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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N. 0000716-71.2013.8.15.0521.
ORIGEM: Vara Mista da Comarca de Alagoinha.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Julieta Batista da Silva.
ADVOGADO: José Alberto Evaristo da Silva (OAB/PB n. 10.248).
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
PROCURADOR: Ricardo Ney de Farias Ximenes (OAB/PB n. 10.931).

EMENTA:  AÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  APOSENTADORIA  RURAL  POR
IDADE.  PROCESSAMENTO  E  JULGAMENTO  DA  DEMANDA.  JUSTIÇA
FEDERAL  COMUM.  ART.  109,  I,  CF.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  APELAÇÃO  DA AUTORA.  INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DEVER DE REMESSA DOS
AUTOS  AO  JUÍZO  COMPETENTE.  ART.  113,  §2º.,  DO  CPC/1973.
PRECEDENTE DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

A declaração de incompetência absoluta do Juízo impõe a imediata a remessa dos
autos àquele competente para a apreciação do feito, nos termo do art. 113, § 2°, do
CPC/1973,  ante  o fato  de que o legislador,  sopesando os  interesses  em questão,
reconheceu a prevalência dos princípios da celeridade e da economia processual,
reputando  descabido  o  ajuizamento  de  uma  nova  ação,  com  custas  e  despesas
processuais a serem novamente guarnecidas pela parte demandante. Entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1091287/RS.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.  0000716-71.2013.8.15.0521, em que figuram  como Apelante Julieta Batista da
Silva e Apelado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe parcial provimento, ordenando a remessa dos autos à 12ª. Vara Federal da
Seção Judiciária do Estado da Paraíba.

VOTO.

Julieta Batista da Silva interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo  da  Vara  Mista  da  Comarca  de  Alagoinha,  f.  43/45,  nos  autos  da  Ação de
Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário por ela ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em que foi julgado extinto o processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. IV, do CPC/1973, ao fundamento de que
compete à Justiça Federal Comum o julgamento das causas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Em suas razões, f. 46/49, alegou que foi indevida a extinção do processo, ao
argumento de que deve haver o processamento e julgamento da lide, pugnando pelo
provimento  do  Apelo  e  pela  anulação  da  Sentença,  para  que,  após  a  regular



tramitação, seja julgado procedente o pedido, ordenando a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural.

Contrarrazoando,  f.  53/67,  a  Autarquia  Previdenciária  que  alegou  que  a
pretensão  deduzida  na  presente  demanda  já  foi  julgada  na  Ação  n.  051.2251-
06.2014.4.05.8200, pelo Juízo da 7ª. Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba,
razão  pela  qual  o  mérito  da  lide  em julgamento  não  poderá  ser  julgado,  ante  a
existência  de  coisa  julgada,  nos  termos  do  art.  485,  V,  do  CPC,  pugnando  pelo
desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

Considerando  que  a  Apelação foi  interposta contra  Sentença  publicizada
antes  da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  f.  45-v,  o  juízo  de
admissibilidade  deve  ser  exercido  com  fundamento  nas  disposições  normativas
processuais vigentes até então, nos termos do Enunciado Administrativo nº. 02 do
STJ1,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  exigidos  pelo  Código  revogado,  dela
conheço.

Resulta demonstrado nos autos que a Apelante, afirmando ser agricultora e já
haver atingido o requisito etário necessário, pretende ser beneficiária, na qualidade de
segurada especial,  da aposentadoria rural por idade, a ser concedida pelo  Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 201, da CF, e dos 9º., VII, 26,
§1º., 51, parágrafo único, e 62, V, VIII, §§3º, 4º, 5º e 6º.

A Constituição Federal, conforme art. 109, I, dispõe que compete à Justiça
Federal Comum o julgamento das causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes.

O Código de Processo Civil de 1973, vigente à data da prolação da Sentença,
dispunha que, declarada a incompetência absoluta, os autos deviam ser remetidos ao
Juiz competente.

O Superior  Tribunal  de Justiça,  no  julgamento  do  REsp.  n.  1091287/RS2,
adotou  o  entendimento  de  que  a  declaração  de  incompetência  absoluta  do  Juízo
impõe a imediata a remessa dos autos àquele competente para a apreciação do feito,

1 STJ,  Enunciado  administrativo  nº.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/1973
(relativos a  decisões  publicadas até  17 de março de 2016) devem ser  exigidos os requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2 “[…] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência imediata a remessa
dos autos àquele competente para a apreciação do feito, nos termo do art. 113, § 2°, do Estatuto
Processual Civil. É assim porque o legislador, sopesando os interesses em questão, reconheceu a
prevalência  dos  princípios  da  celeridade  e  da  economia  processual,  reputando  descabido  o
ajuizamento de uma nova ação, com custas e despesas processuais a serem novamente guarnecidas
pela parte demandante, o que, em última análise, obstaculiza o acesso ao Poder Judiciário. [...] 4.
Recurso especial provido, para determinar que o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de
Porto Alegre remeta os autos ao Juizado Especial Cível Federal competente, nos termos do art. 113,
§ 2°, do Código de Processo Civil. (STJ, REsp 1091287/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 19/11/2013).



nos termo do art. 113, § 2°, do CPC/1973, ante o fato de que o legislador, sopesando
os interesses em questão, reconheceu a prevalência dos princípios da celeridade e da
economia processual, reputando descabido o ajuizamento de uma nova ação, com
custas e despesas processuais a serem novamente guarnecidas pela parte demandante.

Na hipótese dos autos, considerando que o processamento e julgamento da
presente demanda compete à Justiça Federal Comum, posto que o polo passivo é
integrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia previdenciária federal,
deve haver  a  remessa dos autos,  e  não a  extinção do processo sem resolução de
mérito. 

A Resolução n.  25/2011, do Tribunal Regional Federal da 5ª. Região,  que
regulamentou a instalação da 12ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da
Paraíba,  prevê  que  a  jurisdição  do  referido  Órgão  abrange  os  municípios  de
Alagoinha, Araçagi, Araruna, Bananeiras, Belém, Borborema, Cacimba de Dentro,
Caiçara,  Campo  de  Santana,  Casserengue,  Cuitegi,  Dona  Inês,  Duas  Estradas,
Guarabira, Lagoa de Dentro, Logradouro, Mulungu, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba,
Riachão, Serra da Raiz, Serraria, Sertãozinho e Solânea, com competência plena para
processar e julgar as causas previstas no art. 109 da Constituição da República.

Posto isso,  conhecido o Apelo,  dou-lhe parcial provimento para, ante a
incompetência absoluta do Poder Judiciário Estadual para o processamento e
julgamento da lide, ordenar a remessa dos presentes autos à 12ª. Vara Federal
da Seção Judiciária do Estado da Paraíba.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene
de Lima Campos. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


