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VEIRA) x DAVID SESSIM FILHO x COPENG - CONSTRUTORA PAVIMENTACAO LTDA.
. Ante o acima exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade apresentada e determino a exclusão de SÉRGIO SAMPAIO SESSIM do pólo passivo desta execução fiscal.
À SEDSJ, para as alterações cabíveis.
Após, dê-se vista à Fazenda Nacional, por 30 (trinta) dias.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
16 - 2003.51.10.002680-0 FAZENDA NACIONAL/CEF (Adv. SILVIO FERREIRA DE ARAUJO) x TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS SUL LTDA (Adv. YASMINE
LOBATO REIS FLORENCIO). SENTENÇA TIPO: C - SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
REGISTRO NR. 000608/2008 FOLHA 125 . SENTENÇA TIPO C
No curso da Execução Fiscal, o (a) Executado (a) quitou o débito inscrito em
dívida ativa diretamente com o (a) Exeqüente, ensejando, desta forma, o pedido de extinção do processo por parte do (a) Exeqüente.
Pelo exposto, homologo por sentença o pedido do (a) Exeqüente, no sentido
de julgar extinto o processo, por ter sido efetuado o pagamento do débito exeqüendo,
nos termos do art.794, I, do Código de Processo Civil.
Levante-se a penhora, se houver.
Considerando que não consta, até o presente momento, recolhimento de custas processuais, intime-se o (a) Executado (a), para que recolha as custas devidas e
comprove o seu recolhimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.
Caso não haja o regular recolhimento das custas, dê-se vista à Fazenda Nacional, para que se manifeste, nos termos do art.16 da Lei 9.289/96, por 30 (trinta)
dias.
Com o recolhimento regular das custas pelo (a) Executado (a), ou após a
manifestação da Fazenda Nacional, nos termos do parágrafo supra, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
17 - 2003.51.10.005351-7 CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE (Adv. ANDREA MONTEIRO MACHADO) x MARIA DE FATIMA HENRIQUES MOUTINHO (Adv. SEM ADVOGADO). SENTENÇA TIPO: C - SEM JULGAMENTO DO MÉRITO REGISTRO NR. 000613/2008 FOLHA 130 . SENTENÇA TIPO C
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(trezentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos). Julgo procedentes os presentes Embargos, nos termos do que dispõe o art. 269, II, do Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários advocatícios.
Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se Requisitório de Pequeno Valor, em favor do Embargado.
Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se estes autos e os autos da
Execução Fiscal nº 2004.5110006027-7 em apenso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DAS SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS
PELO MM. JUIZ FEDERAL KARLA NANCI GRANDO
3000 - EXECUÇÃO FISCAL
29 - 2002.51.10.004364-7 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
(Adv. FRANCISCO LUIZ DO LAGO VIEGAS, MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA) x PETROFLEX IND/ COM/ S/A (Adv. MARIO LUIZ GRECO). SENTENÇA TIPO: C - SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO REGISTRO NR. 000522/2008 . Pelo acima exposto, julgo
extinta a presente execução fiscal, nos termos do art.267, IV, do Código de Processo
Civil.
Sem custas.
Condeno o Conselho Regional de Administração em honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Expeça-se Alvará de Levantamento da importância depositada à fl.30 destes
autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
30 - 2002.51.10.007732-3 FAZENDA NACIONAL (Adv. DOUGLAS NOGUEIRA
DE ANDRADE) x WAGNER GOMES DO AMARAL (Adv. LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS, CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS) x LEANDRO BARCELLOS ABIREZIK x
ANTARES SCORPIUS IND/ COM/ LTDA (Adv. SEM ADVOGADO). . DECISÃO
Cuida-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional em face de ANTARES SCORPIUS IND. COM. LTDA., posteriormente redirecionada para os sócios-gerentes, WAGNER GOMES DO AMARAL e LEANDRO BARCELLOS ABIREZIK.

No curso da Execução Fiscal, o (a) Executado (a) quitou o débito inscrito em
dívida ativa diretamente com o (a) Exeqüente, ensejando, desta forma, o pedido de extinção do processo, com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil.
Foram recolhidas as custas processuais pelo (a) Exeqüente.
Pelo exposto, homologo por sentença o pedido do (a) Exeqüente, no sentido
de julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, por ter sido efetuado o pagamento do débito exeqüendo.
Levante-se a penhora, se houver.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se, registre-se e intimem-se.

Às fls. 115-121 foi noticiado a este Juízo, por meio do Ofício enviado pelo
MM. Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Federal de Juiz de Fora, o ajuizamento de ação
anulatória de lançamento fiscal combinada com obrigação de fazer com tutela antecipada”, na qual foi proferida decisão antecipando os efeitos da tutela, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários imputados ao autor (ora
executado) e cujo devedor seja a empresa ANTARES SCORPIUS IND. COM.

18 - 2003.51.10.009647-4 FAZENDA NACIONAL (Adv. LUIZ THOMAZ SAID) x
CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES (Adv. CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE,
PAULA BRITO SILVA ARAUJO) x MARIA JULIA MOTA CARLOS x F P J DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REPRESENTACOES LTDA. SENTENÇA TIPO: C - SEM JULGAMENTO DO MÉRITO REGISTRO NR. 000611/2008 FOLHA 128 . SENTENÇA TIPO
C

Por outro lado, em relação à competência do juízo para análise e julgamento
da referida ação anulatória, entendo que resta caracterizada conexão entre a referida
ação e a presente execução fiscal, motivo pelo qual a anulatória deverá ser distribuída
por dependência ao Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São
João de Meriti,ante o evidente risco de prolação de decisões conflitantes.

No curso da Execução Fiscal, o (a) Executado (a) quitou o débito inscrito em
dívida ativa diretamente com o (a) Exeqüente, ensejando, desta forma, o pedido de extinção do processo por parte do (a) Exeqüente.
Pelo exposto, homologo por sentença o pedido do (a) Exeqüente, no sentido
de julgar extinto o processo, por ter sido efetuado o pagamento do débito exeqüendo,
nos termos do art.794, I, do Código de Processo Civil.
Levante-se a penhora, se houver.
Considerando que não consta, até o presente momento, recolhimento de custas processuais, intime-se o (a) Executado (a), para que recolha as custas devidas e
comprove o seu recolhimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.
Caso não haja o regular recolhimento das custas, dê-se vista à Fazenda Nacional, para que se manifeste, nos termos do art.16 da Lei 9.289/96, por 30 (trinta)
dias.
Com o recolhimento regular das custas pelo (a) Executado (a), ou após a
manifestação da Fazenda Nacional, nos termos do parágrafo supra, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
19 - 2004.51.10.001534-0 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (Adv. MARTHA CHRISTINA MARIOTTI CLARO) x JOÃO ADAIR DE PAIVA (Adv.
CARLOS ALEXANDRE PALMEIRA DA SILVA) x JOAO VIEIRA AVIARIO LTDA. SENTENÇA TIPO: C - SEM JULGAMENTO DO MÉRITO REGISTRO NR. 000614/2008 FOLHA
131 . SENTENÇA TIPO C
No curso da Execução Fiscal, o (a) Executado (a) quitou o débito inscrito em
dívida ativa diretamente com o (a) Exeqüente, ensejando, desta forma, o pedido de extinção do processo, com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil.
Foram recolhidas as custas processuais pelo (a) Exeqüente.
Pelo exposto, homologo por sentença o pedido do (a) Exeqüente, no sentido
de julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, por ter sido efetuado o pagamento do débito exeqüendo.
Levante-se a penhora, se houver.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
20 - 2005.51.10.003328-0 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA (Adv. DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS) x CLEBER DA SILVA VIEIRA. SENTENÇA TIPO: C - SEM JULGAMENTO DO MÉRITO REGISTRO NR. 000615/2008 FOLHA 132 . SENTENÇA TIPO C
No curso da Execução Fiscal, o (a) Executado (a) quitou o débito inscrito em
dívida ativa diretamente com o (a) Exeqüente, ensejando, desta forma, o pedido de extinção do processo, com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil.
Foram recolhidas as custas processuais pelo (a) Exeqüente.
Pelo exposto, homologo por sentença o pedido do (a) Exeqüente, no sentido
de julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, por ter sido efetuado o pagamento do débito exeqüendo.
Levante-se a penhora, se houver.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
21 - 2007.51.10.004049-8 FAZENDA NACIONAL (Adv. CARLA CRISTINA
PINTO DA SILVA) x MARIA ALESSANDRA TARGINO MARTORELL. . Sendo assim, INDEFIRO a penhora via BACEN JUD.
Oficie-se ao DETRAN, para que indisponibilize os veículos indicados à fl.17.
Após, dê-se vista à Fazenda Nacional, por 30 (trinta) dias.
Intimem-se.
11999 - INCIDENTES A CLASSIFICAR
22 - 2008.51.10.000468-1 SOLANGE APARECIDA FAGUNDES SOARES
(Adv. FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GARCETE) x CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA. . Sendo assim, rejeito a Exceção de Incompetência oposta, e
reconheço o Foro da Subseção de São João de Meriti como competente para processar
e julgar a execução fiscal nº 2002.5110001045-9.
Preclusa esta decisão, traslade-se cópia da mesma para os autos da Execução Fiscal acima referida.
Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se estes autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
12001 - EMBARGOS À EXECUÇÃO
23 - 2005.51.10.001838-1 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO JOSE
LTDA (Adv. LUIZ FERNANDO ABDALA DE AGUIAR) x FAZENDA NACIONAL (Adv.
DOUGLAS NOGUEIRA DE ANDRADE). . Dê-se ciência às partes do retorno dos autos
da superior instância.
Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
24 - 2005.51.10.001839-3 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO JOSE
LTDA (Adv. LUIZ FERNANDO ABDALA DE AGUIAR) x FAZENDA NACIONAL (Adv.
DOUGLAS NOGUEIRA DE ANDRADE). . Dê-se ciência às partes do retorno dos autos
da superior instância.
Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
25 - 2006.51.10.000205-5 CLINICA ORTOPEDICA NOVA IGUACU S/C LTDA
(Adv. CARLOS AUGUSTO SAMARY DA SILVA, MARCUS VINICIUS DO AMPARO,
ALESSANDRO ZECCHINELLI RODRIGUES DOS SANTOS, TANIA COSTA DOS REIS) x
FAZENDA NACIONAL (Adv. LUIZ THOMAZ SAID). . Recebo a apelação no efeito devolutivo.
Ao apelado para, querendo, apresentar contra-razões.
Decorrido o prazo legal, traslade a Secretaria a sentença das fls. 147/150 e
este despacho para os autos da Execução Fiscal em apenso e desapensem-se os autos
dos Embargos, remetendo-os ao Egrégio TRF/2a. Região, com as homenagens de estilo.
26 - 2008.51.10.000661-6 REZENDE E SILVA ABATEDOURO LTDA (Adv.
SERGIO MARQUES DE BRITO) x CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA. . Manifeste-se o Embargante acerca da impugnação, em 05 (cinco) dias.
No mesmo prazo, especifique as provas que pretende produzir, justificandoas.
27 - 2008.51.10.002148-4 APOIO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
(Adv. JOSE CARLOS BARROS AMADO) x UNIAO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL
(Adv. DOUGLAS NOGUEIRA DE ANDRADE). . Manifeste-se o (a) Embargante acerca da
impugnação, em 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, especifique as provas que pretende
produzir, justificando-as.
Após, dê-se vista à Embargada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que apresente as conclusões da Secretaria da Receita Federal sobre a alegação de compensação do débito exeqüendo e diga que provas pretende produzir.
12006 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
28 - 2008.51.10.002815-6 FAZENDA NACIONAL (Adv. NAO CADASTRADO) x
CEREAIS CELMA LTDA (Adv. ALCEU CARDOSO DE ALBUQUERQUE DIAS). SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA REGISTRO NR. 000607/2008 FOLHA 214/215 . Sendo assim, homologo o valor dos honorários advocatícios em R$334,56

Considerando o ajuizamento da ação anulatória pelo executado WAGNER
GOMES DO AMARAL, determino a suspensão da presente execução, por versar aquela
demanda sobre questão prejudicial à presente.
Intimem-se as partes.

No que se refere à conexão entre a execução fiscal que busca cobrar determinado crédito tributário e a ação ordinária anulatória de débito que originou a CDA
objeto daquela execução fiscal, tenho que é evidente. Isso porque as ações possuem
mesmas partes e mesmo objeto, aplicando-se na hipótese o disposto no art. 105 do
CPC, segundo o qual “havendo conexão ou continência o Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente”.
O risco de decisões contraditórias que pode levar a situações absolutamente
indesejáveis deve ser evitado, com a reunião dos processos e prolação de decisão conjunta, preservando-se assim o princípio da segurança jurídica e o da economia processual. O c. STJ admite a conexão entre ação anulatória e execução fiscal correlata, sendo
que a “Primeira Seção pacificou a jurisprudência no sentido de entender conexas as
ações de execução fiscal, com ou sem embargos e a ação anulatória de débito fiscal,
recomendando o julgamento simultâneo de ambas.” (RESP 754941, Processo:
200500891232/RS, 2ª T., Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ DATA:29/06/2007, p. :537).
Verificada a conexão, tenho como competente para julgar ambos os processos a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti-RJ, tendo em vista que
a competência em razão da matéria é absoluta, não se podendo remeter para julgamento em Vara Comum a execução fiscal, que tem rito de tramitação próprio. Nesse
sentido já decidiu o e. TRF da 2ª Região, conforme aresto a seguir colacionado e que
adoto como razões de decidir:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO - VARA ESPECIALIZADA
I - Entre ação de execução e ação anulatória de débito há evidente laço de
conexão (CPC, art. 103), a determinar, em nome da segurança jurídica e da economia
processual, a reunião dos feitos.
II - Havendo vara especializada em execução fiscal, a natureza absoluta da
competência funcional não constitui óbice à reunião da anulatória e da execução fiscal
referente ao débito impugnado na primeira. Precedentes do STJ.
III - Conheço do conflito para declarar competente o douto Juízo suscitado.
(CC 7567, Processo: 200702010055619/ES, 3ª T. Esp., Rel. JUIZA TANIA
HEINE, DJU em 08/11/2007, p. 255)
6. Em assim sendo, reconheço a existência de conexão entre a presente execução fiscal (autuada sob nº 2002.51.10.007732-3) e a ação anulatória autuada sob nº
2008.38.01.709830-4 perante à 1ª Vara Federal de Luiz de Fora-MG, bem como declaro
a competência da 1ª Vara de Execução Fiscal de São João de Meriti para processar e
julgar ambos os processos.
Oficie-se o MM. Juiz Federal Substituto prolator da decisão de fls. 115-116,
comunicando-o da presente decisão e solicitando a remessa daqueles autos para este
Juízo, com as nossas homenagens.
7. Intimem-se.
Total Decisão : 5
Total Despacho : 5
Total Sentença : 20
Id: 708000

2º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI
02º Juizado Especial Federal de São João de Meriti
RENATO CESAR PESSANHA DE SOUZA
Juiz Federal
Nro. Boletim 2008.000337
Expediente do dia 17/12/2008
FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DAS SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS
PELO MM. JUIZ FEDERAL IORIO SIQUEIRA D'ALESSANDRI FORTI
51002 - JUIZADO/PREVIDENCIÁRIA
1 - 2004.51.10.000951-0 ANA ALVES DE LIMA (Adv. ADHEMAR GUIMARAES) x MARIA DA SILVA BRAGA x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. EDUARDO DOS SANTOS). . PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1002 - 2º JEF DE SÃO JOÃO DE MERITI
PROCESSO: 2004.51.10.000951-0
Faço os autos conclusos a(o) MM. Sr(a). Dr(a). Juiz(a). do 2º JEF/SJM
São João de Meriti, 16/12/2008 16:37
ADALBERTO WILSON SPIER
Diretor de secretaria
I - Designo o dia 28/01/09, às 14 horas e 45 minutos, para audiência de justificação, ficando o patrono ciente mediante o presente despacho, devendo as testemunhas comparecer independentemente de intimação.
II - Cite(m)-se e intime(m)-se.
São João de Meriti, 16 de dezembro de 2008.
IORIO SIQUEIRA D'ALESSANDRI FORTI
Juiz Federal
2 - 2006.51.60.002189-0 BOANERGES BERTO DOS SANTOS (Adv. MARIANA GOMES MORAES) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv.
EDUARDO DOS SANTOS). . PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
1002 - 2º JEF DE SÃO JOÃO DE MERITI
PROCESSO: 2006.51.60.002189-0
Faço os autos conclusos a(o) MM. Sr(a). Dr(a). Juiz(a). do 2º JEF/SJM
São João de Meriti, 10/12/2008 18:25
ADALBERTO WILSON SPIER
Diretor de secretaria
I - Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento, na qual será
colhido o depoimento pessoal da parte autora para o dia 18/03/2009 às 15 horas e 30
minutos.
II - As testemunhas comparecerão independente de intimação, cabendo às
partes requererem, expressamente, que sejam aquelas intimadas, caso assim desejem,
na forma do art. 34 da Lei 9.099/95.
III - Ficam as partes cientes de que a audiência de conciliação poderá ser
imediatamente convolada em audiência de instrução e julgamento. Nesse caso toda a
prova de que disponha a parte Ré, ESPECIALMENTE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE PENSÃO
POR MORTE AO AUTOR, consoante o disposto no art. 11 da Lei 10.259, cujo procedimento será adotado na condução do presente processo.
IV - Intimem-se, devendo o autor ser intimado no endereço de fl. 81.
São João de Meriti, 10 de dezembro de 2008.
IORIO SIQUEIRA D'ALESSANDRI FORTI
Juiz Federal
3 - 2007.51.60.004223-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) JOAQUIM ANTONIO
RODRIGUES (Adv. ANDERSON DE SOUSA BRASILEIRO) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. . PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
1002 - 2º JEF DE SÃO JOÃO DE MERITI
PROCESSO: 2007.51.60.004223-0
Faço os autos conclusos a(o) MM. Sr(a). Dr(a). Juiz(a). do 2º JEF/SJM
São João de Meriti, 04/12/2008 18:26
ADALBERTO WILSON SPIER
Diretor de secretaria

D.O.

DESPACHO
Com amparo no art. 130 do CPC, nomeio o Dr. José Roberto Pinto Barbosa
para realizar PERÍCIA MÉDICA na especialidade de Ortopedia, que será realizada no dia
10/02/2009, às 18:15 h, na R. Quintino Bocaiúva, 77, Centro - Nova Iguaçu/RJ - CLÍNICA ORTOPÉDICA DE NOVA IGUAÇU.
Intime-se a parte que se submeterá à perícia, ocasião em que deverá levar
os exames, laudos e receitas médicas de que disponha, sob pena de perda da prova.
Arbitro os honorários no valor máximo (Resolução 558/2007 do CJF,) devendo
o perito fornecer os documentos necessários para pagamento (Ofício Circular 100/2002 DIRFO) e apresentar o laudo em até 30 dias a contar da perícia. O pagamento será
posterior à entrega do laudo e à manifestação das partes, caso não haja impugnação
por parte de alguma destas.
Os quesitos para a perícia judicial devem ser respondidos JUSTIFICADAMENTE e são os seguintes:
1.1. O periciado é portador de alguma doença, enfermidade, patologia ou lesão (indicar CID)?
1.2. Caso a resposta seja positiva, desde quando?
1.3. A resposta do perito é baseada em laudos, em estimativa feita considerando o atual estágio da doença/enfermidade/patologia/lesão, ou no simples relato do
periciado?
2.1. Qual a atividade laboral habitual do periciado?
2.2. A sua doença/enfermidade/patologia/lesão o impede de exercer essa atividade laboral?
2.3. Caso a resposta seja positiva, a incapacidade surgiu junto com a doença,
ou só surgiu posteriormente em razão da evolução da doença (especificar quando)?
3.1. A doença/enfermidade/patologia/lesão é (i) temporária, (ii) pode ser revertida com tratamento medicamentoso ou cirúrgico, ou (iii) é definitiva?
3.2. Caso seja temporária, há como estimar o tempo mínimo de cura? E o
tempo máximo?
3.3. Caso dependa de remédios ou cirurgias para ser curada, qual é, em linhas gerais, o tipo, o custo e a duração desse tratamento? O tratamento é oferecido
pela rede pública de saúde?
3.4. Caso seja definitiva, quais são exatamente as limitações físicas e psicológicas e qual o grau de incapacidade? Pode-se dizer que (i) o periciado pode voltar a
exercer sua atividade profissional habitual, mesmo que com maior esforço, ou que (ii) o
periciado está incapacitado definitivamente para exercer a sua atividade profissional habitual, mas pode exercer outros trabalhos mais leves (costureiro, cozinheiro, vendedor,
ascensorista, jornaleiro), ou que (iii) o periciado está incapacitado definitivamente para
todo e qualquer trabalho? O periciado, em razão de sua incapacidade, precisa da ajuda
constante de alguém para exercer as atividades normais do dia-a-dia (andar, comer, vestir-se, ir ao banheiro)?
4.1. Há relação de causa-efeito entre o trabalho exercido pelo periciado (ou
acidente ocorrido no trabalho, ou no deslocamento entre sua residência e o local de trabalho) e a doença/enfermidade/patologia/lesão?
5.1. Há necessidade de outra perícia complementar?
5.2. Qualquer outro dado que queira acrescentar.
Intimem-se.
São João de Meriti, 04 de dezembro de 2008.
IORIO SIQUEIRA D'ALESSANDRI FORTI
Juiz Federal
4 - 2007.51.60.004315-4 (PROCESSO ELETRÔNICO) SILVIO LAURENTINO
DA SILVA (Adv. LUIS GUILHERME RODRIGUES ANJOS) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. . PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
1002 - 2º JEF DE SÃO JOÃO DE MERITI
PROCESSO: 2007.51.60.004315-4
Faço os autos conclusos a(o) MM. Sr(a). Dr(a). Juiz(a). do 2º JEF/SJM
São João de Meriti, 04/12/2008 18:26
ADALBERTO WILSON SPIER
Diretor de secretaria
DESPACHO
Com amparo no art. 130 do CPC, nomeio o Dr. José Roberto Pinto Barbosa
para realizar PERÍCIA MÉDICA na especialidade de Ortopedia, que será realizada no dia
10/02/2009, às 18:30 h, na R. Quintino Bocaiúva, 77, Centro - Nova Iguaçu/RJ - CLÍNICA ORTOPÉDICA DE NOVA IGUAÇU.
Intime-se a parte que se submeterá à perícia, ocasião em que deverá levar
os exames, laudos e receitas médicas de que disponha, sob pena de perda da prova.
Arbitro os honorários no valor máximo (Resolução 558/2007 do CJF,) devendo
o perito fornecer os documentos necessários para pagamento (Ofício Circular 100/2002 DIRFO) e apresentar o laudo em até 30 dias a contar da perícia. O pagamento será
posterior à entrega do laudo e à manifestação das partes, caso não haja impugnação
por parte de alguma destas.
Os quesitos para a perícia judicial devem ser respondidos JUSTIFICADAMENTE e são os seguintes:
1.1. O periciado é portador de alguma doença, enfermidade, patologia ou lesão (indicar CID)?
1.2. Caso a resposta seja positiva, desde quando?
1.3. A resposta do perito é baseada em laudos, em estimativa feita considerando o atual estágio da doença/enfermidade/patologia/lesão, ou no simples relato do
periciado?
2.1. Qual a atividade laboral habitual do periciado?
2.2. A sua doença/enfermidade/patologia/lesão o impede de exercer essa atividade laboral?
2.3. Caso a resposta seja positiva, a incapacidade surgiu junto com a doença,
ou só surgiu posteriormente em razão da evolução da doença (especificar quando)?
3.1. A doença/enfermidade/patologia/lesão é (i) temporária, (ii) pode ser revertida com tratamento medicamentoso ou cirúrgico, ou (iii) é definitiva?
3.2. Caso seja temporária, há como estimar o tempo mínimo de cura? E o
tempo máximo?
3.3. Caso dependa de remédios ou cirurgias para ser curada, qual é, em linhas gerais, o tipo, o custo e a duração desse tratamento? O tratamento é oferecido
pela rede pública de saúde?
3.4. Caso seja definitiva, quais são exatamente as limitações físicas e psicológicas e qual o grau de incapacidade? Pode-se dizer que (i) o periciado pode voltar a
exercer sua atividade profissional habitual, mesmo que com maior esforço, ou que (ii) o
periciado está incapacitado definitivamente para exercer a sua atividade profissional habitual, mas pode exercer outros trabalhos mais leves (costureiro, cozinheiro, vendedor,
ascensorista, jornaleiro), ou que (iii) o periciado está incapacitado definitivamente para
todo e qualquer trabalho? O periciado, em razão de sua incapacidade, precisa da ajuda
constante de alguém para exercer as atividades normais do dia-a-dia (andar, comer, vestir-se, ir ao banheiro)?
4.1. Há relação de causa-efeito entre o trabalho exercido pelo periciado (ou
acidente ocorrido no trabalho, ou no deslocamento entre sua residência e o local de trabalho) e a doença/enfermidade/patologia/lesão?
5.1. Há necessidade de outra perícia complementar?
5.2. Qualquer outro dado que queira acrescentar.
Intimem-se.
São João de Meriti, 04 de dezembro de 2008.
IORIO SIQUEIRA D'ALESSANDRI FORTI
Juiz Federal
5 - 2008.51.60.000418-9 (PROCESSO ELETRÔNICO) JANDIRA RIBEIRO
MARINHO (Adv. MARIA FLOR DE MAIO SANTOS) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL. . PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
1002 - 2º JEF DE SÃO JOÃO DE MERITI
PROCESSO: 2008.51.60.000418-9
Faço os autos conclusos a(o) MM. Sr(a). Dr(a). Juiz(a). do 2º JEF/SJM
São João de Meriti, 09/12/2008 17:23
ADALBERTO WILSON SPIER
Diretor de secretaria
DESPACHO
Com amparo no art. 130 do CPC, nomeio o Dr. Abel Ferreira Carneiro para
realizar PERÍCIA MÉDICA na especialidade de ORTOPEDIA, que será realizada no dia
06/03/2009, às 15:00 h, na sede deste Juízo, na Av. Presidente Lincoln, 911, 4o andar,
Vilar dos Teles, SJM/RJ.
Intime-se a parte que se submeterá à perícia, ocasião em que deverá levar
os exames, laudos e receitas médicas de que disponha, sob pena de perda da prova.
Arbitro os honorários no valor máximo (Resolução 558/2007 do CJF,) devendo
o perito fornecer os documentos necessários para pagamento (Ofício Circular 100/2002 DIRFO) e apresentar o laudo em até 30 dias a contar da perícia. O pagamento será
posterior à entrega do laudo e à manifestação das partes, caso não haja impugnação
por parte de alguma destas.
Os quesitos para a perícia judicial devem ser respondidos JUSTIFICADAMENTE e são os seguintes:
1.1. O periciado é portador de alguma doença, enfermidade, patologia ou lesão (indicar CID)?
1.2. Caso a resposta seja positiva, desde quando?
1.3. A resposta do perito é baseada em laudos, em estimativa feita considerando o atual estágio da doença/enfermidade/patologia/lesão, ou no simples relato do
periciado?
2.1. Qual a atividade laboral habitual do periciado?
2.2. A sua doença/enfermidade/patologia/lesão o impede de exercer essa atividade laboral?
2.3. Caso a resposta seja positiva, a incapacidade surgiu junto com a doença,
ou só surgiu posteriormente em razão da evolução da doença (especificar quando)?
3.1. A doença/enfermidade/patologia/lesão é (i) temporária, (ii) pode ser revertida com tratamento medicamentoso ou cirúrgico, ou (iii) é definitiva?

