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No- 0500869-70.2016.4.05.8502 - PEDIDO DE UNIFORMIZA ÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI - A: EQUIPE DE ATENDIMENTO DE
DEMANDAS JUDICIAI S - EADJ/INSS. Adv(s).: Nao Consta Advo-
gado. A: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN SS.
Adv(s).: Nao Consta Advogado.R: GILMAR LEANDRO SANTOS.
Adv(s).: SE006662 - ARIVALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR. 08
Conselho da Justiça Federal Turma Nacional de Uniformização Proces-
so nº 0500869-70.2016.4.05.8502 PEDIDO DE UNIFORMIZA''O DE
INTERPRETA''O DE LEI (457) REQUERENTE: EQUIPE DE ATEN-
DIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAI S - EADJ/INSSe outros (2)
REQUERIDO: GILMAR LEANDRO SANTOS Advogado do(a) RE-
QUERIDO: ARIVALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR - SE006662

DECISÃO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente
de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, pre-
tendendo a reforma de acórdão da Turma Recursal de origem, no qual
se discute a possibili dade de concessão de pensão por morte à parte
autora. É o relatório. O inconformismo não prospera. Entendo que a
sugerida divergência jurisprudencial não restou comprovada. Isto por-
que o recorrente não observou o regramento legal, deixando de efe-
tuar o devido cotejo analítico, não demonstrando, portanto, a si-
milit ude fática entre as hipóteses trazidas a confronto com díspares
conclusões, ao contrário do que dispõe a TNU, noPEDILEF n.
00653802120044036301, verbis: '[...] ' A petição do incidente será
obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de di-
vergência entre Turmas de diferentes regiões Questão de Ordem n.º 3
da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo ana-
lítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de
fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução
dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas
em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mes-
ma questão de direito.' Ante o exposto, com fulcro no art. 8º, VIII, do
RITNU, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 15 de mar'o de 2017.
MINI STRO MAURO CAMPBELL MA RQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização

dos Juizados Especiais Federais

No- 0005760-36.2013.4.03.6310 -PEDIDO DE UNIFORMIZA ÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - A: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. (PREVID). Adv(s).: Nao Consta Ad-
vogado. R: NOEMIA ALI CE CULEN PYLES. Adv(s).: SP150331 -
MARIO AGOSTINHO MARTIM. Conselho da Justiça Federal Tur-

ma Nacional de Uniformização 7 Processo nº 0005760-
36.2013.4.03.6310 PEDIDO DE UNIFORMIZA ÇÃO DE INTER-
PRETAÇÃO DE LEI (457) REQUERENTE: INSTITUTO NACIO-
NAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. (PREVID) REQUERIDO:
NOEMIA ALI CE CULEN PYLES Advogado do(a) REQUERIDO:
MARIO AGOSTINHO MARTIM - SP150331

DECISÃO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente
de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, pre-
tendendo a reforma do acórdão proferido pela TurmaRecursal de
origem, no qual se discute a possibili dade de concessão de apo-
sentadoria rural. Sustenta, o INSS, a necessidade de devolução ao
erário de valores recebidos, pela parte autora, a título de benefício
previdenciário, em sede de tutela antecipada posteriormente revogada.
É o relatório. Verifico que a matéria suscitada encontra-se sob análise
desta TNU, sob o rito dos representativos, por meio do PEDILEF n.
50007119120134047120, bem como no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, na PET 10.996/SC. Assim, levando-se em consideração a
sistemática dos recursos representativos da controvérsia, dos sobres-
tados por força de repercussão geral e dos incidentes de unifor-
mização processados na TNU, em que se devem observar as diretrizes
estabelecidas nos arts. 1.030, II, do CPC e 17 c/c 16, III, ambos do
RITNU, os autos devem ser devolvidos à Turma recursal de origem
para aplicação do entendimento que vier a ser pacificada. Vale des-
tacar que mesmo que o representativo desta TNU seja julgado pri-
meiramente, há que se aguardar o posicionamento do Superior Tri-
bunal de Justiça, o qual firmará orientação definitiva acerca do tema.
Ante o exposto, com fundamento na Questão de Ordem 23/TNU e
art. 16, III, do RITNU, determino a restituição dos autos à origem
para sobrestamento e posterior adequação do julgado à tese que vier
a ser firmada. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de fevereiro de 2017.
MINI STRO MAURO CAMPBELL MA RQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização

dos Juizados Especiais Federais

No- 0035414-95.2013.4.03.6301 -PEDIDO DE UNIFORMIZA ÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - A: EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRÁFOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. R:
EDUARDO LEAO WAISMAN. Adv(s).: SP022428 - ALCIDES AS-
SIS SAUEIA. Conselho da Justiça Federal A13 Turma Nacional de
Uniformização Processo nº 0035414-95.2013.4.03.6301 PEDIDO DE
UNIFORMIZA ÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (457) REQUE-
RENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA-
FOS Advogados do(a)REQUERENTE: MAURY IZIDORO -
SP135372, LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672 REQUERI-
DO: EDUARDO LEAO WAISMAN Advogado do(a) REQUERIDO:
ALCIDES ASSIS SAUEIA - SP022428

DECISÃO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente
de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, pre-
tendendo a reforma de acórdão da TurmaRecursal de origem que
acolheu parcialmente o pedido de indenização por dano material e
moral à parte autora. Sustenta a parte requerente que o acórdão

recorrido diverge da jurisprudência do STJ e da TNU segundo a qual
é necessária a prova do conteúdo da correspondência para que haja
condenação da empresa em danos morais. É o relatório. O presente
recurso não comporta provimento. A TNU já pacificou o enten-
dimento no sentido de que a demonstração do conteúdo da cor-
respondência extraviada pode ser feito por outras provas admitidas no
direito, como ocorreu no presente caso. Nesse sentido a Súmula
59/TNU, segundo a qual 'A ausência de declaração do objeto postado
não impede a condenação da ECT a indenizar danos decorrentes do
extravio, desde que o conteúdo da postagem seja demonstrado por
outros meios de prova admitidos em direito'. Assim, a pretensão de se
alterar o entendimento firmado pelo Tribunal a quo não é possível em
virtude da necessidade de revisão de provas dos autos. Incidem, à
espécie, a Súmula 42/TNU ('Não se conhece de incidente de uni-
formização que implique reexame de matéria de fato') e a Questão de
Ordem 13/TNU ('Não cabe Pedido de Uniformização, quando a ju-
risprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do
acórdão recorrido'). Ante o exposto, com fundamento do art. 8º, VIII,
c, do RITNU, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2017.
MINI STRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização

dos Juizados Especiais Federais

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDAD E

RESOLUÇÃO Nº 1.524, DE 9 DE JUNHO DE 2017

Altera oinciso II e acrescenta o Parágrafo
único ao Art. 37 da Resolução CFC n.º
1.520/2017, que dispõe sobre as eleições
diretas para osConselhos Regionais de
Contabili dade e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

Art. 1º Alterar o inciso II e acrescentar o Parágrafo único ao
Art. 37 daResolução CFC n.º 1.520/2017, publi cada no Diário Ofi-
cial da União, no dia 17 de fevereiro de 2017, Seção 1, páginas 80 e
81, que passam a vigorar com a seguinte redação que passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. Constituem infração ética durante o processo elei-
toral:

[...]
"II - a locação e disponibili zação de equipamentos de in-

formática para fins de votação, nas dependências do CFC ou de CRC,
inclusive nas Delegacias e Escritórios Regionais ou similares, bem
como em outros locais públi cos ou privados;

[...]
Paragrafo único. A infração disposta no inciso II deste artigo

e praticada por conselheiro, funcionário ou colaborador de Conselho
de Contabili dade acarretará, também, enquadramento e penalidade em
norma de conduta, contemplada em resolução específica editada pelo
CFC."

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
bli cação.

JOSÉ MARTONIO ALVES COELHO

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

ACÓRDÃOS DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017

No- 03 030992. Processo nº 003733/2016. Nº Originário:77/2015. Re-
corrente: CARINA SOCOL. Recorrido: CRF-RS. Relator: ALEX
SANDRO RODRIGUES BAIENSE. Ementa: Constitui infração ética
manter farmácia ou drogaria sem observar as normas sanitárias e
farmacêuticas. Violação aos preceitos de ordem ética. Conclusão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os Conselheiros do Conselho Federal de Farmácia, em co-
nhecer do recurso para no mérito negar-lhe provimento, considerando
que o recorrente não apresentou razões plausíveis capazes de mo-
dificar o entendimento do Plenário, mantendo-se a penalidade apli -
cada pelo CRF/RS por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator, que faz parte integrante da Ata da Sessão
deste julgado.

No- 03030993. Processo nº 002760/2016. Nº Originário:32/2015. Re-
corrente: GABRIELA RIHL KNIEST. Advogado: Cícero Gehlen
Dapper - OAB/RS 62.564. Recorrido: CRF-RS. Relator: GEDAYAS
MEDEIROS PEDRO. Ementa: Constitui i nfração ética manter far-
mácia ou drogaria sem observar as normas sanitárias e farmacêuticas.
Violação aos preceitos de ordem ética. Conclusão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os Con-
selheiros do Conselho Federal de Farmácia, em conhecer do recurso
para no mérito negar-lhe provimento, considerando que o recorrente
não apresentou razões plausíveis capazes de modificar o entendi-
mento do Plenário, mantendo-se a penalidade apli cada pelo CRF/RS
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos dos votos do
Relator e Revisor, que acompanhou o voto do Relator em sua to-
tali dade, os quais fazem parte integrante da Ata da Sessão deste
julgado.

No- 03030994. Processo nº 002590/2016. Nº Originário:0364/2015.
Recorrente: NADIENE SOUSA PEREIRA. Advogado: Rodrigo Luis
Zocatelli - OAB/SC 35.777. Recorrido: CRF-SC. Relator: SUEZA
ABADIA DE SOUZA OLIVEIRA. Ementa: Constitui infração ética
manter farmácia ou drogaria sem observar as normas sanitárias e
farmacêuticas. Violação aos preceitos de ordem ética. Conclusão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os Conselheiros do Conselho Federal de Farmácia, em co-
nhecer do recurso para no mérito negar-lhe provimento, considerando
que o recorrente não apresentou razões plausíveis capazes de mo-
dificar o entendimento do Plenário, mantendo-se a penalidade apli -
cada pelo CRF/SC por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos dos votos doRelator e Revisor, que acompanhou o voto do
Relator em sua totalidade, os quais fazem parte integrante da Ata da
Sessão deste julgado.

No- 03030995. Processo nº 003765/2016. Nº Originário:0035/2015.
Recorrente: Cristiano Luiz Girardelli  de Barros. Recorrido: CRF-MG.
Relator: AMIL SON ÁLVA RES. Ementa: Constitui infração ética
manter farmácia ou drogaria sem observar as normas sanitárias e
farmacêuticas. Violação aos preceitos de ordem ética. Conclusão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os Conselheiros do Conselho Federal de Farmácia, em co-
nhecer do recurso para no mérito negar-lhe provimento, considerando
que o recorrente não apresentou razões plausíveis capazes de mo-

No- 0500433-20.2016.4.05.8403 - PEDIDO DE UNIFORMIZA ÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - A: Manuel Avelino. Adv(s).:
RN003682 - VENICIO BARBALHO NETO. R: Fazenda Nacional.
Adv(s).: Nao Consta Advogado. 8 Conselho da Justiça Federal Turma
Nacional de Uniformização Processo nº 0500433-20.2016.4.05.8403
PEDIDO DE UNIFORMIZA''O DE INTERPRETA''O DE LEI (457)
REQUERENTE: Manuel Avelino Advogado do(a)REQUERENTE:
VENICIO BARBALHO NETO - RN003682 REQUERIDO: Fazenda
Nacional

DECISÃO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente
de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, pre-
tendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal de
Origem, no qual se discute a incidência da Contribuição para o Plano
de Seguridade Social do Servidor Público (PSS) sobre os valores
recebidos atítulo de Gratificação de Atividade de Controle e Com-
bate de Endemias - GACEN. É o relatório. No caso vertente, há
indícios da divergência suscitada, porquanto o entendimento do acór-
dão recorrido diverge, em princípio, da posição adotada no aresto
acostado como paradigma. Assim, preenchidos os requisitos de ad-
missibili dade, a matéria em debate merece melhor exame pelo órgão
julgador. Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, VIII, do RIT-
NU, dou provimento ao agravo para admiti r o incidente de uni-
formização. Em consequência, determino a distribuição do feito. Pu-
blique-se. Intimem-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2017.
MINI STRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização

dos Juizados Especiais Federais
No- 5011501-73.2013.4.04.7205 -PEDIDO DE UNIFORMIZA ÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - A: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - IN SS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. R: IRA-
CEMA BOEING. Adv(s).: SC0025183A - JORGE BUSS,
SC0015033A -SALESIO BUSS, SC0024717A -PIERRE HACK-
BARTH. 4 Conselho da Justiça Federal Turma Nacional de Uni-
formização Processo nº 5011501-73.2013.4.04.7205 PEDIDO DE
UNIFORMIZA ÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (457) REQUE-
RENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN SS
REQUERIDO: IRACEMA BOEING Advogados do(a) REQUERI-
DO: JORGE BUSS - SC0025183A, SALESIO BUSS - SC0015033A,
PIERRE HACKBARTH - SC0024717A

DECISÃO
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o incidente de
uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente pelo fato
do acórdão recorrido adotar a posição do STF acerca da matéria. É o
relatório. Verifico que a parte recorrente não refutou todos os fun-
damentos da negativa presentes na decisão agravada. Apli ca-se ao
caso, portanto, a Súmula n. 182/STJ ('É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada'). Ante o exposto, com fulcro no art. 8º, VIII, do
RITNU, não conheço do agravo. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2017.
MINI STRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização

dos Juizados Especiais Federais
No- 0521699-70.2014.4.05.8100 - PEDIDO DE UNIFORMIZA ÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - A: FRANCISCO LIDUINO CAR-
VALHO DOS SANTOS. Adv(s).: CE008731 - MANUEL BEZERRA
DA SILVA. R: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. 14 Conselho da Justiça Fe-
deral Turma Nacional de Uniformização Processo nº 0521699-
70.2014.4.05.8100 PEDIDO DE UNIFORMIZA''O DE INTERPRE-
TA''O DE LEI (457) REQUERENTE: FRANCISCO LIDUINO CAR-
VALHO DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: MANUEL
BEZERRA DA SILVA - CE008731REQUERIDO: INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social - (FORTALEZA) e outros Advogado do(a)
REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO:

DECISÃO
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o incidente de
uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, por apli -
cação da Súmula n. 42/TNU. É o relatório. Verifico que a parte
recorrente não refutou o fundamento da decisão agravada. Apli ca-se
ao caso, portanto, a Súmula n. 182/STJ ('É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada'). Ante o exposto, com fulcro no art. 8º, VIII, do
RITNU, não conheço do agravo. Publique-se. Intimem-se.

Brasíli a, 17 de mar'o de 2017.
MINI STRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização

dos Juizados Especiais Federais

.

Mdiniz
Realce


