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Aniversariantes  
Hoje: Dra. Cláudia Oliveira da Costa Tou-
rinho Scarpa, juíza federal da 4ª Vara, 
Glaucia Viviane de Oliveira Moura (Eu-
nápolis), Ivanio Carvalho da Costa (Áqui-
la) e Jessica Santana Costa (22ª Vara). 
Amanhã: Nilton Correia dos Santos Fi-
lho (3ª Vara) e Thaís Ribeiro do Prado 
Valladares (23ª Vara). Domingo: Glauber 
Novaes de Sousa (Itabuna), Luiza Bea-
triz Telles da Silva (1ª Vara), Ronaldo do 
Carmo Assunção (Express Clean), Sila-
nia Queiroz Carneiro (Áquila), Silvana 
Letícia Barbosa (NUCJU), Sueli Gonçal-
ves Gaspar (10ª Vara) e Fernando José 
Sampaio (CEF). Segunda-feira: Hosana 
Quésia Pinheiro (Itabuna), Juliana Oli-
veira da Silva (Feira de Santana), Maria 
da Conceição Moraes (NUCRE), Tatiana 
Gonçalves de Souza (NUASG) e Urias 
Ribeira dos Santos (NUCJU).

Parabéns!!!

O CNJ decidiu estabelecer como 
prioridade para o Poder Judiciário, em 
2015, os julgamentos por meio de con-
ciliação e os de grandes demandas repe-
titivas. A proposta foi aprovada durante 
Encontro Nacional do Judiciário, em Flo-
rianópolis, evento feito anualmente para 
debater metas e soluções para acelerar 
o julgamento de processos em todas as 
instâncias. 

Entre as sete metas aprovadas para 
2015, o Judiciário deverá julgar mais pro-
cessos que receber; priorizar o julgamento de 
processos de corrupção e improbidade admi-
nistrativa; aumentar o número de execuções 
e de resolução de ações coletivas. 

Além das novas metas, os represen-
tantes dos tribunais se comprometeram a 
continuar o trabalho para cumprir os índi-
ces definidos para 2014. Entre as metas 
definidas, o objetivo é julgar, até o dia 31 

TRF1 confirma sentença da 4ª Vara e garante 
isenção de IR a portador de cardiopatia grave

A 7ª Turma do TRF1 confirmou senten-
ça da 4ª Vara desta Seção Judiciária que 
deu a um portador de cardiopatia grave o 
direito a isenção de imposto de renda nos 
termos da Lei 7.713/88, a partir de 2007, 
devendo a Fazenda Nacional restituir todos 
os valores recolhidos a esse título. 

A sentença da juíza federal Cláudia Tou-
rinho é datada do último dia 25/8 e o TRF1 
julgou o recurso em tempo célere, já que a 
distribuição da apelação no tribunal se deu 
no dia 13 de outubro e o acórdão foi votado 
15 dias depois.

A Fazenda Nacional havia recorrido da 
sentença sustentando que a isenção do pa-
gamento do imposto de renda não incide 
sobre atividade remunerada. Alegou que o 

autor não estava aposentado e que a isen-
ção não pode ser reconhecida antes da de-
tecção da doença, requerendo a reforma da 
sentença.

As alegações apresentadas pela recor-
rente foram rejeitadas pela Turma. “Inicial-
mente, razão não assiste à apelante no 
tocante à alegação de que a parte autora 
não tem direito à isenção do imposto de 
renda por exercer atividade remunerada. 
Consta dos autos documentação que com-
prova a situação de aposentado do reque-
rente”, diz a decisão.

Ademais, o colegiado ressaltou que fi-
cou demonstrado nos autos que o promo-
vente, aposentado, encontra-se acometido 
de cardiopatia grave, conforme os laudos 

médicos acostados aos autos, que compro-
vam, inclusive, a realização de cirurgia de 
revascularização do miocárdio em maio de 
2007. “Tais provas são suficientes para 
atender ao propósito da disciplina legal 
para a isenção pretendida”, ponderou o 
relator, desembargador federal Reynaldo 
Fonseca.

Por fim, a Corte destacou que a Fazenda 
Nacional deve restituir ao autor dos valores 
indevidamente cobrados, conforme senten-
ciou o Juízo de primeiro grau. “Assiste ra-
zão ao requerente quanto à devolução dos 
valores descontados desde o diagnóstico 
da doença (14 de maio de 2007)”, fina-
lizou.

Fonte: TRF1

Servidor lança 
livro jurídico

O servidor Emerson de Aguiar Souza 
lançou no último dia 15/11, o livro “Poder 
Judiciário e Sua Gestão Institucional”, pela 
Editora Clube dos Autores

O servidor é diretor de Secretaria da 
Subseção de Paulo Afonso e pós-graduan-
do em Direito Constitucional pela Universi-
dade Anhanguera/UNIDERP. 

O estudo, de cunho sócio-jurídico, 
abrange considerações pontuais e aprofun-
dadas sobre diversos temas conjunturais 
ligados aos desafios a serem enfrentados 
pelos agentes públicos constitucionalmente 
auferidos com o encargo de gerenciar o apa-
rato judiciário estatal brasileiro. 

Inicialmente disponibilizado em formato 
E-book (livro digital), a obra pode ser en-
contrada em livrarias e sites especializados 
como a Livraria Saraiva e outros.

Seção Judiciária da Bahia promove 
curso de Direito Previdenciário

A Seção Judiciária da Bahia está pro-
movendo, durante cinco dias, um Curso 
de Direito Previdenciário  ministrado pelos 
professores e especialistas no tema: Ivan 
Kertzman, auditor da Receita Federal (foto 
1) e Frederico Amado, procurador federal 
(foto 2). Ambos foram responsáveis pelas 
três aulas desta semana. Na próxima se-
mana ocorrem mais duas aulas.

No total, 47 servidores estão inscritos. 
As primeiras aulas, ministradas por Ivan 
Kertzman e Frederico Amado, trouxeram 
à baila várias questões controvertidas em 
matéria previdenciária.

Os encontros são realizados na sala de 
treinamento do Fórum Teixeira de Freitas 
com transmitissão por videoconferência para 
todas as Subseções Judiciárias da Bahia

Segundo a servidora Camila Andrade, 
várias questões, com foco no direito pre-
videnciário, estão sendo abordadas, entre 
elas: a situação do dependente menor 
sob guarda, da concubina e do cônjuge 
separado de fato; a pensão do depen-
dente universitário maior de 21 anos; do 
segurado que deixou de contribuir, as do-
enças que dispensam carência; o auxílio 
parental; a necessidade de prévio requeri-
mento administrativo, a desaposentação; 
valores recebidos de boa-fé; a majoração 
de 25%, para aposentadorias, revisão de 
aposentadoria por invalidez, auxílio-doen-
ça, pensão por morte ou auxílio-reclusão, 
com base no art.29, II da Lei 8.213/91, 
com redação dada pela Lei 9.876/99; do 
direito ao melhor benefício, entre outros 
assuntos.

Camila salienta que os instrutores, auto-
res renomados de diversas obras jurídicas, 
apresentaram não apenas a posição dos 
tribunais superiores mas debeteram várias 
teses jurídicas, o que contribuiu para o co-
nhecimento aprofundado da matéria por 
todos os participantes.

Na opinião da servidora, é notório o in-
teresse dos presentes, tendo em vista os 
inúmeros questionamentos formulados, 
prontamente respondidos pelos instrutores.

O curso conta com o patrocínio da AS-
SERJUF que durante todos os dias fornece 
gentilmente o coffee break aos participan-
tes, atendendo a pedido da SEDER e dos 
associados envolvidos. 

de dezembro, ações de improbidade distri-
buídas em 2012. 

O número de processos que trami-
tam na Justiça brasileira pode alcançar a 
marca de 114,5 milhões em 2020. Caso 
a quantidade de ações que entram a cada 
ano siga superando a capacidade de jul-
gar do Poder Judiciário, 36,37 milhões 
de novas ações judiciais serão propostas 
no ano de 2020. Além disso, um estoque 
composto por outros 78,13 milhões de 
processos chegará ao início de 2020 sem 
julgamento. 

Ao longo dos últimos cinco anos, o nú-
mero de processos novos cresceu 15% e 
a quantidade de ações não julgadas ao fi-
nal de cada ano subiu 11,86%.  A curva 
ascendente foi mantida apesar do esforço 
de magistrados e servidores, que fizeram a 
quantidade de processos baixados aumen-
tar 9% de 2009 a 2013. 

Judiciário deve priorizar conciliação
e grandes demandas em 2015


