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Prévio requerimento administrativo de 
prorrogação de benefício é desnecessário 

para ação judicial de alta programada
A Turma Nacional de Uniformização 

dos JEFs confirmou o entendimento de 
que, para o ajuizamento de ação de res-
tabelecimento de auxílio-doença, cessado 
em razão de alta programada, não é ne-
cessário que o segurado peça prorrogação 
na esfera administrativa. 

De acordo com os autos, a requerente 
da ação, portadora de câncer de mama, 
após passar por perícia do INSS, teve o 
seu pedido de auxílio-doença concedido 
até 20/10/2012. Porém, após essa data, 
a autarquia cancelou o benefício com o 
fundamento de que ela não havia pedido 
a prorrogação do auxílio junto à autarquia. 

Diante da negativa do INSS, a autora 
entrou na Justiça para tentar reaver o bene-
fício cancelado. Seu pedido foi negado em 
1º e 2º graus e a autora entrou com pedido 
de uniformização de jurisprudência junto à 
TNU contra acórdão da Turma paranaense 
que, ao manter a sentença de primeiro grau, 
julgou extinto o processo sem resolução de 
mérito por falta de interesse processual.  

A interessada sustentou que a decisão 
diverge da jurisprudência do STJ e da pró-
pria Turma Nacional.  

Segundo o relator do processo, juiz fe-
deral Douglas Gonzales, é cabível o pedido 
de uniformização nacional, pois foi com-
provada divergência. Quanto ao mérito, o 
magistrado explicou que o STF julgou em 
sede de repercussão geral o RE que dis-
cutia a constitucionalidade da exigência de 
prévio requerimento administrativo como 
condição para propor ações judiciais pre-
videnciárias. 

“No caso dos autos, na esteira do enten-
dimento consolidado do STF, tratando-se 
de pedido de restabelecimento de benefí-
cio de auxílio-doença cessado em razão de 
alta programada, é desnecessário o prévio 
ingresso do pedido na esfera administrati-
va, haja vista que a alta programada já é, 
por si só, uma resposta da Administração 
no sentido de que em determinada data 
o fato gerador do benefício, qual seja, a 
incapacidade, não mais existirá”, afirmou 
o juiz federal Douglas Gonzales. 

CNJ determina corte de ponto 
para todos os tribunais regionais

O Conselho Nacional de 
Justiça estendeu a valida-
de da liminar que determi-
nava o corte de ponto de 
servidores do Judiciário em 
greve para todos os TRFs, 
TRTs e TREs.

Conforme a decisão, a 
liminar não se aplica aos 
TRTs do Rio de Janeiro e 
da Bahia porque foram ob-
jeto de análise específica 
com liminar já referendada 
pelo Plenário do CNJ.

Também não se apli-
cam as determinações de 
corte de ponto aos TRTs de 
São Paulo, Paraíba, Alago-
as, Piauí e Mato Grosso, que já providen-
ciaram o desconto dos dias não trabalha-
dos, por iniciativa própria.

A decisão do conselheiro relator Fabia-
no Silveira determina a suspensão do paga-
mentos dos vencimentos dos servidores em 
greve na exata proporção dos dias não tra-
balhados no prazo máximo de cinco dias. 
Após esse período deverão prestar informa-
ções sobre o cumprimento da liminar.

“Não existe na Constituição direito à 
greve remunerada”, disse o conselheiro. 
Segundo ele, no caso da Administração 
Pública, o gestor não dispõe dos recursos 
financeiros em nome próprio. “Estamos fa-
lando de dinheiro público proveniente de 
tributos pagos pelo conjunto da sociedade. 
O Estado não poderia remunerar serviço 
que não foi prestado. Essa é uma noção 
elementar de probidade na gestão da coi-
sa pública e remete, no presente caso, à 
missão do CNJ de zelar pela observância 
do artigo 37 da Constituição”.

O conselheiro também determinou a de-
sobstrução do acesso aos prédios da Justi-
ça, caso haja obstáculos ou dificuldades de 
qualquer natureza imposta pelo movimento 
grevista quanto à entrada e circulação de 
pessoas nos referidos prédios, e a adoção 
de medidas que visem garantir a maior 
continuidade possível de todos os serviços 
prestados, independentemente do caráter 
urgente da solicitação ou da existência de 
prazo em curso.

O pedido de extensão foi apresentado 
pelo Conselho Federal da OAB, pela Coor-
denação Nacional do Colégio de Presiden-
tes de Seccionais e pelas Seccionais do 
Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espí-
rito Santo, Maranhão, Pará, Pernambuco, 
Piauí, Paraná, São Paulo e Tocantins.

“Respeitamos o direito de greve, mas 
a Justiça é um serviço essencial que deve 
funcionar sem interrupção. O cidadão 
possui direito à defesa de seus bens e de 
sua liberdade. O advogado possui direito a 
acessar os autos dos processos e a entrar 
nos fóruns e tribunais”, disse Marcus Viní-
cius Furtado Coêlho, presidente do Conse-
lho Federal da OAB.

Fonte: Consultor Jurídico

4ª Vara mantém exigência de nada 
consta criminal para vigilantes

A juíza Federal Cláudia Tourinho Scar-
pa, da 4ª Vara, em ação civil pública movi-
da pela Defensoria Pública da União contra 
a União Federal, julgou improcedente o pe-
dido para que fosse dispensado aos vigilan-
tes a exigência de que não tenham contra 
si processo criminal em curso para realizar 
matrícula em curso de reciclagem. 

Para a DPU, o art. 16 da Lei n. 
7.102/83, que regulamenta a profissão de 
vigilante, determina que um requisito para 
o exercício da profissão é a ausência de an-
tecedentes criminais e que a Administra-
ção, pela Portaria n 3.33/2012 – DG/DPF, 
em desrespeito ao princípio da legalidade, 
criou novo requisito para o exercício da pro-
fissão e a inscrição no curso de reciclagem.

A atividade de segurança privada é re-
gida pela Lei n. 7.102/83, atividade con-
trolada com autorização e fiscalização da 
Polícia Federal. A lei exige que não haja 
antecedentes criminais para o exercício da 
profissão e é previsto o direito de porte de 
armas, quando em serviço.

Os requisitos para a atividade de vigi-
lante não se esgotam na referida lei, sendo 
reforçada pela Lei n. 10.826/03 (Estatu-
to do Desarmamento) onde consta que 
funcionários das empresas de segurança 

e transporte de valores que porta-
rão arma de fogo devem preencher 
os requisitos previstos no art. 4º do 
estatuto: “Para adquirir arma de 
fogo de uso permitido o interessado 
deverá, além de declarar a efetiva 
necessidade, atender aos seguin-
tes requisitos: I – comprovação de 
idoneidade, com a apresentação 
de certidões negativas de antece-
dentes criminais fornecidas pela 
Justiça Federal, Estadual, Militar e 
Eleitoral e de não estar responden-
do a inquérito policial ou a processo 
criminal...”.

Diz a julgadora: “Se aos vigilantes 
é conferida a prerrogativa de porte de 
arma de fogo quando em serviço, for-
çoso reconhecer que não há que se 

falar em nulidade dos arts. 155 e 156 da 
Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF. Não está 
a olvidar este Juízo do entendimento firma-
do pelo STF no sentido de que o princípio 
constitucional do estado de inocência, tal 
como delineado em nosso sistema jurídico, 
consagra uma regra de tratamento segundo 
a qual o Poder Público não deve se compor-
tar, em relação ao suspeito, ao indiciado, 
ao denunciado ou ao réu, como se estes já 
tivessem sido condenados, definitivamen-
te, por sentença”.

A magistrada entende que o estado de 
inocência exige análise caso a caso, obser-
vado o princípio da razoabilidade. A idonei-
dade do vigilante é requisito essencial ao 
exercício de sua profissão, logo, a existência 
de processo em curso, de natureza criminal, 
traz consigo uma valoração negativa sobre a 
conduta exigida ao profissional, não vislum-
brando desarrazoabilidade na exigência de 
que o vigilante não tenha contra si processo 
criminal em curso para poder realizar a ma-
trícula em curso de reciclagem. 


