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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: (Turma Recursal), Eduardo Matheus Filho (Eunápolis), Luciana Bezerra e Caro-
lina Freire Nascimento (ambas de Feira de Santana). Amanhã: Dermeval Santos de 
Oliveira (22ª Vara), Jaqueline Batista da Costa Santos (16ª Vara), Bruno Alexandre 
Barbosa dos Santos Rodrigues (SECAD), Raquel Cândida dos Anjos (NUCRE), Daniel 
Souto Novaes (Jequié), Doralucia das Neves Santos (Paulo Afonso), Marilia de Cantu-
ária Lima Nogueira (NUCJU) e Walter Gomes Coelho Júnior (22ª Vara).

Parabéns!

1ª CRP da Bahia reforma sentença da Vara 
de Paulo Afonso e nega aposentadoria 

a portadora de cegueira monocular
A 1ª Câmara Regional Previdenciária 

da Bahia deu provimento à apelação inter-
posta pelo INSS contra sentença da Vara 
Única da Subseção Judiciária de Paulo 
Afonso que julgou procedente o pedido de 
concessão de aposentadoria por invalidez a 
portadora de cegueira monocular. 

Em suas razões recursais, o INSS ale-
gou que a deficiência da autora não a inca-
pacita para o labor rural, sendo assim, não 
teria direito a concessão da aposentadoria 
por invalidez.

Analisando os autos, o relator convoca-
do, juiz federal Fábio Rogério França Souza, 
destacou que, para a concessão ou resta-
belecimento do benefício de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez, devem ser 
observados os seguintes requisitos: a) vín-
culo do segurado com a previdência social; 
b) incapacidade para o trabalho ou ativida-
de habitual por mais de 15 dias ou, na hi-
pótese da aposentadoria por invalidez, total 
inaptidão para o labor; e, c) cumprimento 
do período de carência equivalente a 12 
contribuições mensais, quando for o caso.

No caso em exame, o juiz relata que a 
sentença apelada encontra-se fundamenta-
da em laudo pericial que atestou que a par-
te autora é portadora de cegueira no olho 
esquerdo, o que a incapacitaria, de forma 
total e permanente, para o trabalho como 
agricultora.

Apesar do laudo pericial, o relator cita 
jurisprudência no sentido de que “a visão 
monocular não gera, necessariamente, 
incapacidade ao trabalhador rural, de tal 
modo que seja possível a concessão do 
auxílio-doença ou aposentadoria por inva-
lidez”. Conforme o entendimento do juiz re-
lator, como a visão do olho direito não está 
comprometida, a cegueira monocular não 
configura impedimento para o desempenho 
de atividades rurais.

Diante do exposto, a Câmara, por una-
nimidade, deu provimento à apelação inter-
posta pelo INSS, reformando a sentença e 
julgando improcedente o pedido da autora.

Fonte: TRF1

Juiz federal julga inconstitucional 
limite para descontar despesa 

com educação no IR
Limitar as despesas com educação que 

podem ser deduzidas do Imposto de Ren-
da é inconstitucional, pois são gastos que 
não representam acréscimo ao patrimônio 
e servem para garantir o desenvolvimento 
do cidadão. Assim entendeu o juiz federal 
Heraldo Vitta, da 21ª Vara Federal de São 
Paulo, ao determinar que a União permita 
a dedução integral das despesas educacio-
nais nas declarações de ajuste anual à Re-
ceita Federal pelos filiados da Associação 
dos Procuradores do Estado.

O juiz reconheceu argumentos da Apesp 
contra um dispositivo da Lei 9.250/95 que 
estabelece limite para gastos com instrução 
do contribuinte e de seus dependentes, in-
cluindo creches e educação infantil; ensino 
fundamental, médio e superior; ensino téc-
nico; cursos de graduação e pós (mestrado, 
doutorado e especialização). Segundo o ar-
tigo 8º, o valor máximo é de R$ 3.561,50 
a partir do ano-calendário de 2015.

Para Heraldo Vitta, o Estado não pode 
tributar parcela da renda do contribuinte 
destinada à educação se não oferece serviço 
gratuito de qualidade. Segundo ele, “é fato 
notório o quadro geral da situação da escola 
pública, abandonada/sucateada há anos”, 
que faz muitas pessoas desembolsarem “va-
lores elevados” a instituições privadas.

“Do contrário, estar-se-ia tributando 
o que não é renda na acepção constitu-
cional, pois, gastos com educação, são 
‘gastos’ que não configuram aquisição de 
acréscimo patrimonial, fato gerador do Im-
posto de Renda, mas sim um decréscimo 
patrimonial”, afirma.

Outro problema seria que a legislação 
não restringe o valor deduzível com saúde. 
Para o juiz, tanto o direito à saúde quanto 
à educação  são direitos fundamentais, de 
eficácia plena, sem prevalência de um so-
bre o outro, não havendo norma que limite 
a eficácia plena de direito social.

Presidente da Ajufe 
pede apuração da 
morte de ministro

O presidente da Associação dos Juí-
zes Federais do Brasil, Roberto Veloso, 
manifestou pesar pela morte do ministro 
do STF Teori Zavascki e pediu o esforço 
das autoridades no trabalho de apuração 
das circunstâncias da queda do avião que 
tirou a vida do magistrado, relator da Ope-
ração Lava Jato.

“Os juízes federais brasileiros estão 
consternados com a prematura morte do 
ministro Teori Zavascki. O Supremo Tribu-
nal Federal e o Brasil perdem um magis-
trado culto, sério, honesto e cumpridor de 
seus deveres. Diante das altas responsa-
bilidades a ele atribuídas, em especial a 
condução dos processos da Lava Jato no 
STF, é imprescindível a investigação das 
circunstâncias nas quais ocorreu a queda 
do avião em que viajava”, afirmou o presi-
dente da AJUFE.


