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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Aroldo Andrade (Campo Formo-
so), João Marcelo Oggioni (21ª Vara), 
Nara Peregrino de Carvalho (Irecê), 
Danilo Sousa (6ª Vara), Lucas Sampaio 
(24ª Vara) e André Luis Santos do Amor 
Divino (VIPAC). Amanhã: Luiz Antonio 
Guimarães Machado (NUASG), Maria 
Emilia Lamego Silva Flores (Ilhéus) e 
Valdir Lima Alves (VIPAC).
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VII Passeio Ecológico 
da ASSERJUF

 O VII Passeio Ecológico da ASSER-
JUF ocorre no sábado, 24/10, no Hotel 
Fazenda Guimarães, em Amélia Rodri-
gues. A Associação convida todos os seus 
associados para se divertirem com a sua 
família. A data limite de inscrição é sexta-
-feira,16/10, no escritório da ASSERJUF

 As vagas são limitadas devido à quan-
tidade de assentos no ônibus que levará to-
dos ao passeio. Os valores para associados 
são: • dependentes (marido, esposa, pai 
ou mãe): R$ 40,00; • filhos até 3 anos não 
pagam; • filhos de 4 a 10 anos: R$ 25,00; 
• filhos acima de 10 anos: R$ 40,00; • 
convidados: R$ 55,00 (de 4 a 10 anos) 
e R$ 100,00 (acima de 10 anos); • valor 
para não-associados:R$ 100,00.

Aulas do Módulo II do 
Curso Sobre Novo CPC 

continuam hoje
O juiz federal Salomão Viana continua 

hoje e amanhã as aulas do Módulo II da 
1ª parte do Curso Sobre o Novo Código 
de Processo Civil que ocorre sempre das 
13h às 15h, no Auditório Ministro Dias 
Trindade do Fórum Teixeira de Freitas. 
Hoje o tema tratado será: ““Auxiliares da 
Justiça no novo CPC”.

Presidente do CNJ pede rigor na análise 
de pedidos de aumento de despesa

O presidente do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Ricardo Lewando-
wski, pediu, na sessão de 6/10, que os 
conselheiros sejam rigorosos na emissão 
de pareceres sobre pedidos de dotações 
orçamentárias e criação de novos cargos 
na Justiça. “Eu acho que é chegada a 
hora, dentro dessa crise econômica pela 
qual o país passa, de sermos um pouco 
mais rigorosos no que diz respeito à cria-
ção de novos cargos”, afirmou o ministro.

O pedido foi feito durante a análise 
em plenário de cinco Pareceres de Mérito 
sobre Anteprojetos de Lei (PAMs). Por lei, 
o CNJ é obrigado a emitir pareceres so-
bre projetos de lei enviados ao Congresso 
Nacional que resultem em aumento de 
gastos para o Judiciário. 

Aprovado pelo Plenário do Conselho, 
o parecer é encaminhado ao Congresso 

para servir de subsídio à análise dos an-
teprojetos feita pelos parlamentares.

Para o ministro, o Poder Judiciário pre-
cisa dar a sua contribuição para a redução 
dos gastos públicos, necessária ao ajuste 
fiscal implementado pelo governo. O minis-
tro lembrou que o Judiciário é alvo de críti-
cas em virtude de seus gastos crescentes, 
mas ele considera que o aumento constan-
te da despesa reflete o crescimento da po-
pulação e da demanda processual. 

Apesar disso, pediu que os conselhei-
ros olhem “com lupa” os pedidos vindos 

dos tribunais. “Eu sei que os tribunais 
têm dificuldades, mas os momentos são 
difíceis, nós temos que dar nossa cota 
de sacrifício também”, disse o ministro.

Ao final, foram aprovados por unani-
midade pareceres referem-se a créditos 
adicionais para a Justiça Eleitoral, no va-
lor de R$ 66,2 mihões, para a Justiça 
Militar da União, no valor de R$ 7,9 mi-
lhões, para o TJDFT, no valor de R$ 76,5 
milhões, para a Justiça Federal, no valor 
de R$ 72,1 milhões, e para a Justiça do 
Trabalho, no valor de R$ 1,016 bilhão.

A isenção do Imposto de Renda con-
cedida a portadores de doenças graves, 
prevista na Lei 7.713/88, é definitiva e 
não pode ser anulada, mesmo se a pes-
soa que era acometida pela enfermidade 
for diagnosticada curada. O entendimen-
to é da 1ª Seção do Superior Tribunal de 
Justiça, que manteve o benefício fiscal a 
um militar reformado.

No caso, o servidor público foi refor-
mado depois de constatada a existência 
de uma doença grave. Desse modo, ele 
passou a ter direito à isenção do imposto. 
Porém, cinco anos depois, os médicos do 
Exército promoveram novo exame para 
verificar a necessidade do benefício tri-
butário e constaram que o militar estava 
curado da doença, motivo pelo qual foi 
emitido laudo determinando o cancela-
mento da isenção.

Juiz federal de Vitória 
de Conquista coordena 

eventos jurídicos
O Juiz federal João Batista, da 1ª Vara 

da Subseção Judiciária de Vitória da Con-
quista, que é também professor de Direito 
da Universidade do Estado da Bahia, é o 
coordenador científico do Seminário No-
vos Desafios da Advocacia, que acontece 
no dia 16 de outubro, naquela cidade, a 
partir das 19h. O evento recebe o ministro 
Humberto Martins, do Superior Tribunal 
de Justiça, os desembargadores Nilson 
Castelo Branco e Pedro Guerra, do Tribu-
nal de Justiça da Bahia, e o presidente da 
OAB-BA, Luiz Viana Queiroz.

Além desse, Dr. João Batista promo-
veu, no mês passado, o seminário Direito 
a Saúde, em Brumado, com a participa-
ção do defensor público federal, Sérgio 
Goulart, e de palestrantes da região. No 
dia 24, será a vez da cidade ribeirinha 
de Bom Jesus da Lapa, onde se discuti-
rão, no auditório da Subseção da OAB, as 
implicações ambientais da atual situação 
do Rio São Francisco, tendo sido convi-
dado um professor francês, do parlamen-
to europeu, em Estrasburgo, mestre em 
Relações Internacionais, para contribuir 
com discussão sobre a visão europeia do 
jusambientalismo brasileiro.

Segundo o magistrado, esses eventos, 
além de mostrar a presença da Justiça 
Federal no contexto de certos debates 
de grande corporatura jus-sociológica 
no interior do Estado, têm a virtude de 
promover discussões regionalizadas de 
questões atuais, estabelecendo uma 
importante conexão entre a consciência 
social dos seus problemas jurídicos e a 
disposição, no sistema, de mecanismos 
normativos eficientes de proteção.

Mesmo curada, pessoa isenta de IR 
por doença mantém incentivo fiscal

Com o fim da isenção, o militar impe-
trou mandado de segurança junto ao STJ 
argumentando que o benefício não é tem-
porário, pois a doença é grave. E mesmo 
diante do diagnóstico de cura, ainda im-
põe gastos com exames e investimentos 
em “uma boa qualidade de vida”.

Ao analisar a ação, o relator do caso, 
ministro Mauro Campbell Marques, afir-
mou que a jurisprudência está consolida-
da no sentido de que a isenção do Im-
posto de Renda, depois de concedida a 
portadores de doenças graves, não pode 
ser anulada, mesmo havendo constata-
ção médica de que a doença foi curada. 
“A finalidade desse benefício é diminuir 
o sacrifício dos aposentados, aliviando-
-os dos encargos financeiros”, afirmou o 
julgador. 

Fonte STJ e CONJUR


