
Aniversariantes
Hoje: Bruno Kruschewsky (Itabuna), 
Clesio Vicentini Silotti (NUASG), Maria 
Eugenia Ribeiro Lage (NUCAF), Rosana 
Soussa Lins (22ª Vara), Raimundo Du-
atre Calixto (Guanambi), Robson Mar-
ques Filho (NUCRE), André Luiz Costa 
(Áquila), Jorge Luiz Oliveira Pinho e 
Schirley Zorita Grudtner (ambos de Fei-
ra de Santana). Amanhã: Cleide do So-
corro Azevedo Pereira Cabral (Ilhéus), 
Valdilene Barbosa Cunha do Nasci-
mento (Jequié), Renato Paes Martins 
(21ª Vara), Diego Souza Lima (Vitória 
da Conquista) e Juan Rios Araújo (SE-
CAD).Domingo: Jamila Calmon Lopes 
Pinto (23ª Vara), Rodrigo Barata Silva                                                       
(Teixeira de Freitas) e Ana Emília Mar-
ques Bastos (NUCAF).Segunda-feira: 
Carla Fugiwara Santos (NUCRE), Kátia 
Fernandes Pereira (NUCAF), Andréia 
Oliveira de Menezes (NUCAF), Mario 
Cleydson Góis de Oliveira e Eraldo Alves 
Amorim (ambos de Feira de Santana).
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Edição n. 3.791. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 22/02/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
As dúvidas de quem 

presta concurso público
Leia hoje a terceira parte da ma-

téria em que o professor Alexan-
dre Prado, diretor do Concur-
so Virtual, tira dúvidas dos 
concurseiros.

9 – Ter o nome protestado em 
serviços de proteção ao crédito pode 
impedir posse do candidato em uma 
seleção pública? - Para um candidato 
se inscrever em um concurso e par-
ticipar das provas não é feita qual-
quer verificação de requisitos dos 
candidatos (escolaridade, certidões, 
etc). Mesmo na época da posse, o 
nome nos cadastros de devedores, de 
maneira geral, não é motivo de im-
pedimento. Contudo, as instituições 
públicas financeiras exigem que o 
candidato não pode ter o nome ins-
crito nos cadastros do SPC, Serasa ou 
de Emitentes de Cheques sem Fundos 
pois seguem a política de combate à 
lavagem de dinheiro e porque se trata 
de uma norma de conduta ética entre 
a empresa e o empregado.

10 - Ter parentes na empresa ou 
no órgão público para o qual prestou 
concurso pode impedir que o candi-
dato assuma o cargo? Ter familiares 
no serviço público não é impeditivo 
para a posse. Se o candidato foi apro-
vado para trabalhar em um local onde 
seu parente de até segundo grau atua, 
ele será lotado em outro lugar. 

11 - Os requisitos exigidos pelo 
edital devem ser comprovados no 
momento da inscrição? Os requisitos 
previstos só devem ser confirmados no 
momento da posse. O candidato pode 
não ter, por exemplo, a idade mínima 
ou a formação acadêmica exigida no 
momento da inscrição, mas vai pre-
cisar ter no dia da posse. Se você se 
formou, mas a colação de grau ainda 
não ocorreu, pode procurar resolver 
o problema na Justiça. Porém, neste 
caso, não há garantia de que vai con-
seguir a vaga. 

12-O concursado de um novo con-
curso que se aposentou em outro car-
go público pode tomar posse? Não. 
Contudo, ser aposentado na iniciati-
va privada não é impedimento para 
entrar no serviço público. Ainda que 
ele tenha um cargo público, poderá 
somente acumular seus proventos de 
aposentadoria com a nova remune-
ração se estiver dentro das exceções 
constitucionais: dois cargos públicos 
de profissionais de saúde; dois car-
gos públicos de professor; um cargo 
de professor e outro cargo técnico ou 
científico na área de pesquisa; cargos 
de juiz e promotor e outro de profes-
sor; qualquer cargo e outro de verea-
dor, de função eletiva ou em comissão. 
A alternativa possível é a renúncia aos 
lucros da aposentadoria.

Fonte: O Globo
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Novos juízes da 1ª Região tomam posse hoje
O Tribunal Regional Federal da Pri-

meira Região empossará nesta sexta-fei-
ra, dia 22 de fevereiro, 53 juízes federais 
substitutos aprovados no último Concur-
so realizado no decorrer do ano de 2012. 
A solenidade de posse será conduzida 
pelo presidente da Corte, desembargador 
federal Mário César Ribeiro, e ocorrerá às 
17h, na Sala de Sessões Plenárias do Tri-
bunal, no Ed. Sede I, em Brasília.

Os candidatos passaram por rigoro-
so processo seletivo, que se iniciou com 
prova objetiva seletiva, seguida de pro-
vas escrita, oral e de títulos. A fase final 
da preparação dos novos magistrados se 
dará com curso de formação, que terá 
início no próximo dia 25.

Além da aprovação em concurso pú-
blico, para exercer a carreira jurídica é 
necessário ter no mínimo três anos de 

prática forense, após a graduação em Di-
reito. O juiz federal inicia a carreira como 
substituto. Ao longo da atividade, por an-
tiguidade e/ou merecimento, o magistra-
do é promovido a juiz federal titular.

Os novos magistrados exercerão suas 
atribuições nas seções e subseções ju-
diciárias da Primeira Região, com juris-
dição no Distrito Federal e em mais 13 
Estados.

Isenção de IR em caso de doença 
grave se aplica a proventos e salários

A 4ª Seção do TRF 1 negou provimen-
to a recurso da Fazenda Nacional contra 
decisão que a condenou a restituir im-
postos pagos sobre os proventos de apo-
sentado por tempo de serviço que voltou 
a exercer atividade laboral.

O autor da ação alegou ser portador de 
neoplasia maligna comprovada por laudo 
em julho de 2008.  Solicitou, desde janei-
ro do mesmo ano, isenção do Imposto de 
Renda sobre seus proventos de aposenta-
doria por tempo de serviço, o resgate do 
plano de benefícios da entidade de previ-
dência privada e o recebimento dos rendi-
mentos da atividade que desenvolve junto 
à Companhia de Ferro Ligas da Bahia, ór-
gão pelo qual se aposentou. 

A Delegacia da Receita Federal de 
Salvador afirmou que a isenção solicitada 
não abrangeria os salários da atividade 
e que, sobre os proventos da aposen-
tadoria, se aplicaria apenas a partir de 
novembro de 2008 em diante, após pro-
cedimento cirúrgico do autor. 

A sentença afastou, em parte, a tri-
butação desde agosto de 2008, data da 
emissão do laudo da biópsia, apenas so-
bre os proventos da aposentadoria e con-
denou a Fazenda Nacional à restituição 
dos impostos pagos pelo aposentado no 
referido período.  

Em 2011, a 8ª Turma do TRF1 deu 
provimento parcial ao recurso da Fazenda 
Nacional para afastar apenas a gratuida-
de de justiça e deu provimento, em parte, 
à apelação do autor para afastar, desde 
agosto de 2008, o IR sobre os proventos 
de aposentadoria e sobre os rendimentos 
da atividade. 

O processo foi encaminhado à 4ª Se-
ção do TRF 1 e o relator, desembargador 
federal Luciano Tolentino Amaral afirmou 
que é inimaginável que o mesmo contri-
buinte seja considerado sadio para fins 
de rendimentos ativos e, simultaneamen-
te, doente quanto aos proventos de apo-

sentadoria. “A doença grave é nota da 
isenção sobre os rendimentos (da ativi-
dade e da inatividade) notadamente se o 
contribuinte já se encontra aposentado: 
não há sentido lógico-jurídico em afas-
tar o tributo de proventos e, entretanto, 
mantê-lo sobre o salário, instituindo a 
figura bizarra do contribuinte ‘meio-
portador de moléstia grave’ ou o insti-
tuto bisonho dos ‘salários que não são 
rendimentos’”, votou Luciano Tolentino 
Amaral, explicando, ainda, que a Cons-
tituição, ao tratar de IR, estipula que o 
mesmo é tributo que incide sobre renda 
e proventos de qualquer natureza, inci-
dindo sobre salário/proventos. O Código 
Tributário Nacional também fala do IR 
como sendo tributo incidente sobre renda 
e proventos, assim sendo também para 
fins de isenção. 

“Tratar, pois, igualmente a tributação 
do IR dos contribuintes portadores de 
moléstias graves, trate-se de salário/ati-
vidade ou de proventos/inatividade, sen-
do ambos rendimentos, é a única alter-
nativa lógico-tributário possível”. Assim, 
o relator negou provimento à apelação da 
Fazenda Nacional.

A votação foi unânime.

Tribunais devem 
informar mensalmente 
ao CNJ dados relativos 
às metas do Judiciário

Os tribunais brasileiros terão de infor-
mar mensalmente, ao Conselho Nacional 
de Justiça os dados relativos às 19 metas 
nacionais do Poder Judiciário para 2013. 
Neste mês de fevereiro, o prazo para os 
Tribunais passarem as informações ao 
CNJ irá até o dia 28.

A Justiça Federal, além do julgamen-
to de processos sobre improbidade ad-
ministrativa, tem uma meta voltada ao 
jurisdicionado: designar audiências e 
conduzir demais atividades de concilia-
ção adequadas à solução de conflitos em 
número maior do que em 2012.

As 19 metas foram aprovadas durante 
o VI Encontro Nacional do Poder Judici-
ário, realizado em Aracaju em novembro 
de 2012, com a participação da cúpula 
de todos os ramos da Justiça. Segundo 
o CNJ, o maior objetivo da implantação 
das metas é o combate à improbidade 
administrativa. As demais metas envol-
vem a implantação do Processo Judicial 
Eletrônico nos tribunais, a ampliação das 
audiências de conciliação, o fortaleci-
mento das unidades de Controle Interno, 
a diminuição dos acervos, além de outros 
compromissos.

STJ indica juiz federal 
Saulo Casali para o CNJ 

O Pleno do STJ indicou, por aclama-
ção, nesta quarta-feira. 20/2, o desem-
bargador federal Guilherme Calmon, do 
TRF da 2ª Região, e o juiz federal Sau-
lo José Casali, da Bahia, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça. 

Antes da posse, os indicados precisam 
ser aprovados pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania e pelo plená-
rio do Senado e, posteriormente, nomea-
dos pela presidente Dilma Rousseff. 


