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Desta forma, incabíveis no rito dos Juizados as cautelares nominadas previstas no rito ordinário, uma vez que àquele se presta a uma prestação jurisdicional mais
célere, com provas robustas do direito invocado, ou, ao menos, a presença do mínimo
probatório a ensejar a elucidação da lide, a teor dos princípios constantes no art. 2° da
Lei 9.099/95, que diz que “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Nesta trilha o seguinte aresto de jurisprudência:
“PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1. No
Juizado Especial Federal não cabe cautelares nominadas, eis que têm rito próprio, que
destoa do rito previsto pelas Leis 9099/95 e 10259/01. 2. Recurso improvido” (Recurso
Cível, origem: JEF, processo: 200235007022925, UF: GO, Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal, Rel. Leornado Buissa Freitas, DJGO: 14/10/2002)”.

Seção II - Federal / JF
MÉDICOS E OUTROS DOCUMENTOS QUE POSSAM SER ÚTEIS AO DESLINDE DA
QUESTÃO.
Após a entrega do laudo, expeça-se ofício requisitório à Direção do Foro, para pagamento dos honorários periciais, arbitrados em R$ 176,10 (cento e setenta e seis
reais e dez centavos), comprometendo-se desde já o Sr. Perito a prestar ulteriores informações caso haja necessidade, conforme disposto no art. 3º da Resolução nº 440, de
30 de maio de 2005, do Conselho da Justiça Federal.
Em seguida, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, devendo a
parte ré manifestar-se sobre a possibilidade de acordo.
Havendo proposta de conciliação, dê-se ciência à parte autora para que manifeste sua aceitação ou recusa no prazo de 5 (cinco) dias.
Nova Friburgo, 11 de dezembro de 2008.
PAULO ALBERTO JORGE
Juiz Federal

Ademais, o ônus da prova cabe a quem alega (actori incumbit onus probandi), conforme art. 333, I do CPC, in verbis:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (...)”.
Embora o CDC disponha acerca da inversão do ônus da prova, a fim de favorecer a parte hipossuficiente, o autor não se desincumbiu de comprovar minimamente
fato constitutivo de seu direito, o que, no presente caso, significa a comprovação de
existência de conta poupança à época da possível incidência dos pretendidos índices
econômicos. Ante a justificativa de que a instituição financeira negou-se a fornecer os
extratos, caberá a parte autora, se assim o desejar, impetrar a nominada ação cautelar
no juízo competente.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com fulcro no art. 267, I do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios, conforme os artigos 55 da Lei
9.099/95 e 1º da Lei 10.259/2001.
Defiro a Gratuidade de Justiça.
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.
P.R.I.
14 - 2008.51.55.001299-8 (PROCESSO ELETRÔNICO) JACYRA GUIMARAES
DA SILVEIRA (Adv. KELVIN MONTEIRO BARACHO CYSNEIROS) x UNIAO FEDERAL
(Adv. NAO CADASTRADO). .
Considerando que o limite legal do valor da causa tutelado nos Juizados Especiais Federais, consoante disposto no artigo 3º da Lei 10.259/2001, é de no máximo
60 (sessenta) salários mínimos, diga a parte autora se renuncia, desde logo, a eventual
valor excessivo porventura existente ao final da presente demanda.
Sublinhe-se que, caso não ocorra a renúncia aqui mencionada, faz-se necessário que o demandante proponha nova ação na Vara Federal, e acaso o valor supere o
teto do Juizado, a ação será extinta, podendo o autor, se desejar, propor nova ação na
Vara Federal.
Após, cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar resposta, tudo conforme os artigos 285 do CPC, 9.º da Lei 10.259/2001, 5.º da Lei
9.099/95, e parágrafos 4.º e 10.º, do art. 11 do Provimento 02/2002, da Coordenadoria
dos Juizados Especiais Federais, devendo, na oportunidade, manifestar-se sobre a possibilidade de acordo e trazer os documentos pertinentes à presente causa.
Após, voltem os autos conclusos
15 - 2008.51.55.001314-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) HAYELLE FERREIRA
GALHARDO PEREIRA (Adv. CONRADO PASSOS CARDOSO) x CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Adv. SEM ADVOGADO). .
Defiro o benefício de gratuidade de justiça.
Pretende o demandante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de que
seja intimada a Caixa Econômica Federal - CEF para apresentar extratos de Conta de
Caderneta de Poupança do período de janeiro a fevereiro de 1989.
Fazendo uma cognição sumária dos fatos aventados pela parte autora na petição inicial, assim como dos documentos apresentados, não vislumbro a presença dos
requisitos cumulativos necessários à concessão da tutela antecipada, nos moldes do art.
273 do CPC.
Isto posto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
A parte autora deverá, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a existência
da(s) conta(s) de poupança (cartão de abertura de conta, extrato contemporâneo e etc.),
em data anterior a data dos expurgos objetos do presente feito, sob pena de extinção.
Intimem-se.
16 - 2008.51.55.001479-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) ANTONIO CELANO
(Adv. JOANDY BRAZ COELHO) x CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Adv. SEM ADVOGADO). .
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a titularidade da(s) conta(s) de poupança, bem como a existência da(s) referida(s) conta(s) no
período dos expurgos objetos do presente feito (ex.: cartão de abertura de conta, extrato
contemporâneo e etc.), sob pena de extinção.
Anoto que é ônus da parte autora comprovar minimamente a existência do
direito postulado em Juízo, de forma a que se possa, então, exigir da instituição financeira os respectivos extratos. Nesse sentido, é o recente Enunciado 59 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:
“ Em ação que vise à recomposição de saldo de caderneta de poupança, é
indispensável à propositura da ação documento que comprove a existência e a titularidade da conta no período imprescrito. Por outro lado, é ônus da CEF fornecer os extratos relativos à época do reajuste pleiteado ou comprovar o encerramento da conta”.
(Precedente: 2007.51.51.039542-2/01) “
17 - 2008.51.55.001480-6 (PROCESSO ELETRÔNICO) ERCOLE CELANO
(Adv. JOANDY BRAZ COELHO) x CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Adv. SEM ADVOGADO). .
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a titularidade da conta de poupança, bem como a existência da referida conta na data dos
expurgos objetos do presente feito (ex.: cartão de abertura de conta, extrato contemporâneo e etc.), sob pena de extinção.
Anoto que é ônus da parte autora comprovar minimamente a existência do
direito postulado em Juízo, de forma a que se possa, então, exigir da instituição financeira os respectivos extratos. Nesse sentido, é o recente Enunciado 59 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:
“ Em ação que vise à recomposição de saldo de caderneta de poupança, é
indispensável à propositura da ação documento que comprove a existência e a titularidade da conta no período imprescrito. Por outro lado, é ônus da CEF fornecer os extratos relativos à época do reajuste pleiteado ou comprovar o encerramento da conta”.
(Precedente: 2007.51.51.039542-2/01) “
51002 - JUIZADO/PREVIDENCIÁRIA
18 - 2006.51.05.000975-8 (PROCESSO ELETRÔNICO) ALBERTINA DE LIMA
SOARES (Adv. EVERTON WINTER) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
DESPACHO
Defiro a gratuidade de justiça.
Postula a parte autora a manutenção do benefício previdenciário de auxílio
doença, e sua posterior convolação em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de
incapacidade para o trabalho, em razão de ser portadora de hipertensão e problemas
ortopédicos.
A comprovação da alegada incapacidade depende de perícia médica.
Nomeio Perito Judicial o Dr. Alberto Estevez Garcia. Intime-se o Sr. Perito para realização de perícia, desde já designada para o dia 03 de abril de 2009, às 15:00h
horas, na sede deste Juízo, devendo o respectivo laudo pericial ser entregue até o dia
20 de abril de 2009.
No exame, responderá às seguintes perguntas, alem dos quesitos das partes:
A pessoa periciada encontra-se acometida de alguma patologia ou lesão?
Qual(quais)? Mencionar a CID.
A patologia ou lesão verificada decorre do trabalho desempenhado pela pessoa periciada? Descrever a etiologia da doença ou lesão verificada.
Qual o grau de evolução da(s) patologia(s) verificada(s)? Fundamente, mencionando, inclusive, eventual progressão ou regressão da(s) patologia(s).
Qual a data ou época do início da(s) patologia(s)? Fundamente.
Não sendo possível determinar a época de início, diga se é possível determinar há quanto tempo, pelo menos, a pessoa periciada porta a(s) patologia(s)? Fundamente.
A(s) patologia(s) verificada(s) acarreta(m) ou acarretou(aram) incapacidade para o trabalho na profissão da pessoa periciada? Fundamente.
Qual a data ou época do início da incapacidade laborativa? Fundamente.
Não sendo possível determinar a época de início, diga se é possível determinar há quanto tempo, pelo menos, a pessoa periciada está incapacitada para o trabalho na sua profissão. Fundamente.
Cite quais as limitações mentais ou físicas a que a pessoa periciada está sujeita (cognição, concentração, relacionamento interpessoal, esforço físico geral ou com
alguma parte do corpo, soerguimento de peso, manutenção em determinada posição, exposição ao sol, movimentos repetitivos, exposição ao ruído, etc.).
Cite quais as atividades mentais ou físicas que a pessoa periciada está apta
a realizar.
A(s) patologia(a) que acomete(m) a pessoa periciada é(são) passível(eis) de
cura, tratamento ou controle que permita a ela a mesma vida laborativa anterior com um
mínimo de sacrifício? Fundamente.
Informar o tipo de tratamento (medicamentoso, cirúrgico, fisioterápico, etc),
sua duração e se o mesmo é disponibilizado pelo sistema público de saúde no Município
ou região de residência da pessoa periciada. Na hipótese de não haver total amparo da
rede pública, informar o custo aproximado do tratamento.
A incapacidade para a profissão da pessoa periciada é temporária, permitindo
recuperação, ou é permanente? Fundamente.
Na hipótese de haver incapacidade permanente para a profissão da pessoa
periciada, há, sob o ponto de vista clínico, possibilidade presente ou futura de readaptação para outro tipo de atividade condizente com a escolaridade? Mencionar exemplos
de atividades que seriam compatíveis com as limitações clínicas apresentadas.
Caso a doença seja pré-existente à filiação à Previdência, a incapacidade laborativa sobreveio por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão invocada como causa do benefício?
Intimem-se as partes da perícia acima designada, podendo formular quesitos
complementares aos do Juízo e indicar assistente técnico, até a data da realização da
perícia.
NO MOMENTO DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, DEVERÁ O SR. PERITO
SOLICITAR AO PERICIADO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
COM FOTO. DEVERÁ TAMBÉM A PARTE AUTORA APRESENTAR EXAMES, LAUDOS

19 - 2007.51.55.005384-4 (PROCESSO ELETRÔNICO) VIVIANE BARROSO
LOPES (Adv. RODRIGO PHANARDZIS ANCORA DA LUZ) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo médico pericial do expert do Juízo.
Após, venham os autos conclusos para sentença.
20 - 2007.51.55.005609-2 (PROCESSO ELETRÔNICO) MARINEIDE RODRIGUES DA COSTA (Adv. EMANUELA LIMA MELLO DE QUEIROZ CAMPOS) x INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Intime-se novamente a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial, devendo apresentar os exames solicitados pelo Perito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 10 (dez) dias.
Apresentados os exames pela parte autora, intime-se o Perito para complementar o laudo. Prazo: 05 (cinco) dias.
Após, oficie-se à Direção do Foro solicitando o pagamento dos honorários periciais.
Dê-se vista às partes acerca da complementação do laudo, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.
Em seguida, venham-me conclusos.
21 - 2007.51.55.005635-3 (PROCESSO ELETRÔNICO) OLEANIR SOARES
DE FIGUEIREDO (Adv. NATHALIE MARTINEZ SANSONI) x UNIAO FEDERAL (Adv.
NAO CADASTRADO). .
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a
declaração de hipossuficiência devidamente assinada pelo próprio.
Após, venham os autos conclusos.
22 - 2007.51.55.005663-8 (PROCESSO ELETRÔNICO) DURCILEA TEIXEIRA
CONDACK (Adv. NATHALIE MARTINEZ SANSONI) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Recebo o recurso interposto pelo réu, no efeito devolutivo, eis que tempestivo.
Intime-se o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias,
contados da intimação, nos termos do art. 42 parágrafo 2º da Lei 9099/95 e do art. 61,
parágrafo 2º da Resolução nº 01 de 15 de fevereiro de 2007, do Egrégio TRF - 2ª Região, bem como para tomar ciência da sentença de fls. Retro.
Na mesma oportunidade, a parte autora deverá informar se a obrigação de
fazer já foi efetivamente cumprida.
Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Juízo Distribuidor
das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.
23 - 2007.51.55.005710-2 (PROCESSO ELETRÔNICO) MARIA HELENA
SANDRÉ (Adv. NATHALIE MARTINEZ SANSONI) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). . Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do laudo pericial, bem como da proposta de conciliação apresentada pelo
INSS. Prazo: 10 (dez) dias.
Em seguida, venham-me conclusos.
24 - 2008.51.05.000979-2 (PROCESSO ELETRÔNICO) JOSE CARLOS GOMES (Adv. JORGE MORVAN MAROTTE LUZ) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Defiro a gratuidade de justiça requerida.
Por outro lado, considerando que o limite legal do valor da causa tutelado nos
Juizados Especiais Federais, consoante disposto na Lei 10.259/2001, é de no máximo 60
(sessenta) salários mínimos, diga a parte autora se renuncia, desde logo, a eventual valor excessivo porventura existente ao final da presente demanda.
Sublinhe-se que, caso não ocorra a renúncia aqui mencionada, faz-se necessário que o demandante proponha nova ação na Vara Federal, e acaso o valor supere o
teto do Juizado, a ação será extinta, podendo o autor, se desejar, propor nova ação na
Vara Federal.
Após, cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar resposta, tudo conforme os artigos 285 do CPC, 9.º da Lei 10.259/2001, 5.º da Lei
9.099/95, e parágrafos 4.º e 10.º, do art. 11 do Provimento 02/2002, da Coordenadoria
dos Juizados Especiais Federais, devendo, na oportunidade, manifestar-se sobre a possibilidade de acordo e trazer os documentos pertinentes à presente causa.
Após, voltem os autos conclusos.
25 - 2008.51.55.000461-8 (PROCESSO ELETRÔNICO) JOAO FIALHO DE
FREITAS (Adv. ALEXANDRE VALENCA DE LIMA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo médico pericial do expert do Juízo.
Após, venham os autos conclusos para sentença.
26 - 2008.51.55.000692-5 (PROCESSO ELETRÔNICO) ELZA MARIA TEIXEIRA CARVALHO (Adv. WELLINGTON ROZENDO BRAGA AMBROSIO ALVIM) x INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Recebo o recurso interposto pelo réu, no efeito devolutivo, eis que tempestivo.
Intime-se o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias,
contados da intimação, nos termos do art. 42 parágrafo 2º da Lei 9099/95 e do art. 61,
parágrafo 2º da Resolução nº 01 de 15 de fevereiro de 2007, do Egrégio TRF - 2ª Região.
Na mesma oportunidade, a parte autora deverá informar se a obrigação de
fazer já foi efetivamente cumprida.
Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Juízo Distribuidor
das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.
27 - 2008.51.55.000872-7 (PROCESSO ELETRÔNICO) MARIA JOSÉ DOS
SANTOS SILVA (Adv. ANDRE LUIZ CARESTIATO SILVA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Considerando que o limite legal do valor da causa tutelado nos Juizados Especiais Federais, consoante disposto na Lei 10.259/2001, é de no máximo 60 (sessenta)
salários mínimos, diga a parte autora se renuncia, desde logo, a eventual valor excessivo
porventura existente ao final da presente demanda.
Sublinhe-se que, caso não ocorra a renúncia aqui mencionada, faz-se necessário que o demandante proponha nova ação na Vara Federal, e acaso o valor supere o
teto do Juizado, a ação será extinta, podendo o autor, se desejar, propor nova ação na
Vara Federal.
Após, cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar resposta, tudo conforme os artigos 285 do CPC, 9.º da Lei 10.259/2001, 5.º da Lei
9.099/95, e parágrafos 4.º e 10.º, do art. 11 do Provimento 02/2002, da Coordenadoria
dos Juizados Especiais Federais, devendo, na oportunidade, manifestar-se sobre a possibilidade de acordo e trazer os documentos pertinentes à presente causa.
Após, voltem os autos conclusos.
28 - 2008.51.55.001094-1 (PROCESSO ELETRÔNICO) LINDEMBERG SOARES DE MELLO (Adv. VANDERSON DA SILVA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Fl. 19 - defiro. Proceda a Secretaria a inclusão do Advogado Dr. VANDERSON DA SILVA no sistema processual, nos termos do instrumento de mandato de fl. 08,
bem como a exclusão do Dr. Márcio Caldas Barros, conforme requerido.
Na mesma oportunidade, considerando que o limite legal do valor da causa
tutelado nos Juizados Especiais Federais, consoante disposto na Lei 10.259/2001, é de
no máximo 60 (sessenta) salários mínimos, diga a parte autora se renuncia, desde logo,
a eventual valor excessivo porventura existente ao final da presente demanda.
Sublinhe-se que, caso não ocorra a renúncia aqui mencionada, faz-se necessário que o demandante proponha nova ação na Vara Federal, e acaso o valor supere o
teto do Juizado, a ação será extinta, podendo o autor, se desejar, propor nova ação na
Vara Federal.
Cite-se o INSS, nos termos do despacho de fl. 16.
29 - 2008.51.55.001137-4 (PROCESSO ELETRÔNICO) MARIA LUCIA SANTOS DE AZEVEDO (Adv. MAURO CESAR COUTINHO) x INSS-INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
DECISÃO
Indefiro, por ora, a gratuidade de justiça. Faculto a apresentação da declaração de que trata o art. 4o da Lei 1.060/50, assinada pela própria parte.
Pretende a parte autora a concessão de tutela antecipada, com vistas à obtenção do benefício previdenciário de auxílio-doença, negado administrativamente sob o
argumento de que não foi constatada, em perícia médica oficial, incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual.
Fazendo uma cognição sumária dos fatos aventados pela parte autora na petição inicial, assim como dos documentos apresentados, não vislumbro a presença dos
requisitos cumulativos aptos a concessão da tutela antecipada nos moldes do art. 273 do
CPC.
É certo que os atos administrativos em geral - tal como o indeferimento de
auxílio-doença por não ter sido constatada por meio de perícia oficial a incapacidade
laborativa da demandante - contam em seu nascedouro com presunção relativa de legitimidade, não podendo o Juízo desconstituir perícia aduzida por médico oficial nesta
fase processual sem a existência de prova robusta em contrário a esta conclusão, o que
por ora não vislumbro no caderno processual.
Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA.
A comprovação da alegada incapacidade depende de perícia médica.
Nomeio Perito Judicial o Dr. Alberto Estevez Garcia. Intime-se o Sr. Perito para realização de perícia, desde já designada para o dia 03 de abril de 2009, às 11:30h
horas, na sede deste Juízo, devendo o respectivo laudo pericial ser entregue até o dia
20 de abril de 2009.
No exame, responderá às seguintes perguntas, alem dos quesitos das partes:
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A pessoa periciada encontra-se acometida de alguma patologia ou lesão?
Qual(quais)? Mencionar a CID.
A patologia ou lesão verificada decorre do trabalho desempenhado pela pessoa periciada? Descrever a etiologia da doença ou lesão verificada.
Qual o grau de evolução da(s) patologia(s) verificada(s)? Fundamente, mencionando, inclusive, eventual progressão ou regressão da(s) patologia(s).
Qual a data ou época do início da(s) patologia(s)? Fundamente.
Não sendo possível determinar a época de início, diga se é possível determinar há quanto tempo, pelo menos, a pessoa periciada porta a(s) patologia(s)? Fundamente.
A(s) patologia(s) verificada(s) acarreta(m) ou acarretou(aram) incapacidade para o trabalho na profissão da pessoa periciada? Fundamente.
Qual a data ou época do início da incapacidade laborativa? Fundamente.
Não sendo possível determinar a época de início, diga se é possível determinar há quanto tempo, pelo menos, a pessoa periciada está incapacitada para o trabalho na sua profissão. Fundamente.
Cite quais as limitações mentais ou físicas a que a pessoa periciada está sujeita (cognição, concentração, relacionamento interpessoal, esforço físico geral ou com
alguma parte do corpo, soerguimento de peso, manutenção em determinada posição, exposição ao sol, movimentos repetitivos, exposição ao ruído, etc.).
Cite quais as atividades mentais ou físicas que a pessoa periciada está apta
a realizar.
A(s) patologia(a) que acomete(m) a pessoa periciada é(são) passível(eis) de
cura, tratamento ou controle que permita a ela a mesma vida laborativa anterior com um
mínimo de sacrifício? Fundamente.
Informar o tipo de tratamento (medicamentoso, cirúrgico, fisioterápico, etc),
sua duração e se o mesmo é disponibilizado pelo sistema público de saúde no Município
ou região de residência da pessoa periciada. Na hipótese de não haver total amparo da
rede pública, informar o custo aproximado do tratamento.
A incapacidade para a profissão da pessoa periciada é temporária, permitindo
recuperação, ou é permanente? Fundamente.
Na hipótese de haver incapacidade permanente para a profissão da pessoa
periciada, há, sob o ponto de vista clínico, possibilidade presente ou futura de readaptação para outro tipo de atividade condizente com a escolaridade? Mencionar exemplos
de atividades que seriam compatíveis com as limitações clínicas apresentadas.
Caso a doença seja pré-existente à filiação à Previdência, a incapacidade laborativa sobreveio por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão invocada como causa do benefício?
Intimem-se as partes da perícia acima designada, podendo formular quesitos
complementares aos do Juízo e indicar assistente técnico, até a data da realização da
perícia.
NO MOMENTO DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, DEVERÁ O SR. PERITO
SOLICITAR AO PERICIADO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
COM FOTO. DEVERÁ TAMBÉM A PARTE AUTORA APRESENTAR EXAMES, LAUDOS
MÉDICOS E OUTROS DOCUMENTOS QUE POSSAM SER ÚTEIS AO DESLINDE DA
QUESTÃO.
Após a entrega do laudo, expeça-se ofício requisitório à Direção do Foro, para pagamento dos honorários periciais, arbitrados em R$ 176,10 (cento e setenta e seis
reais e dez centavos), comprometendo-se desde já o Sr. Perito a prestar ulteriores informações caso haja necessidade, conforme disposto no art. 3º da Resolução nº 440, de
30 de maio de 2005, do Conselho da Justiça Federal.
Em seguida, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, devendo a
parte ré manifestar-se sobre a possibilidade de acordo.
Havendo proposta de conciliação, dê-se ciência à parte autora para que manifeste sua aceitação ou recusa no prazo de 5 (cinco) dias.
30 - 2008.51.55.001212-3 (PROCESSO ELETRÔNICO) IVONE CONDACK DA
SILVA (Adv. HELIO CARLOS ALVAREZ) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos
declaração subscrita pelo autor de que não está em condições de pagar as custas do
processo, nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50.
Por outro lado, considerando que o limite legal do valor da causa tutelado nos
Juizados Especiais Federais, consoante disposto na Lei 10.259/2001, é de no máximo 60
(sessenta) salários mínimos, diga a parte autora se renuncia, desde logo, a eventual valor excessivo porventura existente ao final da presente demanda.
Sublinhe-se que, caso não ocorra a renúncia aqui mencionada, faz-se necessário que o demandante proponha nova ação na Vara Federal, e acaso o valor supere o
teto do Juizado, a ação será extinta, podendo o autor, se desejar, propor nova ação na
Vara Federal.
Após, cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar resposta, tudo conforme os artigos 285 do CPC, 9.º da Lei 10.259/2001, 5.º da Lei
9.099/95, e parágrafos 4.º e 10.º, do art. 11 do Provimento 02/2002, da Coordenadoria
dos Juizados Especiais Federais, devendo, na oportunidade, manifestar-se sobre a possibilidade de acordo e trazer os documentos pertinentes à presente causa.
Após, voltem os autos conclusos.
31 - 2008.51.55.001222-6 (PROCESSO ELETRÔNICO) MARIZA SCHUENCK
GRAVINO (Adv. HELIO CARLOS ALVAREZ) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Pretende o demandante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de que
seja concedida pensão por morte de trabalhador rural.
Fazendo uma cognição sumária dos fatos aventados pela parte autora na petição inicial, assim como dos documentos apresentados, não vislumbro a presença dos
requisitos cumulativos necessários à concessão da tutela antecipada, nos moldes do art.
273 do CPC.
Isto posto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Intimem-se.
Por outro lado, considerando que o limite legal do valor da causa tutelado nos
Juizados Especiais Federais, consoante disposto na Lei 10.259/2001, é de no máximo 60
(sessenta) salários mínimos, diga a parte autora se renuncia, desde logo, a eventual valor excessivo porventura existente ao final da presente demanda.
Sublinhe-se que, caso não ocorra a renúncia aqui mencionada, faz-se necessário que o demandante proponha nova ação na Vara Federal, e acaso o valor supere o
teto do Juizado, a ação será extinta, podendo o autor, se desejar, propor nova ação na
Vara Federal.
Cite-se o INSS para, no prazo de trinta dias, apresentar resposta, tudo conforme os arts. 285 do CPC, 9º da Lei nº 10.259/01 e 5º da Lei nº 9.099/95, e §§ 4º e
10, do art. 11 do Provimento 02/2002, da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, devendo, na oportunidade, manifestar-se sobre a possibilidade de acordo e trazer
aos autos todos os documentos de que disponha para o esclarecimento da causa.
Por derradeiro, venham os autos conclusos.
32 - 2008.51.55.001254-8 (PROCESSO ELETRÔNICO) JANETE KLEIN PHILOT (Adv. HELIO CARLOS ALVAREZ) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Defiro o benefício de gratuidade de justiça.
Considerando que o limite legal do valor da causa tutelado nos Juizados Especiais Federais, consoante disposto na Lei 10.259/2001, é de no máximo 60 (sessenta)
salários mínimos, diga a parte autora se renuncia, desde logo, a eventual valor excessivo
porventura existente ao final da presente demanda.
Sublinhe-se que, caso não ocorra a renúncia aqui mencionada, faz-se necessário que o demandante proponha nova ação na Vara Federal, e acaso o valor supere o
teto do Juizado, a ação será extinta, podendo o autor, se desejar, propor nova ação na
Vara Federal.
Após, cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar resposta, tudo conforme os artigos 285 do CPC, 9.º da Lei 10.259/2001, 5.º da Lei
9.099/95, e parágrafos 4.º e 10.º, do art. 11 do Provimento 02/2002, da Coordenadoria
dos Juizados Especiais Federais, devendo, na oportunidade, manifestar-se sobre a possibilidade de acordo e trazer os documentos pertinentes à presente causa.
Após, voltem os autos conclusos.
33 - 2008.51.55.001271-8 (PROCESSO ELETRÔNICO) LUIZ ALBERTO GELBAUM (Adv. BRUNO PACHECO PEREIRA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos
declaração subscrita pelo autor de que não está em condições de pagar as custas do
processo, nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50.
Por outro lado, considerando que o limite legal do valor da causa tutelado nos
Juizados Especiais Federais, consoante disposto na Lei 10.259/2001, é de no máximo 60
(sessenta) salários mínimos, diga a parte autora se renuncia, desde logo, a eventual valor excessivo porventura existente ao final da presente demanda.
Sublinhe-se que, caso não ocorra a renúncia aqui mencionada, faz-se necessário que o demandante proponha nova ação na Vara Federal, e acaso o valor supere o
teto do Juizado, a ação será extinta, podendo o autor, se desejar, propor nova ação na
Vara Federal.
Após, cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar resposta, tudo conforme os artigos 285 do CPC, 9.º da Lei 10.259/2001, 5.º da Lei
9.099/95, e parágrafos 4.º e 10.º, do art. 11 do Provimento 02/2002, da Coordenadoria
dos Juizados Especiais Federais, devendo, na oportunidade, manifestar-se sobre a possibilidade de acordo e trazer os documentos pertinentes à presente causa.
Após, voltem os autos conclusos.
34 - 2008.51.55.001439-9 (PROCESSO ELETRÔNICO) VERA CONCALVES
DUBOIS (Adv. ANDERSON QUINTES DA MOTTA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Defiro a Gratuidade de Justiça requerida.
Por outro lado, considerando que o limite legal do valor da causa tutelado nos
Juizados Especiais Federais, consoante disposto na Lei 10.259/2001, é de no máximo 60
(sessenta) salários mínimos, diga a parte autora se renuncia, desde logo, a eventual valor excessivo porventura existente ao final da presente demanda.
Sublinhe-se que, caso não ocorra a renúncia aqui mencionada, faz-se necessário que o demandante proponha nova ação na Vara Federal, e acaso o valor supere o
teto do Juizado, a ação será extinta, podendo o autor, se desejar, propor nova ação na
Vara Federal.
Após, cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar resposta, tudo conforme os artigos 285 do CPC, 9.º da Lei 10.259/2001, 5.º da Lei
9.099/95, e parágrafos 4.º e 10.º, do art. 11 do Provimento 02/2002, da Coordenadoria
dos Juizados Especiais Federais, devendo, na oportunidade, manifestar-se sobre a possibilidade de acordo e trazer os documentos pertinentes à presente causa.
Após, voltem os autos conclusos.
35 - 2008.51.55.001440-5 (PROCESSO ELETRÔNICO) IRACI DA FONSECA
BIZZO (Adv. ANDERSON QUINTES DA MOTTA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
Defiro a Gratuidade de Justiça requerida.
Por outro lado, considerando que o limite legal do valor da causa tutelado nos
Juizados Especiais Federais, consoante disposto na Lei 10.259/2001, é de no máximo 60

