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PODER JUDICIÁRIO

Ano XXXV - N o- 002/003 - Parte III
Rio de Janeiro, quarta-feira - 7 de janeiro de 2009

Neste caso, intime-se a parte ré, com prazo de 30 (trinta) dias, para fornecer
os extratos da conta-poupança 0194-013-298027-2 nos meses de janeiro e fevereiro/89,
abril e maio/90 e fevereiro/91, ficando ciente que a não localização dos extratos importará na regressão/progressão do saldo existente em data mais próxima ao período reclamado.

Seção II - Federal / JF
Intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para que, no prazo de 10 (dez)
dias, cumpra o determinado na Decisão de fls. 57, datada de 24/06/2008, abaixo transcrito:
“Intime-se a representante da parte autora para ciência, bem como para que
apresente Termo de Curatela neste Juízo, ainda que provisório.”

Após, venham os autos imediatamente conclusos para sentença.

São Gonçalo, 5 de dezembro de 2008.

Deixo de designar audiência de conciliação, instrução e julgamento, eis que a
não realização não importa em prejuízo para as partes.

RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA
JUÍZA FEDERAL
1º Juizado Especial Federal de São Gonçalo

São Gonçalo, 5 de dezembro de 2008.
RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA
Juíza Federal
20 - 2008.51.67.004485-1 (PROCESSO ELETRÔNICO) GERSON GONÇALVES PEREIRA DA COSTA (Adv. MARCELO FEIJO CHALREO) x CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. .
DESPACHO
Trato de ação através da qual a parte autora objetiva o pagamento dos expurgos inflacionários incidentes sobre o saldo vinculado da conta de FGTS referentes
aos planos econômicos Verão (janeiro/1989) e Collor I (abril/1990), em parcela única sem
deságio, além do pagamento dos juros e correção monetária.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias:
apresente cópia de seus vínculos empregatícios, constantes da CTPS;
2) esclareça e comprove em qual das hipóteses do art. 20 da Lei 8036/90 se
enquadra. Caso se enquadre na hipótese do inciso VIII (três anos ininterruptos fora do
regime do FGTS), traga aos autos os dados do CAGED (obtido junto a CEF) ou CNIS
(obtido junto ao INSS).

28 - 2007.51.67.005575-3 (PROCESSO ELETRÔNICO) PAULO ROBERTO
DA SILVA LIMA (Adv. LIA REGINA SOUTO VIANA PEREIRA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. SENTENÇA TIPO: EMBARGOS DE DECLARACAO REGISTRO NR. 003816/2008 Custas para Recurso - Autor: R$ 0,00. Custas para Recurso Réu: R$ 0,00. . (...)
Por tal razão, rejeito os embargos, mas acolho os cálculos efetuados pelo
Réu (fls. 76/77) e, na forma do art. 463 do CPC, RETIFICO O ERRO de cálculo constante da Sentença de fls. 68/69, cujo dispositivo passa agora a ter a seguinte redação:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 269, I,
do CPC, e condeno o INSS a: a) proceder à retificação do valor da renda mensal inicial
do benefício de aposentadoria por invalidez, NB 115.634.420-1, para o montante de R$
454,65, mantendo-se a data de início do benefício em 29.12.1999 e b) apurar na via
administrativa e pagar, mediante RPV, as diferenças atrasadas em favor da parte autora,
observada a prescrição qüinqüenal, e devidamente atualizadas de acordo com a legislação previdenciária e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Qualquer parcela comprovadamente paga na via administrativa, objeto deste
litígio, deve ser compensada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Cumprido, cite-se e intime-se a CEF para que responda a ação no prazo legal e informe os saldos das contas de FGTS do autor (PIS/PASEP: 120.623.915-54),
bem como o valor que entende devido a título de expurgos inflacionários, consoante o
teor da LC 110/01. Caso a parte autora tenha aderido ao acordo previsto na referida Lei
Complementar, deve a Ré apresentar, no prazo para resposta, a cópia do Termo de Adesão assinado, sob pena de não ser o acordo considerado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, à vista do disposto no
art. 55, da Lei nº. 9.099/95.

Deixo de designar audiência de conciliação, instrução e julgamento, eis que a
não realização não importa em prejuízo para as partes.
São Gonçalo, 5 de dezembro de 2008.

Feito, intime-se o INSS da requisição realizada, bem como para que, em 15
(quinze) dias, comprove o cumprimento do determinado na sentença, no que tange à
obrigação de fazer, trazendo aos autos prova do seu adimplemento, sob pena de multa
diária de R$ 100,00. No prazo de 30 (trinta) dias, deverá comprovar o adimplemento dos
consectários da OBRIGAÇÃO DE FAZER, qual seja a apuração e pagamento dos valores devidos no período entre a data da elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial
e a data da implementação.

RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA
Juíza Federal
21 - 2008.51.67.004617-3 (PROCESSO ELETRÔNICO) AGOSTINHO QUEIROZ FILHO (Adv. ANA LUCIA RODRIGUES) x UNIAO FEDERAL. .
Processo: 2008.51.67.004617-3
Recebo o recurso inominado interposto pela Ré em seu duplo efeito, conforme disposto no artigo 5º da Lei nº. 10.259/2001 e artigo 43 da Lei nº. 9.099/95.
Intime-se a parte autora a apresentar resposta, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, remetam-se eletronicamente os autos ao setor de distribuição das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
São Gonçalo, 17 de dezembro de 2008.
RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA
Juíza Federal
1º Juizado Especial Federal de São Gonçalo

Transitada em julgado e mantida a sentença proferida, requisite-se ao Exmo.
Sr. Presidente do TRF da 2ª Região o pagamento, por depósito, dos valores da condenação, nos termos da Resolução nº 557, de 26/06/2007, do Conselho de Justiça Federal.

Com a comunicação do depósito pelo TRF da 2ª Região, intime-se a parte
beneficiária para que proceda ao levantamento dos valores junto à instituição bancária,
informando a Secretaria o número da requisição do RPV, bem como o número da contadepósito junto à CEF, salientando que a mesma, de posse das informações acima, deverá comparecer à agência da Caixa Econômica Federal deste município, também munida com os originais da carteira de identidade e do CPF. Casa haja, intime-se o causídico, via publicação, acerca do depósito efetuado.
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
29 - 2007.51.67.007146-1 (PROCESSO ELETRÔNICO) SEBASTIANA BARBOSA DE SOUZA (Adv. CONRADO JOSE ARAUJO DIAS) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. .

Processo: 2008.51.67.004678-1
DESPACHO
Trato de ação através da qual a parte autora objetiva o pagamento dos expurgos inflacionários incidentes sobre o saldo vinculado da conta de FGTS referentes
aos planos econômicos Bresser (26,06%), Verão (47,92%), Collor I (84,32% e 44,80%) e
Collor II (21,87%), em parcela única sem deságio, além do pagamento dos juros e correção monetária. Requer ainda multa indenizatória de 40%.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias:
apresente cópia legível do seu cartão do PIS/PASEP, ou qualquer outro documento que possua seu número;
2) esclareça e comprove em qual das hipóteses do art. 20 da Lei 8036/90 se
enquadra. Caso se enquadre na hipótese do inciso VIII (três anos ininterruptos fora do
regime do FGTS), traga aos autos os dados do CAGED (obtido junto a CEF) ou CNIS
(obtido junto ao INSS).
Cumprido, cite-se e intime-se a CEF para que responda a ação no prazo legal e informe os saldos das contas de FGTS do autor, bem como o valor que entende
devido a título de expurgos inflacionários, consoante o teor da LC 110/01. Caso a parte
autora tenha aderido ao acordo previsto na referida Lei Complementar, deve a Ré apresentar, no prazo para resposta, a cópia do Termo de Adesão assinado, sob pena de não
ser o acordo considerado.
Deixo de designar audiência de conciliação, instrução e julgamento, eis que a
não realização não importa em prejuízo para as partes.
São Gonçalo, 5 de dezembro de 2008.

24 - 2008.51.67.004707-4 (PROCESSO ELETRÔNICO) LAURA DE SÁ BORGES (Adv. TAYON HEVEA DOS SANTOS) x UNIAO FEDERAL. .
Processo: 2008.51.67.004707-4
Recebo o recurso inominado interposto pela Ré em seu duplo efeito, conforme disposto no artigo 5º da Lei nº. 10.259/2001 e artigo 43 da Lei nº. 9.099/95.
Intime-se a parte autora a apresentar resposta, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, remetam-se eletronicamente os autos ao setor de distribuição das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
São Gonçalo, 17 de dezembro de 2008.
RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA
Juíza Federal
1º Juizado Especial Federal de São Gonçalo
25 - 2008.51.67.004815-7 (PROCESSO ELETRÔNICO) ZENIL MACHADO
CARDOSO (Adv. MARIA DA PENHA REZENDE RAEDER) x UNIAO FEDERAL. SENTENÇA TIPO: B2 - SENTENÇA REPETITIVA (PADRONIZADA) REGISTRO NR.
003864/2008 Custas para Recurso - Autor: R$ 0,00. Custas para Recurso - Réu: R$
0,00. . “A presente ação foi proposta em 23/09/2008 e, como a prescrição atingiu a pretensão autoral, no que respeita às eventuais parcelas vencidas antes do qüinqüênio precedente à propositura da ação, consoante o verbete da Súmula nº. 85 do E. Superior
Tribunal de Justiça, entendo que eventuais valores devidos seriam a partir de
23/09/2003.
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a Ré
na obrigação de revisar as referidas gratificações, bem como no pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição qüinqüenal, a data da inativação e/ou instituição
da pensão da parte autora e o limite de 60 salários mínimos vigente na data do ajuizamento da ação, com base nos seguintes parâmetros:
GDATA
- de setembro de 2003 a abril de 2004 - correspondente a 10 (dez) pontos;
- a partir de maio/2004 - correspondente a 60 (sessenta) pontos.
GDPGTAS
- a partir de julho de 2006 com o valor correspondente a 80% (oitenta por
cento) do seu valor máximo, observados o posicionamento na tabela e o cargo efetivo
ocupado pelo servidor, até sua regulamentação e conseqüente perda do caráter de generalidade.”
51002 - JUIZADO/PREVIDENCIÁRIA
26 - 2006.51.67.003299-2 (PROCESSO ELETRÔNICO) EUNICE BASTOS
GOMES (Adv. CLAUDIA MARIA DOS SANTOS GONCALVES) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. SENTENÇA TIPO: B2 - SENTENÇA REPETITIVA (PADRONIZADA) REGISTRO NR. 003878/2008 Custas para Recurso - Autor: R$ 0,00. Custas para Recurso - Réu: R$ 0,00. . (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando a Autarquia Previdenciária a: 1) proceder à correção do valor da renda mensal inicial do benefício previdenciário da parte autora para o montante de $
3.142.258,72, mantendo-se a data de início do benefício em 28/06/1995 e 2) pagar as
parcelas atrasadas, conforme apurado pela Seção de Cálculos, no montante de R$
24,900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), atualizado até 20/05/2008, de acordo
com a legislação previdenciária, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir
da citação.
27 - 2007.51.17.001969-3 (PROCESSO ELETRÔNICO) EDIMAR ALVES ALCANTARA (Adv. LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. NAO CADASTRADO). .
PROCESSO: 2007.51.17.001969-3

Transitada em julgado e mantida a sentença proferida, expeça-se RPV no valor referente aos honorários periciais antecipados pela Seção Judiciária do Estado do Rio
de Janeiro, tendo em vista que estes deverão ser suportados pela parte vencida (art. 12,
§ 1º., da Lei nº. 10.259/01).
Outrossim, requisite-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRF da 2ª Região o pagamento, por depósito, do valor da condenação, nos termos da Resolução nº. 438, de
30.05.2005, do Conselho de Justiça Federal.
Feito isso, intime-se o INSS da requisição realizada.
Com a comunicação do depósito pelo TRF da 2ª Região, intime-se a parte
beneficiária para que proceda ao levantamento dos valores junto à instituição bancária,
informando a Secretaria o número da requisição do RPV, bem como o número da contadepósito junto à CEF, salientando que a mesma, de posse das informações acima, deverá comparecer à agência da Caixa Econômica Federal deste município, também munida com os originais da carteira de identidade e do CPF. Intime-se também o causídico,
via publicação na imprensa, acerca do depósito efetuado.
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
P.I
33 - 2008.51.67.000041-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) MIRIAN SILVA DE
OLIVEIRA (Adv. ANA RUTH DE SOUZA GOMES) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL. SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA REGISTRO NR. 003921/2008 Custas para Recurso - Autor: R$ 0,00. Custas para Recurso Réu: R$ 0,00. . (...)
Por todo o exposto, ratifico os termos da antecipação dos efeitos da tutela.
E, no mais, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, determinando que a parte ré implante em favor de Mirian Silva de Oliveira, o amparo assistencial previsto no art.
20 da Lei nº 8.742/93, fixando como data de início o dia 28.05.2007, e apure os valores
das parcelas vencidas, para fins de expedição do RPV. As diferenças serão apuradas
administrativamente e acrescidas de juros e correção monetária desde quando devidas
(28.05.2007), na forma da lei civil, compensando-se os valores já pagos por força da
tutela antecipada.
Deixo consignada a possibilidade de revisão administrativa do benefício, caso
verificada alteração das condições que impuseram sua implantação, autorizando o Réu a
assim proceder, na forma prevista no art. 21 da Lei nº 8.742/93.
A apresentação dos valores apurados pelo INSS deve se dar em até 60 (sessenta) dias após o trânsito em julgado, a fim de ser expedida a requisição de pequeno
valor.

Intime-se, portanto, a parte autora para que, em até 10 (dez) dias, apresente,
se assim desejar, ao Juízo declaração pessoal de renúncia aos valores que excederem
60 (sessenta) salários mínimos.

Defiro à parte autora a gratuidade de justiça requerida, ante a declaração
pessoal apresentada na forma do art. 4º da Lei 1.060/50.

Silente, fica a parte autora ciente de que o pagamento se fará através de
precatório.
São Gonçalo, 10 de dezembro de 2008.
RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA
Juíza Federal
30 - 2007.51.67.008138-7 (PROCESSO ELETRÔNICO) GENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA (Adv. PABLO DE SOUZA MARTINS) x INSS-INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL. SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA
REGISTRO NR. 003903/2008 Custas para Recurso - Autor: R$ 0,00. Custas para Recurso - Réu: R$ 0,00. .
Processo nº. 2008.51.67.008138-7
Parte Autora: GENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA
Parte Ré: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Juíza: Drª. Renata Alice Bernardo Serafim de Oliveira
SENTENÇA
Tipo A
Dispenso o relatório, na forma do art. 1º. da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei

RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA
Juíza Federal
1º Juizado Especial Federal de São Gonçalo

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da
Lei nº 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Transitada em julgado e mantida a sentença proferida, expeça-se RPV no valor referente aos honorários periciais antecipados pela Seção Judiciária do Estado do Rio
de Janeiro, tendo em vista que estes deverão ser suportados pela parte vencida (art. 12,
§ 1º., da Lei nº. 10.259/01).

Processo: 2008.51.67.004704-9

São Gonçalo, 17 de dezembro de 2008.

O pagamento dos valores atrasados deve ser dar em prazo nunca superior
ao fixado no art. 17, da Lei nº. 10.259/01, contado do trânsito em julgado da presente
decisão, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.
Ratifico os termos da decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça,
tendo em vista seu requerimento na forma do artigo 4º da Lei nº. 1060/50.

A parte autora pode então, na forma do art. 17, § 4º da Lei nº 10.259/2001:
a) renunciar ao excedente a 60 salários-mínimos à época do pagamento (R$ 2.114,31) e
receber a quantia de R$ 22.800,00 através de requisição de pequeno valor OU b) receber o total apurado (R$ 24.914,31) através de precatório.

23 - 2008.51.67.004704-9 (PROCESSO ELETRÔNICO) EVA DE OLIVEIRA
COSTA (Adv. TAYON HEVEA DOS SANTOS) x UNIAO FEDERAL. .

Intime-se a parte autora a apresentar resposta, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, remetam-se eletronicamente os autos ao setor de distribuição das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

tadoria por invalidez de 04.11.2008 até a efetiva implantação do benefício, para fins de
expedição de RPV, com a devida correção e acréscimo de juros de 1% ao mês a contar
da citação;
Implantar em favor da parte autora o benefício de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ a partir da data de 04.11.2008, através da conversão do auxílio-doença anterior.

Assim, nos moldes do enunciado nº 48 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, desnecessária a renúncia, sendo competente este juízo para
apreciar e julgar a presente lide, uma vez que o salário mínimo vigente na data do ajuizamento era de R$ 22.800,00 (enunciado nº 47).

O montante devido até o mês da apresentação da inicial (setembro de 2007)
sem correção e juros é de R$ 14.862,82.

RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA
Juíza Federal

Recebo o recurso inominado interposto pela Ré em seu duplo efeito, conforme disposto no artigo 5º da Lei nº. 10.259/2001 e artigo 43 da Lei nº. 9.099/95.

D.O.

Implantado o benefício e apresentadas as diferenças, dê-se vista à parte autora, por até 5 (cinco) dias, para manifestação. Havendo concordância ou inércia, expeça-se a requisição de pequeno valor ao Eg. TRF da 2ª Região, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.2005, do Conselho de Justiça Federal. Feito isso, intime-se o
INSS da requisição realizada.
Com a comunicação do depósito pelo TRF da 2ª Região, intime-se a parte
beneficiária para que proceda ao levantamento dos valores junto à instituição bancária,
informando a Secretaria o número da requisição do RPV, bem como o número da contadepósito junto à CEF, salientando que a mesma, de posse das informações acima, deverá comparecer à agência da Caixa Econômica Federal deste município, também munida com os originais da carteira de identidade e do CPF. Intime-se também o causídico,
via publicação no D.O., acerca do depósito efetuado.

Processo nº. 2007.51.67.007146-1
O valor apurado pelo INSS alcança R$ 24.914,31 (fls. 61).

22 - 2008.51.67.004678-1 (PROCESSO ELETRÔNICO) IZAIAS CARVALHO
DA SILVA (Adv. ELAINE CRISTINA OLIVEIRA REGO) x CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. .

DIÁRIO OFICIAL

do Estado do Rio de Janeiro

9.099/95.
A questão controvertida nos autos situa-se em relação à própria incapacidade
laborativa temporária da parte autora, um dos requisitos exigidos para a concessão do
benefício previdenciário de auxílio-doença.
Alega o Autor que teve seu pedido indeferido devido parecer contrário da perícia médica administrativa, mas que sofre das restrições impostas pela sua enfermidade,
afirmando que não pode exercer seu trabalho habitual já que é incapaz para tal.
Levada a efeito a prova pericial médica determinada por este Juízo, restou
evidenciado que ainda que a parte autora sofra efetivamente das enfermidades descritas
no laudo de fl. 33, o mesmo encontra-se capaz de desenvolver suas atividades habituais,
não só as relacionadas ao trabalho, como também aquelas inerentes à sua rotina diária
(laudo pericial, quesitos 7 e 8). Assim sendo, está o autor capacitado para levar uma
vida independente.
Note-se que o médio-perito deste juízo, afirmou que o examinado não só é
capaz para a atividade que exerce habitualmente como para toda e qualquer atividade
laborativa (quesito de nº 7 e 8), ainda que seja portador de uma doença que não tem
possibilidade de cura. No caso concreto, como afirma o médico-perito, somente em casos de intercorrências (doenças oportunistas) o acompanhamento será necessário.
Os fatos mencionados acima, corroborado com a anamnese, exame clínico,
exames complementares contraditórios, laudos e receitas, levaram o médico-perito do juízo a concluir pela capacidade da parte autora.
Em relação à época em que teve o auxílio doença cancelado, não se desincumbiu o demandante de comprovar as alegações de que naquela ocasião estaria
debilitado para o trabalho. Não restaram afastadas as perícias médicas do INSS que
concluíram pela inexistência de doença incapacitante.
Nesse contexto, considerando-se ausente um dos requisitos básicos para o
restabelecimento do benefício previdenciário pleiteado (auxílio-doença previdenciário),
qual seja a incapacidade para o exercício da atividade laborativa, não há como acolher a
pretensão autoral deduzida em juízo.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação acima, a teor do art. 269, I, do CPC.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma da lei, ressalvada a sucumbência em grau recursal.
Deferiu o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista seu requerimento
na forma do artigo 4º da Lei nº. 1060/50.
Oportunamente, arquivem-se os autos com a respectiva baixa na distribuição.
São Gonçalo, 17 de dezembro de 2008.
Renata Alice Bernardo Serafim de Oliveira
Juíza Substituta do 1º. Juizado Especial Federal de São Gonçalo
31 - 2007.51.67.008375-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) NILTON SILVA (Adv.
RAQUEL CRISTINA BARBOSA DE ARAUJO) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA REGISTRO NR. 003850/2008 Custas para Recurso - Autor: R$ 0,00. Custas para Recurso Réu: R$ 0,00. . (...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, a teor dos artigos
269, I e IV, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, a teor do art. 55,
da Lei nº. 9.099/95.
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
P.I.
32 - 2008.51.17.001130-3 (PROCESSO ELETRÔNICO) IVONE RODRIGUES
DA SILVA (Adv. ANIBAL BRUNO NETO) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL. SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA REGISTRO NR.
003856/2008 Custas para Recurso - Autor: R$ 0,00. Custas para Recurso - Réu: R$
0,00. . (...)
No mais, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o
fim de condenar o Réu a:
Conceder em favor de Ivone Rodrigues da Silva o benefício de AUXÍLIODOENÇA;
Apurar na via administrativa o valor das parcelas vencidas de auxílio-doença,
no período de 01.04.2008 até 03.11.2008, e o valor das parcelas vencidas de aposen-

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
P.I.
34 - 2008.51.67.000627-8 (PROCESSO ELETRÔNICO) JOSE ALBERTO DE
CAMPOS LIMA (Adv. UIRA DE SOUZA MARTINS) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL. . PROCESSO Nº. 2008.51.67.000627-8
Determino a produção de prova pericial com a realização de perícia médica
dia 13 de março de 2009, às 10:30 horas, na Rua Coronel Serrado,1000,12º andar (sala
de audiência) São Gonçalo, RJ, tels. 3218-6215, nomeando para o encargo o Dr. EDISON MIRANDA , CRM nº52.45569-3 , a fim de ser diagnosticada a enfermidade da parte autora e respondidos, em laudo a ser elaborado no prazo de 10 (dez) dias, os seguintes quesitos judiciais:
1) O periciado sofre ou sofreu de algum tipo de enfermidade física ou mental? Sendo afirmativa a resposta, qual?
2) Qual o período aproximado em que a enfermidade se manifestou e, ainda,
se continua a se manifestar?
3) Quais as conseqüências decorrentes da enfermidade diagnosticada?
4) A enfermidade foi curada integralmente ou parcialmente? Sendo negativa a
resposta, há possibilidade de cura?
5) O periciado necessita de assistência permanente de outra pessoa? Em caso de resposta afirmativa, qual tipo de assistência?
6) O periciado, em função da enfermidade que sofre, é incapaz para a vida
independente?
7) É incapaz para a atividade laborativa que exerce habitualmente? Temporária ou definitivamente?
8) É incapaz para toda e qualquer atividade laborativa? Temporária ou definitivamente?
9) Com base em sua análise clínica, se for o caso, em que data o autor
tornou-se incapacitado permanentemente para o trabalho.?
10) A perícia foi baseada em exames complementares? Em caso positivo,
quais?
Quando da intimação do perito nomeado, deverá ser informado o CPF da
parte autora, de forma a possibilitar o acesso da íntegra do processo pela INTERNET.
No caso de impossibilidade de acesso aos autos pela perita através da internet, providencie a Secretaria o envio à mesma das cópias dos documentos pertinentes acostados à inicial.
Assino à parte autora o prazo de 10(dez) dias para apresentar quesitos e
indicar seu assistente técnico, se desejar. Fica a mesma desde já ciente da data da
perícia, devendo comparecer ao endereço acima na data determinada e munida de exames e laudos médicos de que disponha.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 176,10 (cento e setenta e seis
reais e dez centavos), nos termos da Resolução nº 558, de 22/05/2007 do Conselho de
Justiça Federal, cujo pagamento deverá ser realizado mediante expedição de solicitação
específica pela Secretaria do Juízo, após a prestação dos esclarecimentos necessários
às partes e ao Juízo.
Intimem-se as partes a apresentarem quesitos para realização da perícia médica e indicarem assistente técnico, no prazo de 10 (dez) dias, se desejarem.
Apresentado o laudo, dê-se vista às partes. Após, venham os autos conclusos
para sentença.
São Gonçalo, 15 de dezembro de 2008.
RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA
JUÍZA FEDERAL
1º Juizado Especial Federal de São Gonçalo
35 - 2008.51.67.001359-3 (PROCESSO ELETRÔNICO) ANA MARIA DE LIMA
QUEIROZ (Adv. EDGAR DA SILVA FERREIRA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. . PROCESSO Nº. 2008.51.67.001359-3
Vistos em decisão.
Trato de ação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que objetiva
o restabelecimento do benefício de auxílio-doença NB 119.126.017-5, instituído em
29/01/2001 e cessado em 14/11/2007, em função de parecer contrário da perícia médica.
Defiro a gratuidade de justiça requerida na forma da lei 1060/50.
A concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 273 do C.P.C.,
pressupõe a conjugação da plausibilidade do direito invocado pela parte autora, resultante de prova inequívoca dos fatos narrados na inicial (fumus boni iuris), o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), bem como a reversibilidade da medida pleiteada.
No caso em tela, não há como este Juízo previamente à perícia médica reconhecer que o autor é portador de enfermidade, que o torna temporariamente incapaz
para a vida laboral.
Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Determino a produção de prova pericial com a realização de perícia médica
dia 06 de fevereiro de 2009, às 10:30 horas, na Rua Coronel Serrado 1000, sala 1210
(sala de audiências) Zé Garoto, São Gonçalo, RJ, nomeando para o encargo o Dr. EDISON DE LIMA MIRANDA, Ortopedista, CRM nº. 52.45569-3 RJ, a fim de ser diagnosticada a enfermidade da parte autora e respondidos, em laudo a ser elaborado no prazo
de 10 (dez) dias, os seguintes quesitos judiciais:
1) O periciado sofre ou sofreu de algum tipo de enfermidade física ou mental? Sendo afirmativa a resposta, qual?
2) Qual o período aproximado em que a enfermidade se manifestou e, ainda,
se continua a se manifestar?
3) Quais as conseqüências decorrentes da enfermidade diagnosticada?
4) A enfermidade foi curada integralmente ou parcialmente? Sendo negativa a
resposta, há possibilidade de cura?

