacificado no Superior 
Tribunal de Justiça (Súmula 627).

Faça a sua parte para ajudar na 
preservação das árvores. Fique 
atento(a) às dicas:
1. Dê preferência ao uso de mensa-
gens eletrônicas na comunicação, 
evitando o uso do papel;
2. Evite a impressão de documentos.
3. Faça a revisão dos documentos 
antes de imprimi-los;
4. Sempre que possível, imprima 
em fonte econômica (ecofonte) e 
frente e verso;
5. Configure ou substitua os equi-
pamentos de impressão e cópia 
para modo frente e verso automá-
tico;
6. Somente disponibilize um car-
tucho/tonner novo ao receber o 
velho completamente vazio;
7. Reaproveite as folhas impressas 
de um lado para nova impressão 
ou confecção de blocos de rascu-
nho.
E lembre-se: ajudando a salvar o 
meio ambiente, você está con-
tribuindo para garantir a vida de 
quem você ama!
21 de setembro, Dia da Árvore

Fonte: Resolução 201/2015 do CNJ

Conferência - O di-
retor da Esmafe, de-
sembargador federal 
Rogério Fialho Morei-
ra, proferiu conferên-
cia, ontem (24), com o 
tema “Os Desafios do 
Treinamento Judicial em Privacidade 
e Internet”, falando sobre “O Direito 
ao Esquecimento”, na 9ª Conferência 
Internacional de Capacitação do Ju-
diciário, realizada na Cidade do Cabo, 

na África do Sul. O 
magistrado faz parte 
da delegação brasi-
leira organizada pela 
Escola Nacional de 
Formação e Aperfei-
çoamento de Magis-

trados – ENFAM. O evento também 
contou com a participação do de-
sembargador José Marcos Lunardelli 
(TRF3) e da juíza federal Cíntia Bru-
netta, secretária-geral da ENFAM.

O TRF5 recebe mais uma edição do 
Bazar do Lar de Clara, amanhã (26) e 
sexta-feira (27). Objetos de decora-
ção, bolsas, roupas, sapatos, bijute-
rias, perfumaria e brinquedos ficarão 
disponíveis no hall de entrada da 
Corte. Toda a renda será revertida 
para a ONG Lar de Clara, uma en-
tidade civil filantrópica que atende 
a mais de 500 crianças e jovens em 
situação de risco do Grande Recife.


