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Nº 170, sexta-feira, 2 de setembro de 2016
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
As instâncias ordinárias, com base no contexto fático-probatório da
lide e condições socioeconômicas, concluíram pelo preenchimento
dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.
A pretensão de alterar o referido entendimento 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, 03 de junho de 2016.
MINISTRO OG FERNANDES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais
PROCESSO: 5002169-58.2013.4.04.7213
ORIGEM: SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
REQUERENTE: INSS
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
REQUERIDO(A): SANDRO DOS SANTOS
PROC./ADV.: CARLOS BERKENBROCK
OAB: SC-13520
DECISÃO
Chamo o feito à ordem.
Verifico que houve equívoco quando da elaboração da decisão anteriormente prolatada, tendo em vista que o preâmbulo constante em
tal decisão pertencia a outros autos. Além do mais, o conteúdo também não corresponde aos presentes autos. Assim sendo, anulo a
decisão anterior e determino a publicação do decisum, já com o
preâmbulo e conteúdo corretos, nos seguintes termos:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente
de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, pretendendo a reforma de acórdão da Turma Recursal de origem, em que
reconheceu a especialidade da atividade exercida pela parte autora por
exposição a hidrocarbonetos.
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
As instâncias ordinárias, de posse do caderno probatório dos autos,
entenderam haver comprovação dos requisitos legais para a concessão
da averbação pleiteada.
A pretensão de se alterar o referido entendimento 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, 03 de junho de 2016.
MINISTRO OG FERNANDES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais
PROCESSO: 5057229-73.2013.4.04.7000
ORIGEM: PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
REQUERENTE: LUCAS JUNIOR DA COSTA
PROC./ADV.: UIVERSON HORNING MENDES
OAB: PR 44015
REQUERIDO(A): INSS
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
REPRESENTANTE LEGAL: JORACI DE FATIMA SCHISSLER
PROC./ADV.: UIVERSON HORNING MENDES
OAB: PR 44015
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o incidente
de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, pretendendo a reforma de acórdão da Turma Recursal de origem em que
se discute a concessão de benefício assistencial à parte autora.
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
As instâncias ordinárias, com base no contexto fático-probatório da
lide, concluíram pelo não preenchimento do requisito legal da incapacidade para a concessão do benefício pleiteado.
A pretensão de alterar o referido entendimento 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, 02 de junho de 2016.
MINISTRO OG FERNANDES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA
COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ATO Nº 423, DE 23 DE AGOSTO DE DE 2016
O DESEMBARGADOR DO TRABALHO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO no uso de suas atribuições legais e regimentais, OUTORGA à
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO PARÁ cessão de uso, a título gratuito e precário, de área específica do imóvel
entregue para funcionamento nas dependências na Vara do Trabalho
de Castanhal, na Rua Presidente Vargas, nº 1500 - CEP: 68741-000

Castanhal-PA, observadas as condições presentes neste Ato e no Termo de Cessão respectivo. Fica revogado o Ato nº 172, de 18 de
agosto de 2005, bem como seu respectivo Termo de Cessão de
Uso.
1 - DO FUNDAMENTO
1.1 A presente CESSÃO fundamenta-se no § 3º do artigo 64
do Decreto-lei nº 9.760, de 1946, combinado com os artigos 18, II, §
3º e 20 da Lei nº 9.636, de 1998, e 12 e 13 do Decreto nº 3.725, de
2001.
2 - DO OBJETO E FINALIDADE DA CESSÃO
2.1 O CEDENTE entrega à CESSIONÁRIA fração de área
do imóvel onde se localiza na Vara do Trabalho de Castanhal, medindo aproximadamente 15,20 m2, para o fim específico de instalação
do Posto de Atendimento da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil,
nos moldes delimitados no termo de cessão competente.
2.2 Será nula de pleno direito a utilização para fim diverso
do permitido no presente Ato.
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.1 O CEDENTE não se responsabilizará por qualquer reforma ou preparação que seja necessária à expansão das instalações
do Posto de Atendimento.
3.2 A CESSIONÁRIA se responsabilizará por todos os ônus
decorrentes dos serviços que vier a contratar por força da execução de
obras ou serviços de adaptação de suas instalações, inclusive os
relativos aos seus empregados.
3.3 Os serviços ali prestados, respeitadas as normas específicas do setor, deverão funcionar em compatibilidade com o horário
de funcionamento do CEDENTE.
3.4 A CESSIONÁRIA não poderá realizar quaisquer serviços de adequação do espaço físico sem aprovação prévia do CEDENTE, a ser formalizada mediante a expedição de ato específico.
3.5 A CESSIONÁRIA será responsável somente pelas despesas com telefone, instalação e conservação de móveis e limpeza do
espaço cedido.
4 - DOS PRAZOS
4.1 A presente cessão tem prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento
em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o
limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993.
4.2 A presente cessão pode ser revogada a qualquer tempo,
por interesse público, e sem direito a indenização, em face da precariedade do ajuste, verificada pela possibilidade de desfazimento do
ato de permissão de uso de bem público a qualquer momento.
4.3 Na hipótese de revogação do Ato de Cessão, a CESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do local.
5 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O presente ato dará ensejo ao termo de cessão, que
compreenderá as delimitações de uso da área e demais normas relativas a sua utilização.
5.2 A presente cessão não poderá prejudicar as atividades
desenvolvidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região,
sob pena de revogação do presente ato.
FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA
ATO Nº 424, 23 DE AGOSTO DE DE 2016
O DESEMBARGADOR DO TRABALHO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO no uso de suas atribuições legais e regimentais, OUTORGA à
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO PARÁ cessão de uso, a título gratuito e precário, de área específica do imóvel
entregue para funcionamento nas dependências na Vara do Trabalho
de Monte Dourado, na Rua 100, s/n, Centro Administrativo Federal,
Bloco D - CEP: 68240-000, Monte Dourado/PA, medindo aproximadamente 14,00 m2, observadas as condições presentes neste Ato e
no Termo de Cessão respectivo. Fica revogado o Ato nº 172, de 18 de
agosto de 2005, bem como seu respectivo Termo de Cessão de
Uso.
1 - DO FUNDAMENTO
1.1 A presente CESSÃO fundamenta-se no § 3º do artigo 64
do Decreto-lei nº 9.760, de 1946, combinado com os artigos 18, II, §
3º e 20 da Lei nº 9.636, de 1998, e 12 e 13 do Decreto nº 3.725, de
2001.
2 - DO OBJETO E FINALIDADE DA CESSÃO
2.1 O CEDENTE entrega à CESSIONÁRIA fração de área
do imóvel onde se localiza na Vara do Trabalho de Monte Dourado,
na Rua 100, s/n, Centro Administrativo Federal, Bloco D - CEP:
68240 -000 Monte Dourado/PA, medindo aproximadamente 14,00
m2, para o fim específico de instalação do Posto de Atendimento da
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, nos moldes delimitados no
termo de cessão competente.
2.2 Será nula de pleno direito a utilização para fim diverso
do permitido no presente Ato.
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.1 O CEDENTE não se responsabilizará por qualquer reforma ou preparação que seja necessária à expansão das instalações
do Posto de Atendimento.
3.2 A CESSIONÁRIA se responsabilizará por todos os ônus
decorrentes dos serviços que vier a contratar por força da execução de
obras ou serviços de adaptação de suas instalações, inclusive os
relativos aos seus empregados.
3.3 Os serviços ali prestados, respeitadas as normas específicas do setor, deverão funcionar em compatibilidade com o horário
de funcionamento do CEDENTE.
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3.4 A CESSIONÁRIA não poderá realizar quaisquer serviços de adequação do espaço físico sem aprovação prévia do CEDENTE, a ser formalizada mediante a expedição de ato específico.
3.5 A CESSIONÁRIA será responsável somente pelas despesas com telefone, instalação e conservação de móveis e limpeza do
espaço cedido.
4 - DOS PRAZOS
4.1 A presente cessão tem prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento
em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o
limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993.
4.2 A presente cessão pode ser revogada a qualquer tempo,
por interesse público, e sem direito a indenização, em face da precariedade do ajuste, verificada pela possibilidade de desfazimento do
ato de permissão de uso de bem público a qualquer momento.
4.3 Na hipótese de revogação do Ato de Cessão, a CESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do local.
5 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O presente ato dará ensejo ao termo de cessão, que
compreenderá as delimitações de uso da área e demais normas relativas a sua utilização.
5.2 A presente cessão não poderá prejudicar as atividades
desenvolvidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região,
sob pena de revogação do presente ato.
FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA

.

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
ACÓRDÃOS DE 20 DE MAIO DE 2016

028045. Processo nº 000719/2014. Nº Originário: 15/2013. Recorrente: REGINALDO CESAR RIBEIRO. Recorrido: CRF-SP. Relator:
ERLANDSON UCHOA LACERDA. Ementa: Constitui infração ética manter farmácia ou drogaria sem observar as normas sanitárias e
farmacêuticas. Justificativas acatadas. Conclusão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os Conselheiros do Conselho Federal de Farmácia em conhecer do recurso
para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando-se integralmente a
decisão do CRF/SP, nos termos do voto do Relator, que faz parte
integrante da Ata da Sessão deste julgado.
028043. Processo nº 000964/2016. Nº Originário: 037/2015. Recorrente: VALTER JOSÉ GRIGGIO. Recorrido: CRF-SP. Relator: FORLAND OLIVEIRA SILVA. 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 conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, considerando que o
recorrente não apresentou razões plausíveis capazes de modificar o
entendimento do Plenário, mantendo-se na íntegra a penalidade aplicada pelo CRF/SP por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator, que faz parte integrante da Ata da Sessão
deste julgado.
028044. Processo nº 000963/2016. Nº Originário: 145/2014. Recorrente: PATRICIA MARCELA ZANATTA. Recorrido: CRF-PR. Relator: FORLAND OLIVEIRA SILVA. 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 conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, considerando que a recorrente não apresentou razões plausíveis capazes de
modificar o entendimento do Plenário, mantendo-se na íntegra a penalidade aplicada pelo CRF/PR por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator, que faz parte integrante da
Ata da Sessão deste julgado.
WALTER DA SILVA JORGE JOÃO
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL
RESOLUÇÃO Nº 468, DE 19 DE AGOSTO DE 2016
Dispõe sobre o Registro Profissional e dá
outras providências.
O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional - COFFITO, no exercício de suas atribuições legais e
regimentais, na conformidade com as competências previstas na Lei
nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, e cumprindo o deliberado em
sua 269ª Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 19 de agosto de
2016, em sua subsede, situada na Rua Padre Anchieta, 2285, salas
801/802, Bairro Bigorrilho, Curitiba/PR;

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

