
Aniversariantes
Hoje: Ana Maria de Assis Oliveira (18ª 
Vara) e Élson Bahia Rodrigues (Repre-
sentação do TRF1). Amanhã: Luciano 
Souza de Jesus (Jequié), Juan Felipe 
Silva Barbosa (15ª Vara), Wedson de 
Jesus Oliveira (Ilhéus) e Gilvana San-
tos (ASSERJUF).
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Trocar tela do iPhone 
pode custar 1/3 de 
um aparelho novo

Um dos proble-
mas mais comuns 
dos usuários de 
produtos da Ap-
ple, a quebra de 
tela de iPhone e 
iPad pode obrigar 
o consumidor a 
desembolsar pelo 
conserto o equi-
valente a um terço 
do preço do apare-
lho novo.

O serviço de 
troca da peça do 
celular chega a custar R$ 500 enquan-
to um iPhone 4, de 8 GB e desbloque-
ado, é vendido por R$ 1.499 na loja 
virtual da fabricante norte-americana.

Sem direito ao serviço gratuito, já 
que a garantia oferecida pela Apple 
não cobre danos causados por queda 
ou mau uso dos aparelhos, o usuá-
rio com o problema se depara com 
variação de até 250% no valor do 
reparo.

As empresas autorizadas, relacio-
nadas no site da Apple, informaram 
não fazer esse tipo de serviço. Para o 
iPhone 4, o valor da troca oscila de 
R$ 200 a R$ 500.

Já para a troca de tela do iPad 2, 
em alguns casos, o orçamento supera 
R$ 700. O mínimo encontrado foi de 
R$ 420. Todos os valores incluem a 
peça nova, mas não original, já que 
a Apple não vende peças para repo-
sição,  e a mão de obra do serviço, 
bastante minucioso. São mais de 20 
pequenos parafusos.

Fonte: Folha de São Paulo

infoviaJuízes são agentes políticos 
de transformação social

Por Herbert de Almeida Carneiro,
desembargador  do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais.

“Qual é o valor da democracia 
em uma sociedade? Qual é o valor 
do reconhecimento de um direito? 
Qual é o valor de uma decisão judi-
cial quando todos os outros poderes 
e órgãos falharam ou se omitiram? 
Qual é o valor de uma vida garanti-
da por uma sentença judicial?

As decisões do Judiciário provo-
cam mudanças na vida de cada brasileiro 
ao definir o perfil de benefícios previden-
ciários, os limites para a cobrança de tri-
butos e o contorno das liberdades civis. 
Em quase tudo, em quaisquer conflitos 
deste país, se pede a palavra ou o pro-
nunciamento do magistrado.

Antes distanciado, hoje, o juiz é um 
agente político de transformação social, 
porque suas decisões provocam impac-
tos relevantes sobre as instituições e a 
vida do cidadão e da sociedade.

Os brasileiros precisam da justiça to-
dos os dias, e o Brasil precisa de um 
Judiciário de cabeça erguida e indepen-

dente, pois, só assim, prevalece o Estado 
democrático de Direito. Esse é valor da 
própria justiça, é o valor do magistrado; 
acima de tudo, é o valor da cidadania. 
Temos quer ter consciência disso, e a so-
ciedade também precisa saber.

[...] Em tempos de pós-moderni-
dade, nós, gestores, haveremos de ter 
uma visão ampliada do contexto social 
e político no qual estamos inseridos e - 
valendo-nos, especialmente, das lições 
do mestre Amartya Sen, em sua feste-
jada obra ‘A ideia de Justiça’, quando 
foca a justiça e o mundo - colocar em 
prática a nossa disposição para o deba-

te aberto e franco de nossas ideias 
e pretensões.

Somente assim, construiremos 
a nossa democracia interna, parce-
la importante de contribuição para 
nos legitimarmos à participação no 
processo de construção da almeja-
da democracia global. Os juízes são 
os artífices maiores da construção 
da justiça e da paz social.

Nunca é demais reafirmar que 
não há como conceber um regime 

democrático sem uma imprensa livre e 
sem um Judiciário forte e independente, 
especialmente nesse momento, quando 
ressurgem tentativas de controle e re-
gulação da mídia, como acontece na 
Argentina, e de violação dos direitos 
dos magistrados, consagrados na Cons-
tituição da República, a exemplo do que 
acontece no Brasil de hoje.

O Judiciário precisa ser forte, não 
para sobrepujar os demais poderes, mas 
para proteger a independência que lhe é 
inerente e não deixá-la à mercê de ca-
prichos políticos de ocasião.”

Fonte: Consultor Jurídico

NUCRE realizou confraternização
O Núcleo de Recursos Humanos realizou, no último dia 19/12, um almoço de confra-

ternização pelo encerramento do ano de 2012.O evento contou com a presença do diretor 
do Foro, fuiz federal Ávio Novaes e da diretora da SECAD, Sandra Barco Nogueira. 

Em seu discurso, o diretor do Foro ressaltou a importância de poder contar com a 
experiência do diretor do NUCRE, Luiz Quaresma, e dos servidores que realizam um 
trabalho de excelência, reconhecido por todos e respeitado por toda a Primeira Região.

Não incide contribuição 
social sobre juros de 

mora pagos a servidor 
Não incide contribuição social sobre 

valores pagos a título de indenização a 
servidor público, como é o caso dos ju-
ros de mora, pois eles não se incorporam 
ao vencimento. A tese foi definida pela 
Primeira Seção do STJ. A posição serve 
como orientação para as demais instân-
cias da Justiça brasileira sobre o tema. 

O caso trata de valores pagos em cum-
primento de decisão judicial. No recurso, 
o INSS sustentou ser legítima a incidência 
de contribuição para o PSS sobre valores 
recebidos em virtude da decisão, abran-
gendo, inclusive, os juros de mora. 

O TRF4 entendera que a nova visão dos 
juros moratórios, a partir do Código Civil, 
deu-lhes conotação de indenização, não 
sofrendo tributação e o relator, ministro 
Mauro Campbell Marques, confirmou esta 
interpretação: “O ordenamento jurídico 
atribui aos juros de mora a natureza inde-
nizatória. Destinam-se, portanto, a reparar 
o prejuízo suportado pelo credor em razão 
da mora do devedor, o qual não efetuou 
o pagamento nas condições estabelecidas 
pela lei ou pelo contrato”, disse. 

O ministro ressaltou que a jurisprudên-
cia do Supremo autoriza a contribuição 
apenas em relação às parcelas incorpo-
ráveis ao vencimento do servidor público. 
“A incidência de contribuição para o PSS 
sobre os valores pagos em cumprimento 
de decisão judicial, por si só, não justifi-
ca a incidência da contribuição sobre os 
juros de mora”, esclareceu. 

Alterada regra de remuneração 
das funções comissionadas

Em cumprimento à Lei 12.774/2012, 
de 31/12, os servidores de carreira e os 
cedidos ao Judiciário ocupantes de FC-1 
a FC-6 não mais terão a opção pela retri-
buição integral da função.

O  § 3º do art. 18 da Lei 11.416/2006, 
com redação acrescida pelo artigo 2º da 
Lei 12.774/2012, estabelece que esses 
servidores perceberão a remuneração de 
seus cargos efetivos ou empregos perma-

nentes (órgão de origem) acrescida da 
parcela correspondente a 65% da função 
comissionada.

O Tribunal fará os ajustes na folha 
de janeiro. Servidores requisitados que 
percebiam função comissionada inte-
gralmente deverão procurar seus órgãos 
de origem para que sejam realizados os 
ajustes necessários. Dúvidas poderão ser 
dirimidas pelas divisões de pagamento.


