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TRF1 confirma sentença de 2ª Vara 
de Vitória da Conquista que impede 

fim de auxílio-doença antes de perícia 

A 1ª Turma do TRF1 manteve sentença 
do juiz federal Fábio Stief Marmund, da 2ª 
Vara da Subseção de Vitória da Conquista 
em Mandado de Segurança contra o INSS 
para garantir que o benefício previdenciário 
de auxílio-doença não poderá ser cessado 
sem que o assegurado seja submetido à 
perícia médica em que se averigue a rea-

quisição da sua condição de retornar às ati-
vidades laborais. 

Para o relator, desembargador federal 
Jamil Rosa de Jesus Oliveira, “a cessação 
do benefício previdenciário de auxílio-
-doença pelo Sistema de Alta Programada 
viola o art. 62 da Lei n. 8.213, de 1991, 
que garante ao segurado que não cessará 
o benefício até que seja dado como habili-
tado para o desempenho de nova atividade 
que lhe garanta a subsistência ou, quando 
considerado não recuperável, for aposen-
tado por invalidez”, afirmou o magistrado.

Ainda segundo o relator, “somente pode 
haver cessação do benefício se for o segu-
rado submetido à perícia médica em que 
se averigue a reaquisição da sua condição 
de retornar às atividades laborais, até por-
que o segurado em gozo de benefício da 
espécie está obrigado a submeter-se a exa-
me médico a cargo da Previdência Social, 
nos termos do art. 101, caput, da Lei de 
Benefícios”.

Com tais fundamentos, a Turma decidiu 
que o pagamento do benefício previdenciário 
deve ser mantido até que o segurado seja 
submetido à nova perícia médica, cuja con-
clusão pode ser pela prorrogação ou não do 
benefício. 

Começa no próximo dia 14/9, a 1ª parte 
do Curso Sobre o Novo Código de Processo 
Civil, com o juiz federal Salomão Viana.

As aulas acontecerão até 2/12, das 13 às 
15h, no Auditório Ministro Dias Trindade com 
5 módulos totalizando 42 horas. A 2ª parte 
terá início em março. Os interessados pode-
rão se inscrever em um ou mais módulos.

As inscrições são feitas no site da Sec-
cional até as 10h do dia do início de cada 
módulo. Para inscrição mantenha pressio-
nado CTRL+www.ba.trf1.gov.br/processos/
index.htm. A certificação será expedida 
para participantes com frequência igual ou 
superior a 75%. Os interessados que se ins-
creveram por e-mail também devem ratifi-
car inscrição no site.

A SEDER lembra que a capacidade total 
do auditório é de 200 pessoas e até a tarde 
de ontem já havia 174 inscritos

Leia abaixo uma entrevista com o magis-
trado que ministrará o curso

JFH - Quais as suas expectativas em re-
lação ao curso sobre o novo CPC?

Salomão Viana - Muito, muito boas.  Des-
de que a Direção do Foro me procurou - e to-
dos os aplausos devem ser dirigidos à inicia-
tiva da DIREF - o curso vem sendo montado 
de forma bastante cuidadosa, sempre tendo 
em vista a necessidade de transferir, para os 
que se inscreverem, uma visão tão completa 
quanto possível sobre o novo CPC.  De sua 
vez, a receptividade foi enorme: já no primei-
ro dia, a média de inscrições em cada módulo 

ficou em torno de 100.  É um número muito 
significativo para o primeiro dia de inscrições, 
ainda mais se se considerar que estamos vi-
venciando um período em que a frequência 
dos servidores, em razão do movimento gre-
vista, é bem abaixo da comum.

JFH - E as inovações promovidas pelo 
novo CPC são realmente significativas?

Salomão Viana - Muitos me fazem esta 
pergunta. São mudanças mais do que signi-
ficativas.  São mudanças no que há de mais 
fundamental no processo. Por isso, tenho 
total tranquilidade em dizer que muito mais 
importantes do que mudanças a respeito, 
por exemplo, da contagem de prazos, de 
formas de intimação e da determinação da 
competência, é a total mudança no modo 
de ver o processo.  O novo código instaura, 
em definitivo, um modelo cooperativo de 
processo, em substituição ao modelo ima-
ginado pelo legislador em 1973, cujas mar-

cas são essencialmente publicísticas.  Esta 
informação, aparentemente de natureza 
apenas acadêmica, repercute - e repercute 
de modo pujante - na relação que, no am-
biente processual, deve ser mantida entre 
os diversos sujeitos, em especial a relação 
entre o Poder Judiciário e as partes.

JFH - O que muda na relação entre o Po-
der Judiciário e as partes?

Salomão Viana - Aí, meu caro, você co-
nhecerá tais mudanças assistindo às aulas 
do curso (risos).  Garanto que a adequada 
interpretação dos textos do novo código traz 
surpresas inimagináveis para quem está 
habituado a ver o processo pela ótica do 
legislador de 1973.  E basta lembrar que 
entre os anos de 1973 e 2015 está o ano 
de 1988, para se perceber que era impos-
sível que o texto do CPC-1973 - uma lei 
elaborada em pleno regime ditatorial - re-
sistisse aos reflexos, no campo processual, 
do Estado Democrático de Direito, consa-
grado em 1988.  Não é por acaso que a 
referência ao Estado Democrático de Direito 
está já no art. 1º da Constituição Federal.  
O novo código é prenhe de dispositivos dos 
quais se extraem regras que concretizam o 
princípio da Democracia.

JFH - Sendo tão profundas as inovações, 
a carga horária do curso é suficiente?

Salomão Viana - Os cuidados adotados 
na montagem do curso não ficaram apenas 
na escolha do conteúdo programático, pois 
abrangeram também a necessidade de com-
patibilização da carga horária com o fato 
de estarmos vivenciando, na Justiça Fede-
ral, um momento muito especial, em que 
as atenções estão voltadas para a justa luta 
que vem sendo travada pela recuperação 
das perdas remuneratórias dos últimos nove 
anos, sofridas pelos servidores. 

A previsão inicial era a de que o curso co-
meçasse em meados do mês de agosto.  To-
davia, em reverência ao movimento grevista, 
a data de início foi protraída algumas vezes.   
Chegamos, porém, a um ponto em que pos-
tergar ainda mais o início do curso significa-
ria retirar, dele, aspectos substanciais, sem 
contar o fato de que o código entrará em 
vigor já em março do próximo ano, ocasião 
em que já deverá haver um preparo mínimo 
para lidar com as novas situações que surgi-
rão.  Afinal, como são muitas as inovações 
promovidas pelo novo CPC, é impossível 
abordá-las em poucas aulas, mesmo que a 
abordagem se restrinja aos aspectos mais 
importantes.  

Foram tomados cuidados em relação ao 
horário. O curso ocorrerá sempre das 13h às 
15h, de modo a que tanto aqueles que traba-
lham desde o turno matutino, como os que 
iniciam as suas atividades por volta de meio-
-dia possam frequentá-lo.

JFH - Que mensagem o senhor deixaria 
para aqueles que pretendem assistir às aulas 
do curso?

Salomão Viana - Que venham com a 
mente aberta para receber novas informações 
e transformar muitos dos conceitos que já es-
tavam assentados à luz do CPC-1973.  Que 
recebam o que é novo com a alegria que é 
própria de quem está se aprimorando. 

Curso Sobre o Novo CPC com o juiz federal 
Salomão Viana tem início na segunda-feira

12ª Vara suspende 
retirada de casas 
de orla da Barra 

A juíza federal substituta Monique Sam-
paio, respondendo pela 12ª Vara, suspendeu, 
temporariamente a remoção de três famílias 
que residem na rua Forte de São Diogo, pró-
ximo à via que dá acesso ao Yacht Club da 
Bahia, na Barra.

A área é uma laje de pedra, onde estão 
erguidas duas casas de estrutura simples, co-
bertas por telhas de amianto. Os moradores 
alegam que os imóveis estão ali há mais de 
60 anos, passando de geração em geração.

O diretor de fiscalização da Sucom, Murilo 
Aguiar, diz que o órgão ordenou a saída das 
famílias por entender que aquela se trata de 
uma ocupação irregular.

No entanto, por meio de ação impetrada 
pela Defensoria Pública da União, os mo-
radores conseguiram reverter a ordem de 
despejo. A DPU informou que, ao analisar a 
documentação apresentada pelos moradores, 
constatou que "a área discutida está situada 
em terreno da União, além de os assistidos 
estarem na posse do domínio útil do imóvel, 
pelo menos, desde 1987".

Não bastasse o fato de a área ser fede-
ral, a magistrada determinou a citação do 
município como réu no processo de interdito 
proibitório por entender que não houve co-
municação prévia e que não foi garantido aos 
moradores o direito à ampla defesa.

Segundo a DPU, a turbação à posse exer-
cida pelos assistidos, justificou a proposição 
de ação judicial requerendo que não fossem 
praticados esbulho sobre os imóveis.

História - Na última segunda-feira, fiscais 
da Sucom chegaram acompanhados de cerca 
de 15 guardas municipais para notificar os 
moradores, entre eles a matriarca da família, 
uma idosa de 94 anos, que chegou a passar 
mal quando soube da notícia do despejo.

"Disseram que a gente havia invadido o 
local, como se  tivéssemos chegado aqui há 
um mês", contou um morador, que vive com 
cinco filhos em uma das casas. "Meu avô 
construiu essas casas há mais de 60 anos. 
Carregou pedra por pedra para fazer uma 
fundação forte", completou.

Os moradores dizem ter receio de fazer  
melhorias nas casas por temer represálias. 
"Minhas filhas dormem debaixo das goteiras 
quando chove. Nem uma porta nova para as 
casas posso comprar", diz um dos integrantes 
das famílias.

Fonte: A Tarde


