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Aniversariantes
Hoje: Valterlita Silva do Espírito San-
to (10ª Vara), Gabriel Neves de Souza 
(Ilhéus) e Ginalva Maria dos Santos 
(Express Clean). Amanhã: Nélio Leal 
Vilas Boas (NUCJU), Zilma Aparecida 
Ribeiro Rocha (22ª Vara).
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Subseção de Paulo 
Afonso encerra mutirão 

expedindo mais de 
R$1 milhão em RPVs
O I Mutirão Concentrado de Concilia-

ções/2014, da Subseção Judiciária de 
Paulo Afonso foi encerrado antecipada-
mente, no último dia 13/03, por conta 
de inversões de pauta.

Durante toda a semana, o juiz federal 
diretor da Subseção, João Paulo Pirôpo 
de Abreu, esteve à frente da coordenação 
das audiências, contando com apoio de 
procuradores e prepostos do INSS, além 
de servidores, conciliadores cadastrados, 
estagiários, partes e advogados.

O saldo do evento foi considerado al-
tamente positivo, uma vez que, das 300 
audiências agendadas para o período (10 
a 14/03), chegou-se a elevado número 
de acordos, com substancial número de 
132 RPVs expedidas, acarretando a libe-
ração de R$ 1.109.688,56, decorrente 
da implantação de benefícios previden-
ciários de diversas espécies, bem como 
pagamento de verbas retroativas, a en-
trarem em circulação, com benefícios 
concretos, diretos e indiretos, na econo-
mia do município de Paulo Afonso e ci-
dades vizinhas.

O juiz federal João Paulo Pirôpo de-
clarou: “Todo o trabalho foi compensa-
do, principalmente porque conseguimos 
ajustar nossa pauta de audiência para 
um período entre a marcação da audiên-
cia, que ocorre no ajuizamento da ação, 
até a sua realização em, no máximo, de 
dois meses. Quero mais uma vez para-
benizar e agradecer o esforço e o empe-
nho de todos!”.

Festa no NUCRE
O aniversário da servidora Adriana de Freitas Abbehusen, da Seção de Pagamento 

de Pessoal, foi comemorado com muita alegria, na tarde da última terça-feira, 11/03, 
por seus colegas do Núcleo de Recursos Humanos. 

Na oportunidade, o diretor do NUCRE, Luiz Quaresma, fez questão de discursar, 
ressaltando as qualidades de Adriana como servidora exemplar, e a sorte de poder 
contar com a sua competência e dedicação.

Os colegas da SEPAG ressaltaram o quanto Adriana, apesar de todo trabalho e 
do curto prazo que o setor tem para execução dos serviços, consegue manter todos 
motivados e deixar o ambiente suave com seu eterno bom humor, as suas atitudes 
coerentes e seus valores definidos.

Benefício por incapacidade para 
portador de HIV deve considerar 
condições sociais do segurado

Na sessão da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais  do dia 12 de março, os ma-
gistrados reafirmaram que a concessão 
de benefício previdenciário por incapaci-
dade a portador do vírus HIV deve levar 
em consideração os aspectos da vida em 
sociedade do segurado que tem o vírus 
e as condições pessoais para o trabalho.

O caso analisado foi o de uma por-
tadora de HIV que recorreu à TNU para 
reformar acórdão da Turma Recursal da 
Paraíba que não acolheu seu pedido de 
concessão de benefício por incapacida-
de. O acórdão levou em consideração 
apenas as conclusões do laudo pericial 
de que a requerente era portadora assin-
tomática do vírus HIV e que esse grau de 
acometimento não influenciaria em sua 
atividade laboral de agricultora. Ou seja, 
em momento algum, foram consideradas 
as condições da realidade social dela. 

A autora citou precedente da Turma 
Recursal do Tocantins, segundo o qual, “ 
o julgamento do pedido envolve, além da 
apreciação do laudo técnico, que consti-
tui fator preponderante, a consideração 
de outros aspectos, entre os quais: a gra-
vidade da doença; o estigma que recai 
sobre o portador do vírus HIV; a necessi-
dade de tratamento permanente; as con-
sequências psicológicas, bem como as 
condições pessoais do autor (idade, res-
trições ao exercício de atividades laborais 
que demandem esforço físico)” 

O relator do caso na TNU, juiz João 
Batista Lazzari, vislumbrou a divergên-
cia entre o acórdão recorrido e o acór-
dão citado pela autora, “na medida em 
que ambos os processos, frente a uma 
mesma situação fática (perícia médica 
judicial que conclui pela ausência de 
incapacidade para o trabalho), deram 
solução jurídica diversa ao pleito. O 
acórdão recorrido, entendendo que a 
parte autora, ainda que portadora de 
HIV, não preenche o requisito da inca-
pacidade para o trabalho para fazer jus 
ao benefício; e o paradigma da Turma 
Recursal do Tocantins admitindo que, 
notadamente para o segurado portador 
de HIV, devem ser considerados os de-
mais aspectos sociais que cercam sua 
realidade”, citou.

Diante disso conheceu-se o pedido de 
uniformização e decidiu-se em casos se-
melhantes, que “os portadores do vírus 
da AIDS, mesmo que assintomáticos, 
devem ter sua incapacidade aferida com 
base nas condições pessoais, sociais e 
econômicas, pois se trata de doença 
estigmatizante”. Diante disso, entendeu 
que o acórdão de Tocantins contraria a 
jurisprudência atual da TNU. 

A TNU anulou o acórdão recorrido e 
determinou o retorno dos autos à Turma 
Recursal de origem para a adequada ava-
liação das condições pessoais e sociais, 
bem como do grau de restrição para o 
trabalho da parte autora.

Ministro do STF nega liminar para 
correção da tabela do Imposto de Renda

A OAB protocolou no Supremo ação 
direta de inconstitucionalidade contra 
o reajuste da tabela progressiva do Im-
posto de Renda em percentual inferior à 
inflação. A entidade alega que há defasa-
gem de 61,24% na correção feita desde 
1996. Isso obriga pessoas que deveriam 
estar isentas a declararem os rendimen-
tos anualmente e vem acarretando au-
mento do tributo pago por todos os con-
tribuintes.

A OAB pedia que o STF tomasse uma 
decisão imediata a fim de que a corre-
ção seja válida para a tabela usada na 
declaração deste ano. A entidade quer 

que os valores passem a ser atualizados 
com base no Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE. 
Atualmente, a Receita usa a Taxa Refe-
rencial.

Hoje, qualquer cidadão que receba 
salário superior a R$ 1.787 é obrigado a 
declarar os rendimentos e fica sujeito ao 
pagamento do imposto. De acordo com a 
OAB, caso o pedido seja deferido, ficarão 
isentas as pessoas que ganham até R$ 
2.758 mensais. A eventual mudança na 
tabela dará alívio também às pessoas de 
maior renda, que se enquadram nas de-
mais faixas da tabela do IR.

O pedido foi apreciado pelo ministro 
Luis Roberto Barroso que rejeitou a li-
minar. No despacho, o ministro Rober-
to Barroso escreveu:

“Deixo de apreciar o pedido liminar 
neste momento, em razão de se tratar 
de situação já vigente de longa data, 
sendo certo que qualquer provimen-
to para valer neste ano interferiria, de 
modo drástico, com estimativa de recei-
ta já realizada, e, consequentemente, 
com princípios orçamentários.

Em face da relevância da matéria e 
de seu especial significado para a ordem 
social e a segurança jurídica, aplico o 
rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999. 
Assim, determino as seguintes providên-
cias: solicitem-se informações à Presi-
denta da República e ao Presidente do 
Congresso Nacional, no prazo de dez 
dias; em seguida, encaminhem-se os 
autos ao Advogado-Geral da União para 
manifestação, no prazo de cinco dias; 
sucessivamente, colha-se o parecer do 
Procurador-Geral da República, no pra-
zo de cinco dias”.

Dignidade – O presidente nacional da 
OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, 
alega que a manutenção dos atuais va-
lores fere os princípios da razoabilidade 
e da dignidade da pessoa humana, sob 
o argumento de que tem havido "arbítrio 
do Estado em manter desindexada a ta-
bela progressiva do imposto. A União, 
ciente da defasagem, se furta a corrigir 
a tabela para arrecadar mais”, afirmou o 
presidente da OAB.


