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Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente,
sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4.
Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência"
Assim, levando-se em consideração a sistemática dos recursos representativos da controvérsia, dos sobrestados por força de repercussão geral e dos incidentes de uniformização 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 pacificado no âmbito da Turma Nacional de Uniformização.
Ante o exposto, com fundamento no art. 16, II, do RITNU, admito o
incidente de uniformização e, prosseguindo no julgamento, a ele dou
seguiimento. Em consequência, determino a restituição dos autos à
origem, para a adequação do julgado.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 07 de outubro de 2016.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais
PROCESSO: 5062374-38.2012.4.04.7100
ORIGEM: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO
SUL
REQUERENTE: UNIÃO
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
REQUERIDO(A): LUIS ALBERTO MATIAS LEITE
PROC./ADV.: ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA
OAB: RS45470
PROC./ADV.: KARINE VIGANIGO DA SILVA CIPRIANI
OAB: RS-60270
PROC./ADV.: ALESSANDRO MEDEIROS
OAB: SC-11200
DESPACHO
Compulsando os autos, verifica-se que foram suscitados incidentes de
uniformização regional (pela parte ré) e nacional (pela parte autora) eventos 128 e 131.
Entretanto, a despeito de ambos terem sido admitidos - eventos 98 e
125, não há, nos autos, decisão acerca do incidente regional da parte
ré, sendo certo, que no evento 179, consta despacho determinando o
retorno dos autos à Turma Recursal para apreciação do referido recurso.
Desse modo, determino a remessa dos autos à origem para as providências cabíeis.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 22 de setembro de 2016.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais
PROCESSO: 5066507-60.2011.4.04.7100
ORIGEM: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO
SUL
REQUERENTE: OTACILIO SIQUEIRA DE AZEVEDO
PROC./ADV.: NELSON CHAVES GRASSESCHI
OAB: RS-43115
REQUERIDO(A): INSS
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DESPACHO
Trata-se, na origem, de pedido de concessão de benefício por incapacidade que foi julgado procedente e, posteriormente, reformado
pela Turma de origem.
Inconformada, a parte autora formulou dois pedidos de uniformização, sendo um regional e outro nacional.
Após ambos pedidos terem sido inadmitidos pelo Presidente da 2ª
Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o requerente interpôs agravo para as turmas regional e nacional.
Entretanto, os autos foram remetidos para a Turma Nacional de Uniformização.
É o relatório.
Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização, por meio da Questão de Ordem 28, decidiu que, havendo interposição simultânea de
incidentes de uniformização dirigidos à Turma Regional de Uniformização e à Turma Nacional, será julgado, em primeiro lugar, o
incidente dirigido à Turma Regional.
Desse modo, determino a remessa dos autos à origem para o prosseguimento do feito.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 7 de novembro de 2016.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais
PROCESSO: 5067099-07.2011.4.04.7100
ORIGEM: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO
SUL
REQUERENTE: MARIA REGINA DA ROSA CORRE
PROC./ADV.: RICARDO CAMILOTTI MONTEIRO
OAB: RS-42047
REQUERIDO(A): INSS
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

DECISÃO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente
de uniformização nacional suscitado pelo INSS, pretendendo a reforma de acórdão em que se discute a possibilidade de concessão de
benefício assistencial à parte autora.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
As instâncias ordinárias, de posse do caderno fático-probatório dos
autos, concluíram que o ora requerente não faz jus ao benefício
previdenciário requerido, tendo em vista a não comprovação da condição de miserabilidade.
É salutar destacar que a Turma Recursal não se baseou somente no
critério da renda para formar tal convencimento, mas também no
exame de outras condições, tais como a situação da moradia da
parte.
Destarte, a pretensão de alterar o entendimento firmado pela Turma

Nº 227, segunda-feira, 28 de novembro de 2016
de origem não é possível em virtude da necessidade de revisão de
provas dos autos. Aplica-se, assim, a Súmula 42/TNU ("Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato").
Ante o exposto, com fulcro no art. 8º, VIII, do RITNU, nego provimento ao agravo.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 08 de novembro de 2016.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais

.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
RESOLUÇÃO Nº 630, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016
Dispõe sobre a correção dos valores das anuidades devidas aos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia.
O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 6º, alínea "g", da Lei Federal
nº 3.820, de 11 de novembro de 1960;
CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, que dispõe sobre as contribuições devidas aos
Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentadas, as quais devem ser estabelecidas com base nos valores definidos no referido diploma
legal;
CONSIDERANDO os termos do artigo 6º, § 1º, da Lei Federal nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, de que os valores das anuidades
serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo, resolve:
Art. 1º - Divulgar os valores de suas anuidades conforme a tabela abaixo, para aplicabilidade e cobrança das pessoas físicas e jurídicas
consoante ao disposto no artigo 22 da Lei Federal nº 3.820/60:
Pessoa
FÍSICA
NÍVEL SUPERIOR
FÍSICA
NÍVEL MÉDIO
RECÉM INSCRITO
(1ª INSCRIÇÃO)
JURÍDICA

Capital Social (R$)

Valor da Anuidade (R$)

-

512,81

-

256,42

-

-

Até 50.000,00
Acima de 50.000,00 até 200.000,00
Acima de 200.000,00 até 500.000,00
Acima de 500.000,00 até 1.000.000,00
Acima de 1.000.000,00 até 2.000.000,00
Acima de 2.000.000,00 até 10.000.000,00
Acima de 10.000.000,00

712,25
1.424,52
2.136,77
2.849,01
3.561,30
4.273,54
5.698,05

Art. 2º - O pagamento da anuidade será efetuado ao Conselho Regional de Farmácia da respectiva jurisdição, até o dia 31 de março
de cada exercício, com desconto de 15% (quinze por cento) se efetivado até 31 de janeiro, de 10% (dez por cento) se efetivado até 28 de
fevereiro, ressalvado o ano bissexto (29 de fevereiro), ou em 6 (seis) parcelas sem desconto, vencendo-se a primeira em 31 de janeiro.
Art. 3º - Se o pagamento da anuidade for efetuado após o vencimento, será acrescida multa de 20% (vinte por cento) e juros de mora
de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos do artigo 22 da Lei Federal nº 3.820/60.
Art. 4º - Caso haja inadimplência quanto ao pagamento das anuidades previstas nesta resolução, será aplicado o disposto no artigo 35
da Lei Federal nº 3.820/60, observados os artigos 7º e 8º da Lei Federal nº 12.514/11.
Art. 5º - Os Conselhos Regionais de Farmácia deverão obedecer aos valores das anuidades definidas nesta resolução.
Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a
Resolução/CFF nº 614, de 25 de novembro de 2015, publicada no DOU em 27/11/2015, Seção 1, página 228.
WALTER DA SILVA JORGE JOÃO
Presidente do Conselho
RESOLUÇÃO Nº 631, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016
Dispõe sobre os valores dos serviços e custos de emissão devidos aos Conselhos Regionais de Farmácia.
O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 6º, alínea "g", da Lei Federal
nº 3.820, de 11 de novembro de 1960; e
CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os preços de serviços
relacionados com as atribuições legais dos Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentadas, resolve:
Art. 1º - Divulgar os valores dos serviços e custos de emissão conforme a tabela abaixo:
Inscrição
Inscrição
Inscrição
Inscrição

de
de
de
de

Pessoa
Pessoa
Pessoa
Pessoa

DESCRIÇÃO
Jurídica
Física - nível superior
Física - nível médio
Física - recém-formado (1ª inscrição)

Transferência
Expedição ou Substituição de Carteira
Expedição ou Substituição de Cédula
Expedição de 2ª Via
Certidões

VALOR (R$)
435,81
145,23
50% do nível superior
50% dos respectivos valores para nível superior e para
nível médio
145,23
87,12
87,12
87,12
145,23

Art. 2º - Os Conselhos Regionais de Farmácia deverão obedecer aos valores definidos nesta resolução.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a
Resolução/CFF nº 615, de 25 de novembro de 2015, publicada no DOU em 27/11/2015, Seção 1, página 228.
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WALTER DA SILVA JORGE JOÃO
Presidente do Conselho
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