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TRIBUTÁRIO 
 
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO 
DE INDÉBITO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO E 
INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. CAUSA EXCLUSIVAMENTE 
DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença, 
que julgou improcedente o seu pedido pela prescrição qüinqüenal. Alega o 
recorrente, em síntese, que possui direito a restituição de valores retidos a 
título de imposto de renda sobre indenização recebida, a qual foi decorrente 
da extinção dos benefícios concedidos aos empregados de Licença-Prêmio 
e do Abono de Antiguidade. Quanto à prescrição, a Turma entendeu que 
devem ser declarados prescritos os valores pagos anteriormente aos dez 
anos que precederam a propositura da demanda, de acordo com o 
posicionamento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 
955.831-SP (julgado em 28/8/2007, relator Min. Castro Meira). Quanto à 
licença-prêmio, a Turma entendeu que, por ser direito concedido ao 
empregado de faltar ao serviço por determinado período, pelo fato de o 
mesmo ter sido assíduo durante um certo número de anos, se esse direito é 
convertido em pecúnia, está configurada a indenização. E isso porque, o 
recebimento em dinheiro de tais parcelas constitui uma reparação ao dano 
sofrido pelo empregado, por não ter o mesmo podido, no momento certo ou 
oportuno, restaurar suas forças. Já com relação ao adicional de tempo de 
serviço, suprimido por acordo coletivo, o entendimento é o mesmo, 
porquanto, tendo sido afastado o direito à percepção daquela parcela, a 
forma legal de compensação é uma verdadeira indenização trabalhista, 
muito embora não tenha ocorrido rompimento do vínculo laboral. Nesses 
termos, a Turma entendeu que a licença-prêmio e a indenização por tempo 
de serviço cuidam de verbas de natureza indenizatória, ainda que tenha sido 
indenizada na vigência do contrato de trabalho, tornando-se irrelevante, 
portanto, se a conversão em pecúnia tenha ocorrido por necessidade de 
serviço. Por fim, determinou-se que os valores deverão ser atualizados pela 
Taxa Selic desde quando recolhidos indevidamente, compensados os 
eventuais valores já restituídos sob tal fundamento na via administrativa por 
ocasião de ajuste anual do IR. (Processos nºs. 2005.50.01.005330-4/01, 
2005.50.01.005345-6/01, 2005.50.01.005331-6/01, 2005.50.01.005321-3/01 
e 2005.50.50.011212-0/01, Rel. Juíza Federal Dra. Cristiane Conde 
Chmatalik).  
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TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MANDATO 
ELETIVO - ART. 12, I, “h” DA LEI Nº 8.212/91 – DECLARAÇÃO 
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF – SENADO 
FEDERAL – EFEITO “ERGA OMNES” – LEI Nº 10.887/2004 – JUROS DE 
MORA – TAXA SELIC – APLICABILIDADE – SENTENÇA 
PARCIALMENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença de 
fls. 57/59, que julgou procedente o pedido, declarando incidenter tantum a 
inconstitucionalidade do art. 13, § 1º da Lei nº 9.506/97 e condenando a 
autarquia a restituir ao autor as contribuições previdenciárias recolhidas até 
21 de junho de 2004, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 
1% ao mês, a contar da citação. Alega o INSS, em suas razões recursais, 
que a decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 13, § 1º, 
não apresenta eficácia “erga omnes”, haja vista ter sido proferida no controle 
difuso de constitucionalidade. Aduz, ainda, que não houve consideração das 
alterações advindas da Emenda Constitucional nº 20/98. E, por fim, levanta 
que a incidência dos juros moratórios deve ser somente a partir do trânsito 
em julgado da sentença. Em contra-razões, o autor pugna pela manutenção 
da sentença e pela aplicação da taxa SELIC. A Turma entendeu que a 
declaração de inconstitucionalidade pelo Eg. STF no RE 351.717-1/PR foi 
proferida pelo controle difuso de constitucionalidade, gerando efeitos apenas 
“inter partes”. Todavia, a Resolução do Presidente do Senado Federal nº 
26/2005 atribuiu efeito “erga omnes” à decisão do Supremo Tribunal 
Federal, ficando consolidada a inconstitucionalidade da cobrança de 
contribuição social do exercente de mandato eletivo, mesmo que não 
vinculado a regime próprio da previdência social, nos moldes do art. 52, X, 
da CF. Desta feita, as modificações trazidas pela EC nº 20/98 em nada 
alteraram o posicionamento do STF, uma vez que tal emenda foi posterior à 
Lei nº 9.506/1997, cujo art. 13, § 1º se mostrava incompatível com a 
redação constitucional vigente ao tempo em que ela foi editada. A Turma 
consignou que somente com a Lei nº 10.887/2004, a qual acrescentou ao 
art, 12, I da Lei nº 8.212/91 a alínea “j”, é que foi estabelecido que os 
ocupantes de mandato eletivo, desde que não vinculados a regimes 
previdenciários próprios, são considerados segurados obrigatórios da 
Previdência Social, sendo considerado lícito o recolhimento de contribuição 
social sobre seus subsídios. Por fim, a Turma entendeu que nos termos do 
enunciado 35 da Turma Nacional de Uniformização: “A Taxa Selic, 
composta por juros de mora e correção monetária, incide nas repetições de 
indébito tributário”. A taxa SELIC deve incidir a partir do recolhimento 
indevido. Precedentes: STJ: EREsp 554.878/PE, EREsp 427.315/SP, 
EREsp 656.401/CE e EREsp 463.167/SP. (Processos nºs. 
2005.50.50.003852-6/01 e 2007.50.50.008481-8/01, Rel. Juíza Federal Dra. 
Cristiane Conde Chmatalik). 
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RURÍCOLA 
 
PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE – SEGURADA 
ESPECIAL – REQUISITOS – IDADE MÍNIMA E COMPROVAÇÃO DA 
ATIVIDADE RURAL DURANTE O PERÍODO EQUIVALENTE À 
CARÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO RESPECTIVO BENEFÍCIO – INÍCIO 
DE PROVA MATERIAL SUFICIENTE CORROBORADO POR 
TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO 
Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença 
que julgou procedente o pedido, condenando o recorrente a conceder 
aposentadoria rural à recorrida. Alega o INSS, em suas razões recursais, 
que a autora não apresentou documentos hábeis à comprovação de 
atividade rural em regime de economia familiar. No entanto, por análise do 
conjunto probatório constante dos autos, a Turma verificou que a recorrida 
implementou os requisitos para concessão de aposentadoria por idade rural, 
quais sejam, idade e efetivo exercício da atividade rurícola, como segurada 
especial, pelo período exigido pela Lei nº 8.213/91. Quanto à Certidão de 
Casamento juntada aos autos, a Turma entendeu que tal documento pode 
ser considerado para que seja constatado que a autora é lavradora, mesmo 
que nele só conste que seu marido é trabalhador rural. Acerca desse 
particular, assim se manifestou a Turma Nacional de Uniformização em sua 
Súmula nº 6: “Comprovação de Condição Rurícola. A certidão de casamento 
ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural 
do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola”. 
No mais, o princípio de prova material não necessita se referir a todo o 
período de trabalho no campo (Enunciado 14 da TNU), desde que 
contemporânea ao período a se provar (Enunciado 34 da TNU). No que se 
refere à exigência da atividade rural em período imediatamente anterior ao 
requerimento do benefício, a Turma considerou o direito adquirido ao 
benefício. No caso dos autos, restara constatado que a autora possuía 
idade e havia cumprido a carência, pelo exercício da atividade rural, antes 
de parar de trabalhar, devido a idade avançada. (Processo nº. 
2006.50.51.000993-0/01, Rel. Juíza Federal Dra. Cristiane Conde 
Chmatalik).  
  
PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE – SEGURADA 
ESPECIAL – INÍCIO DE PROVA MATERIAL SUFICIENTE 
CORROBORADO POR TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO – 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – QUALIDADE DE EMPRESÁRIO 
DO MARIDO 
A Turma entendeu que a simples informação do CNIS referente ao exercício 
da atividade de empresário pelo marido da autora não é capaz de refutar 
todas as provas produzidas nos autos referentes à qualidade de rurícola da 
autora (Processo nº. 2006.50.51.000412-8/01, Rel. Juíza Federal Dra. 
Cristiane Conde Chmatalik).  
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXERCÍCIO 
DE ATIVIDADE URBANA PELO MARIDO. POSSIBILIDADE DE 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL INDIVIDUALMENTE. AUSÊNCIA DE 
PROVA DE QUE ATIVIDADE URBANA TORNAVA DISPENSÁVEL 
TRABALHO RURAL. RECURSO IMPROVIDO. 
O fato de o marido da autora ter exercido a atividade urbana de sapateiro, 
paralelamente à atividade rural, impede que ele possa ser qualificado como 
segurado especial. Esse fato, porém, não afeta a situação particular da 
esposa, pois ela não tomava parte no exercício da atividade urbana e, 
segundo as testemunhas, trabalhou durante toda a vida no meio rural. É 
considerado segurado especial o produtor rural que exerça suas atividades 
individualmente ou em regime de economia familiar (art. 11, VII, da Lei nº 
8.213/91). Assim, para que o trabalhador rural se qualifique como segurado 
especial não é imprescindível a existência de regime de economia familiar: 
basta que o trabalhador exerça a atividade rural sozinho. Por conseguinte, 
ainda que se desconfigure o regime de economia familiar, pelo fato de a 
colaboração do marido na atividade rural não ser exclusiva, o fato é que a 
autora individualmente exerceu com exclusividade tal atividade e merece, só 
por isso, o enquadramento como segurada especial. Não há evidência de 
que a atividade urbana do marido fosse suficiente para tornar a exploração 
agrícola dispensável para a subsistência da família. Com este entendimento, 
a Turma manteve a sentença que julgou procedente o pedido de 
aposentadoria da autora como rurícola. (Processo nº 2005.50.50.010315-
4/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PERÍODOS 
DE ATIVIDADE RURAL INTERCALADOS COM ATIVIDADE URBANA. 
NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEO.  
A jurisprudência não exige que o início de prova material abranja todo o 
período de atividade rural. Não obstante, no caso específico do recorrido, 
desde que ele comprovadamente abandonou a zona rural para exercer 
atividade urbana, o início de prova material aproveitado para o período de 
atividade rural inicial torna-se inaplicável para instante posterior à rescisão 
da relação de trabalho urbana. De acordo com a Súmula nº 34 da Turma 
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais, “para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 
prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. A 
declaração do sindicato de trabalhadores rurais não vale como início de 
prova material, porque não está homologada pelo INSS, conforme exige o 
art. 106, III, da Lei nº 8.213/91. O contrato de parceria agrícola só teve a 
firma reconhecida dias antes da protocolização do requerimento 
administrativo de aposentadoria. Não se trata, pois, de documento 
contemporâneo. Aplica-se, mais uma vez, a Súmula nº 34 da Turma 
Nacional de Uniformização de Jurisprudência. O formulário de atendimento 
médico ambulatorial não está assinado. Papel sem assinatura não tem valor 
de documento. Os termos de declaração subscritos por particulares não 
fazem prova em face de terceiros, porque o art. 368 do CPC prescreve que 
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“as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, 
presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único 
ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a 
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o 
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de 
provar o fato”. O início de prova material é idôneo apenas para comprovar 
exercício de atividade rural no período compreendido entre 1963 e 1980. 
Esse tempo de atividade rural não pode ser aproveitado para concessão de 
aposentadoria rural por idade, porque não é “imediatamente anterior ao 
requerimento administrativo”, conforme exige o art. 143 da Lei nº 8.213/91. 
Quanto ao afirmado tempo de atividade rural compreendido entre 1997 e 
2003, falta início de prova material idôneo e contemporâneo. Sendo 
inadmissível a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 
8.213/91), esse tempo de atividade rural, que seria imediatamente anterior 
ao requerimento administrativo, não pode ser reconhecido. Com este 
entendimento, a Turma julgou improcedente o pedido de aposentadoria da 
parte autora na qualidade de segurada especial de rurícola. (Processo nº 
2005.50.52.000464-9/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves).  
 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NOVO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA 
TÁCITA DO PRIMEIRO. EXISTÊNCIA DE ELEMEENTOS DE PROVA 
SUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DO PRIMEIRO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. 
O INSS alegou que o houve desistência tácita do primeiro requerimento 
administrativo, desde que o autor formulou um segundo requerimento, que 
foi deferido. Alegou que a documentação necessária à concessão do 
benefício só foi apresentada na ocasião desse segundo requerimento. A 
aquiescência tácita do segurado com a decisão administrativa contrária só 
pode resultar de atos inequívocos que demonstrem o desinteresse da parte 
em ver a matéria reapreciada. Se o autor formulou novo requerimento de 
aposentadoria, isso significa reiteração do primeiro requerimento, e não 
desinteresse na pretensão. O processo administrativo instaurado por 
ocasião do primeiro requerimento administrativo já continha elementos de 
prova suficientes para o deferimento do benefício. O autor já havia 
completado a idade mínima de 60 anos. Já havia também suficiente início 
de prova material do exercício de atividade rural durante 138 meses 
(período de carência do benefício, conforme art. 142 da Lei nº 8.213/91): 
certidão de casamento, realizado em 1963, em que o autor foi qualificado 
como lavrador; título de eleitor, datado de 1983, também ponta que o autor 
era lavrador; termo de contrato de parceria agrícola com firma reconhecida 
em 2000. O INSS deferiu o segundo requerimento administrativo por estar 
instruído com mais documentos do que o primeiro requerimento 
administrativo. Considerando, porém, que os documentos juntados ao 
primeiro requerimento administrativo eram suficientes para cumprir o início 
de prova material, não havia razão justa para indeferi-lo. Com este 
entendimento, a Turma deu provimento ao recurso para reformar a 
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sentença, condenando o INSS a pagar ao recorrido os proventos da 
aposentadoria rural por idade NB 132.652.010-2 vencidas no período de 
14/07/2004 a 20/01/2006, com correção monetária e juros de mora à taxa de 
1% ao mês a partir da citação. (Processo nº 2006.50.54.000041-1/01, Rel. 
Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves).  
 
 
CIVIL 
 
RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. PROTESTO. SERASA. CADIM. 
Trata-se de pedido de revisão para que seja tornada sem efeito a decisão 
que antecipou os efeitos tutela nos autos do processo originário, mantendo 
o protesto, bem como a inscrição da Recorrida junto aos órgãos de proteção 
ao crédito SPC, SERASA e CADIM.  A Turma, por maioria, entendeu que se 
encontram presentes os requisitos estipulados no artigo 273 do CPC, não 
merecendo reforma a decisão. Para deferir a antecipação de tutela nos 
autos do processo originário, o Juiz de piso observou um conjunto de 
elementos, entre eles “as diversas ações envolvendo as mesmas partes e 
mesmo pedido baseado em suposta emissão de duplicatas frias; cartas de 
citação recusada pelos réus, sendo que posterior citação por oficial de 
justiça foi cumprida no mesmo endereço das partes; sentença proferida em 
âmbito da Justiça Estadual na qual consta que os emitentes do título não 
comparecerem para contestar e ao final foi anulado o título de crédito 
emitido. Entendeu a Turma serem suficientes as razões expostas tanto na 
decisão objurgada como na decisão que indeferiu o pedido de efeito 
suspensivo. Destarte, é irretocável o entendimento do julgador monocrático, 
considerando as repercussões negativas ao patrimônio de uma empresa 
enquanto pendente o protesto, bem como o embaraço em suas relações 
comerciais caso mantida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Se 
por um lado existe receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a 
recorrida, inexiste perigo de irreversibilidade do provimento que poderia 
prejudicar a Recorrente. Por fim, entendeu a Turma, por maioria, que não 
merecem prosperar as alegações quanto a ausência de comprovação de 
ilegalidade do protesto, bem como a efetivação do protesto como regular 
exercício do direito do credor, o entendimento jurisprudencial tem se 
estabelecido no sentido de que uma vez ausente o aceite das duplicas, cabe 
ao endossatário exigir do endossante a apresentação do comprovante de 
entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços no momento em que 
realizado o endosso, o que não ocorreu no presente caso. Com estes 
fundamentos, a Turma, por maioria, negou provimento ao recurso nos 
termos do voto do relator, vencido em parte o Dr. Rogério Moreira Alves, 
que dava provimento ao recurso para manter o protesto, por entender que 
tal medida é necessária para o exercício do Direito de Regresso por parte 
da Caixa Econômica Federal. (Processos nºs. 2006.50.51.001919-3/01, 
2007.50.51.000273-2/01, 2006.50.51.001926-0/01, 2006.50.50.001922-3/01 
e 2006.50.51.001928-4/01, Rel.: Juiz Federal Dr. Vladimir Vitovsky). 
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PENSÃO POR MORTE 
 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVADA UNIÃO 
ESTÁVEL. DE CUJUS. SEPARAÇÃO DE FATO. ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. 
RECURSO IMPROVIDO. 
A sentença julgou procedente o pedido autoral de concessão de pensão por 
morte por entender demonstrada a existência de união estável entre a 
autora e o “de cujus”. Insurge-se o INSS, alegando que a autora jamais foi 
companheira do falecido instituidor da pensão, porquanto o mesmo era 
casado, tratando-se na verdade de concubinato. Em relação à união estável, 
não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de a companheira receber 
pensão por morte do segurado, desde que comprovada tal situação. A 
particularidade do caso em tela, cinge-se no fato de que o ex-contribuinte 
era casado, sendo objeto do presente recurso a inexistência do direito à 
autora, por se tratar de concubina. A Turma entendeu que  "o fato do 
segurado encontrar-se casado no momento do óbito, não impede a 
concessão de pensão por morte à companheira, desde que reste 
comprovada a união estável”. Com efeito, a relação entre a autora e o 
falecido, esbarrava no requisito finalístico: objetivo de constituir família. O 
período de convivência não se retrata como adulterino, levando-se em 
consideração, que o relacionamento entre a autora e o falecido era 
exclusivo (durante décadas até o seu falecimento, o mesmo encontrava-se 
separado de fato e jamais voltou a se relacionar com a esposa),  autor  a 
autora e o falecida, porquanto,  além de público e contínuo, como restou 
comprovado pela análise da prova dos autos. Fica claro, portanto, que o 
conjunto probatório constante nos autos foi considerado suficiente, pelo 
julgador singular, a formar seu convencimento acerca do direito da autora à 
pensão por morte pretendida. Não restam dúvidas de que a requerente está 
amparada em sua pretensão, até porque, neste caso específico, o 
relacionamento do casal se caracterizou, efetivamente, em união estável, 
com todos os requisitos a ela inerentes (art. 16, I e § 4º da Lei 8.213/91). 
Com este entendimento, a Turma negou provimento ao recurso do INSS em 
virtude do falecido já se encontrar separado de fato da esposa. (Processo 
nº. 2005.50.54.000155-1/01, Rel.: Juiz Federal Dr. Vladimir Vitovsky). 
 
 
CONSTITUCIONAL 
 
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 
NÃO PROVIDO.  
A Turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad 
causam, pois o art. 196 da Constituição Federal atribui ao Estado o dever de 
prestar saúde aos seus súditos sem limitar a atribuição dos entes 
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federativos. No mais, A controvérsia existente nos presentes autos cinge-se 
à análise da responsabilidade administrativa de cada ente federativo pela 
realização dos fins da saúde pública, e, no caso concreto, pela distribuição 
gratuita de medicamentos. Por unanimidade, a Turma entendeu que é 
obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o 
acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, 
as mais graves. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, 
Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos 
no pólo passivo da demanda. (Processos nºs.: 2005.50.50.012766-3/01, 
2007.50.50.001082-3/01, 2005.50.50.013165-4/01, 2007.50.50.003108-5/01, 
2005.50.50.013745-0/01, 2006.50.01.007812-3/01, 2005.50.50.007245-5/01, 
2005.50.50.008252-7/01, 2005.50.50.013043-1/01, 2005.50.50.012771-7/01, 
Rel.: Juiz Federal Dr. Wilson Witzel). 
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MANDADOS DE SEGURANÇA 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE 
INDEFERE REQUERIMENTO DO INSS FUNDADO NO ART. 475-L, § 1º 
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL. SITUAÇÃO NÃO TERATOLÓGICA. NÃO CABIMENTO DO 
WRIT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
ART. 8º DA LEI Nº 1.533/51 E ART. 267, I C/C ART. 295, III, AMBOS DO 
CPC. 
O INSS foi condenado a revisar a RMI do benefício previdenciário do autor, 
elevando o percentual do salário-benefício para 100%, conforme sentença 
proferida pelo juiz do 2º Juizado Especial Federal. Após o trânsito em 
julgado, a autarquia requereu a extinção da execução sob a alegação de 
que a sentença seria título inexigível, uma vez que o STF, em julgamento de 
recursos extraordinários, decidiu que a revisão previdenciária deferida seria 
indevida. Tal requerimento teve por base o art. 475-L, § 1º do CPC, que 
considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo 
declarados inconstitucionais pelo STF. Diante do indeferimento do pleito 
pelo MM. Juiz do Juizado Especial Federal, o INSS impetrou o presente 
mandado de segurança visando à anulação da decisão proferida. 
Considerando as divergências havidas na Turma, no tocante ao cabimento 
de mandado de segurança em face da decisão que determina o 
cumprimento da sentença com trânsito em julgado, o relator retirou o 
processo de pauta para melhor análise.  (Processo nº.: 2004.50.50.007254-
2/04, Rel.: Juiz Federal Dr. Wilson Witzel). 


