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DECISÃO
Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte ora
requerente, pretendendo a reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados
Especiais da Seção Judiciária de Santa Catarina que, mantendo a sentença, julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria híbrida à parte autora, sob o
fundamento de que ela não comprovou o exercício de atividade rural no período
imediatamente anterior quando da implementação do requisito erário.
Sustenta a parte requerente que é possível a averbação dos períodos laborados nas
atividades urbana e rural, não sendo relevante, para tanto, saber qual a atividade
desenvolvida pela parte ao tempo do requerimento administrativo ou do cumprimento do
requisito da idade mínima para a concessão.
Em sede de juízo de admissibilidade, o Presidente da Turma de origem admitiu o
incidente, por entender que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade
necessários para tanto.
É o relatório.
O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida
realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto
prequestionamento da matéria trazida a debate.
Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo
evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de
admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta
Turma para melhor análise.
Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema
como representativo da controvérsia, e, no mesmo, sentido, o sobrestamento dos demais
processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua
o art. 17, incisos I e II, do RITNU.
Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para o
cumprimento das providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 03 de março de 2016.
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