
Aniversariantes
Hoje: Helena Maria Leite (12ª Vara), 
Jaciara Cunha Cerqueira (Feira de San-
tana), Valdete Laranjeira Colevati (NU-
CAF) e Márcio Jesus Gonçalves (Áqui-
la). Amanhã: Dr. Rafael Ianner Silva, 
juiz federal substituto da 5ª Vara, Mi-
rian Celeste de Menezes Brandão (4ª 
Vara) e Valmira da Paixão (Delta).
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Magistrados federais são 
homenageados pelo Exército

A desembargadora federal do TRF 1, 
Neuza Alves, e o juiz federal Carlos D’Ávila 
Teixeira foram agraciados pelo Exército na 
última sexta-feira, 23/08, com a Medalha 
do Pacificador. A solenidade fez parte das 
comemorações do Dia do Soldado, cele-
brado no dia 25 de agosto.

A desembargadora participou do even-
to no Setor Militar Urbano, em Brasília. Já 
o juiz federal, no 19BC, em Salvador. 

Restaurante desta 
Seccional volta a 
funcionar amanhã

O restaurante Gradin Grill, localizado 
no prédio sede desta Seção Judiciária, es-
tará em funcionamento amanhã, 28/08, 
e funcionará de segunda a sexta-feira, a 
partir das 11h30, para atendimento aos 
magistrados e servidores da Justiça Fede-
ral, e a partir das 12h30, para o público 
externo. Sugestões e críticas podem ser 
encaminhadas para os e-mails gradin-
grill@hotmail.com e gradingrill.gradin@
facebook.com.

Terça Gerencial
 Em razão da falha técnica na terça-

feira passada, 20/08, a Palestra “Criando 
Ambientes de Trabalho Efetivo-Afetivos: 
Uso da Comunicação Não-Violenta nas 
Organizações” foi remarcada para hoje, 
27/08, às 14h na Sala de Treinamento 
do edifício-sede da Justiça Federal.
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Há 215 anos, ao amanhe-
cer de 12 de agosto de 1798, 
surgiram afixados em pontos de 
grande movimentação da Cidade 
do Salvador papéis manuscritos 
que, em nome do "Poderoso e 
Magnífico Povo Bahiense Repu-
blicano”, anunciavam uma Revo-
lução e a imediata implantação 
de uma República democrática 
e independente, com igualdade 
entre os homens pretos, pardos 
e brancos, salários dignos para 
os soldados e comércio livre en-
tre as nações.

 O movimento foi denunciado antes da 
deflagração e uma onda repressiva que 
durou 15 meses, convulsionou o cenário 
político da Província da Bahia, atingindo 
centenas de pessoas com ameaças, in-
terrogatórios, detenções, condenações de 
açoites públicos, prisões, degredo perpétuo 
e até a pena de morte, sentença máxima 
que se abateu sobre quatro homens ne-
gros, enforcados e esquartejados em 8 de 
novembro de 1799 na Praça da Piedade.

Revolta de Búzios completa 215 anos

São os mártires da Revolta dos Búzios: 
Luiz Gonzaga (36 anos), Lucas Dantas 
(23 anos), João de Deus (27 anos) e Ma-
noel Faustino (22 anos).

Em homenagem à data, Salvador se-
diará a III Conferência Estadual de Pro-
moção da Igualdade Racial de 28 a 30 
de agosto com o tema “Democracia e 
Desenvolvimento sem Racismo: Por uma 
Bahia Afirmativa”. 

A Medalha do Pacificador foi manda-
da cunhar como evocação às homena-
gens prestadas a Luiz Alves de Lima e 
Silva, o Duque de Caxias, por ocasião do 
sesquicentenário de seu nascimento.

A partir de 1955, transformou-se 
em honraria a ser conferida a militares 
e civis, brasileiros ou estrangeiros, que 
tivessem prestado assinalados serviços 
ao Exército, elevando o prestígio da Ins-
tituição ou desenvolvendo as relações 
de amizade entre o Exército Brasileiro e 
os de outras nações. 

Projeto de lei prevê isenção do Imposto
de Renda sobre terço de férias 

Projeto de lei de autoria do deputado 
Amauri Teixeira (PT-BA) isenta a cobran-
ça de Imposto de Renda sobre o terço de 
férias dos trabalhadores. O projeto foi moti-
vado pela decisão da 17ª Vara Federal Cívil 
do Distrito Federal que atendeu pedido da 
Ajufe e reconheceu que o adicional de um 
terço tem caráter indenizatório, ou seja, não 
pode incidir sobre ele a cobrança de Impos-
to de Renda. A decisão foi fundamentada 
por jurisprudência do STF e do STJ.

Na justificativa do projeto, o deputa-
do afirma que “o abono de um terço foi 
instituído para que o trabalhador brasi-
leiro possa usufruir das férias e, quando 

se tributa esse abono na mesma por-
centagem do trabalho, inviabiliza que 
a pessoa possa desfrutar das férias”. “A 
contribuição previdenciária não incide 
sobre o terço constitucional de férias, 
pois esse abono tem natureza indeniza-
tória e não se incorpora à remuneração 
do servidor para fins de aposentadoria”, 
complementa o parlamentar.

Teixeira argumenta que o adicional 
de férias é um reforço financeiro, “a fim 
de que possa usufruir de forma plena 
o direito constitucional do descanso 
remunerado. A partir dessa finalidade 
firmou-se entendimento essa verba é 
de natureza compensatória ou indeniza-
tória”. O deputado sustenta que “os va-
lores recebidos por servidores públicos 
federais a título de terço constitucional 
de férias gozadas não possuem natureza 
remuneratória e, por isso, sobre eles não 
pode incidir Imposto de Renda”.

O projeto de lei altera a Lei 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988. A nova 

legislação assegura o direito tanto para 
servidores públicos quanto para empre-
gado celetista. O autor informa que di-
versas categorias já entraram na Justiça 
para garantir a isenção. Além da Ajufe, 
também já obteve vitória na Justiça o 
Sindilegis, o sindicato que representa os 
servidores do Legislativo federal. Além 
disso, há várias ações de servidores do 
Executivo federal.

O presidente do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), ministro Joaquim Barbosa, 
empossa cinco conselheiros hoje, às 16h, 
em cerimônia no Plenário do Conselho, 
para um mandato de dois anos. Os no-
vos integrantes do CNJ são o juiz federal 
desta Seccional, Saulo José Casali Bahia, 
a desembargadora do Tribunal de Justi-
ça do Distrito Federal, Ana Maria Duarte 
Amarante Brito, o advogado Paulo Eduar-
do Pinheiro Teixeira e o consultor legisla-
tivo do Senado Fabiano Augusto Martins 
Silveira. O promotor de Justiça Gilberto 
Martins será reconduzido e também toma 
posse na mesma solenidade, que será 
transmitida ao vivo pela TV Justiça.

O juiz federal Saulo José Casali Bahia 
assumirá a vaga de juiz federal indicado 
pelo STJ, no lugar de Sílvio Luís Ferreira 
da Rocha. A desembargadora Ana Ma-
ria Duarte Amarante Brito substituirá o 
conselheiro José Roberto Neves Amorim, 
ocupando a vaga destinada a desembar-
gador de Tribunal de Justiça indicado pelo 
STF. O advogado Paulo Eduardo Pinheiro 
Teixeira é um dos dois conselheiros indi-

Juiz federal Saulo Casali toma posse 
hoje como conselheiro do CNJ

cados pela OAB e substitui o conselheiro 
Jefferson Kravchychyn. O consultor legis-
lativo Fabiano Augusto Martins Silveira 
foi indicado pelo Senado Federal como 
cidadão de notável saber jurídico e repu-
tação ilibada e ocupará a vaga deixada 
pelo conselheiro Bruno Dantas.

O promotor do Ministério Público do 
Pará Gilberto Martins foi reconduzido ao 
cargo pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica e ocupa a vaga desde 2011.

Fonte: Agência CNJ de Notícias


