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Para TRF1, aposentado 
com neoplasia maligna 

é isento do IR
A 7ª Turma do TRF1 determinou a 

isenção do Imposto de Renda sobre os 
proventos de aposentadoria recebidos 
por um aposentado acometido de neo-
plasia maligna (câncer).

O aposentado já havia obtido senten-
ça favorável, em primeira instância mas 
no TRF1 a União sustentou inexistir o di-
reito, “dada a necessidade de apresen-
tação periódica de laudos médicos com-
probatórios da enfermidade”, conforme 
previsto no artigo 30 da Lei 9.250/95, 
que trata do IR para pessoas físicas.

O relator, desembargador federal 
Amilcar Machado, manteve a sentença 
e confirmou a isenção do imposto a par-
tir da época em que foi diagnosticada 
a doença e destacou que a neoplasia 
maligna consta do rol de enfermidades 
listadas na Lei 7.713/88 que garante 
isenção do imposto sobre proventos de 
aposentadoria aos portadores de diver-
sas moléstias.

No entendimento consolidado pelo 
TRF1, mesmo nos casos em que o tumor 
for tratado e o paciente não apresentar 
evidências da doença, a isenção deve 
ser mantida. “Após a retirada do tumor, 
e mesmo sem apresentar sintomas, o 
portador da neoplasia maligna sempre 
necessitará de um acompanhamento 
médico permanente, realizando exames 
periódicos”.

O desembargador ratificou a “des-
necessidade de apresentação de laudo 
pericial oficial e demonstração da con-
temporaneidade dos sintomas para a 
isenção do imposto de renda em caso de 
neoplasia maligna”. 

Fonte: TRF - 1ª Região

Em julho de 2004, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

26/07/2004 – Servidores da área 
administrativa iniciam classificação de 
processos e documentos para descar-
te - O grupo de trabalho especialmente 
designado para classificação de pro-
cessos administrativos já iniciou suas 
atividades na última sexta-feira, no au-
ditório deste Fórum, como resultado da 
implantação do Plano de Classificação 
e Tabela de Temporalidade (PCTT) no 
âmbito administrativo desta Seccional. 

Inicialmente, estão sendo classi-
ficados todos os processos com data 
igual ou anterior a 1994, referentes 
a contas aprovadas pelo Tribunal de 
Contas da União, assim como docu-
mentos avulsos com descarte previsto 
pela Tabela de Temporalidade.

O grupo de trabalho estará reunido 
durante todas as sextas-feiras, até o final 
do mês de outubro. Em seguida, apre-
sentarão os resultados para apreciação 
da Comissão de Avaliação de Documen-
tos, também composta por servidores da 
Casa e presidida pela Direção do Foro, a 
quem cabe autorizar a eliminação defi-
nitiva do material classificado

30/7/2004 - Ministro Peçanha Mar-
tins visita esta Seccional - O ministro 
Francisco Peçanha Martins, do Superior 
Tribunal de Justiça, esteve visitando on-
tem à tarde esta Seccional, quando se 
reuniu com os juízes da Casa. O minis-
tro é filho do falecido ministro Peçanha 
Martins, que foi o primeiro juiz a atuar 
na Justiça Federal da Bahia. 

JFHHÁ DEZ ANOS

 SEVIT orienta servidores sobre 
uso correto do estacionamento

 A Seção de Segurança Vigilância 
e Transporte desta Seção Judiciária 
orienta os servidores em relação à 
boa utilização do estacionamento. 

A forma mais segura de estacio-
nar os veículos é de ré. Deste modo, 
o motorista pode retirar o carro com 
menor número de manobras, facili-
tando o deslocamento, a segurança 
e reduzindo o risco de acidentes. 

Atualmente, com as obras do 
Prédio Anexo, a área do estaciona-
mento está provisoriamente com 
menos vagas disponíveis e, assim, 
com o uso dos espaços centrais dos 
platôs pelos motoristas, o risco de 
abalroamento e acidentes aumenta. 
A grande maioria dos servidores já 
estaciona seus veículos de ré, mas 
cerca de 20% dos carros ainda são 
estacionados de modo diferente. A 
SEVIT pede a compreensão de to-
dos para o método mais adequado 
e seguro.

Também é imprescindível a utili-
zação da plaqueta identificadora do 
nome do proprietário do automóvel 

A 5ª Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região determinou a libera-
ção de uma máquina ‘Pá Carregadora’ 
de propriedade da empresa de transpor-
tes Kargo Aliança Transportes e Logísti-
cas Ltda. O equipamento foi apreendido 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renová-
veis – IBAMA por estar sendo utilizado 
na extração irregular de granito.

Pela sentença de primeiro grau em 
um mandado de segurança, o então juiz 
federal substituto da 4ª Vara desta Se-
ção Judiciária, Igor Matos Araújo, negou 
o pedido de liberação do maquinário, o 
que motivou a empresa a apelar ao TRF 
da 1ª Região sustentando, em síntese, 
a ilegalidade da apreensão da máquina 
que, à época do incidente, estava loca-
do para outra empresa, esta sim autuada 
pelo Ibama. Alegou que “nunca praticou 
nenhuma infração para ter o seu bem 
apreendido, constrangendo assim o di-
reito de usar, gozar e dispor do seu pa-

TRF1 determina liberação de 
maquinário apreendido pelo Ibama

trimônio, em razão de ato praticado por 
terceiro”.

O relator no recurso no TRF da 1ª 
Região , desembargador federal Souza 
Prudente, deu razão à empresa apelante. 
“Afigura-se possível a liberação de má-
quina apreendida em razão de extração 
irregular de granito quando a situação 
fática não indica o uso específico e ex-
clusivo do maquinário para a prática 
de atividades ilícitas, voltadas para a 
agressão do meio ambiente”, destacou 
o magistrado.

Ainda de acordo com o Colegiado, 
consta dos autos que de fato a máqui-
na apreendida estava alugada para ou-
tra empresa, autorizando, por essa ra-
zão, a liberação do maquinário. “Com 
estas considerações, dou provimento à 
apelação para reformar a sentença mo-
nocrática e conceder a segurança, de-
terminando a liberação da máquina Pá 
Carregadeira descrita no auto de infra-
ção nº 579957”, diz a decisão.

Fonte: TRF da 1ª Região

e o ramal onde ele pode ser encontrado 
uma vez que não é incomum que mo-
toristas esqueçam o veículo com luzes 
acesas ou janelas abertas. Com a iden-
tificação em local de fácil visualização, 
de preferência pendurada no  espelho re-
trovisor interno, o proprietário pode ser, 
numa eventualidade, facilmente localiza-
do pela SEVIT. 

A SEVIT recomenda que, ao trocar 
de carro, os servidores informem a nova 
placa e o novo modelo para o cadastro 
da Seção. Deste modo, os vigilantes po-
dem identificar de imediato o condutor 
do veículo como servidor, facilitando a 
segurança. 

Outra recomendação aos usuários do 
estacionamento é para o cuidado ao es-
tacionar para não ocupar mais de uma 
vaga, o que tem acontecido por distração 
de alguns motoristas. Isso congestiona o 
estacionamento

Doação de sangue
A colega Ana Cláudia Ortiz, do Núcleo 

de Recursos Humanos, está necessitan-
do de sangue tipo O negativo. 

Quem puder doar este tipo de sangue 
pode se dirigir ao banco de sangue do 
Hospital São Rafael e fazer a doação em 
nome da servidora.


