94

Ano XXXV - N o- 012 - Parte III
Rio de Janeiro, quinta-feira - 22 de janeiro de 2009

Assim, emende o autor a inicial, no prazo de 10(dez) dias , sob pena de
indeferimento, nos termos do artigo 284 do CPC, indicando qual índice que pretende que
seja aplicado à revisão do benefício, com o respectivo fundamento jurídico, e o período
(mês/ano) em que deveria ocorrer tal reajuste, sendo certo que, se a parte autora pretender o emprego de índice equivalente àquele previsto na legislação para o reajuste dos
benefícios, que é aplicado normal e genericamente a todos os benefícios previdenciários
pelo réu, mediante simples operação aritmética através de seu sistema de informática,
deverá apontar o índice que não foi aplicado e o período (ano) respectivo, e, qual valor
correto da renda mensal naquele período, demonstrando o alegado erro aritmético da
autarquia, necessário para que o pedido tenha um mínimo de justa causa e plausibilidade, a justificar eventual remessa dos autos ao Contador, considerando-se que o Poder Judiciário não é mero órgão de consulta ou de chancela ou homologação de atos
administrativos
45 - 2008.51.51.050147-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) JOSIAS ALVES GOUVEA (Adv. LUCIANA FERREIRA DUTRA PONTES) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . A outorga de tutela antecipada, parcial ou total, exige a presença de prova inequívoca que provoque o
convencimento da verossimilhança da alegação, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,ou,alternativamente, a caracterização do abuso do direito
de defesa ou, ainda, que fique evidenciado o manifesto propósito protelatório do réu.
Não se conjugando, no fato examinado, os pressupostos legais, deixo de conceder a tutela antecipada, no todo ou em parte.
Entendo pela necessidade de exame técnico.
No prazo de 10(dez) dias poderá a parte autora formular quesitos e indicar
assistente técnico. Deverá, entretanto, trazer todos os documentos de que dispõe para
comprovar suas alegações.
Cite-se o INSS para resposta em 30 (trinta) dias, devendo, apresentar as telas PESNOM/PESNIT e CNIS e, no mesmo prazo, indicar assistente técnico e apresentar
quesitos.
Decorrido o prazo para o INSS: Deve a Secretaria do Sétimo Juizado Especial Federal indicar o louvado, bem como agendar data, horário e local para a realização da perícia, cientificando as partes pelos meios adequados.
Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze
reais).
O prazo para a entrega do laudo é de 15 (quinze) dias, contados da realização da perícia.
Deverá a Secretaria, para efetivar o pagamento dos honorários do perito, expedir ofício requisitório à Direção do Foro.
Com base no art. 130 do Código de Processo Civil, entendo conveniente, para a justa composição da lide, formular os seguintes quesitos:
1. O autor é portador de doença/lesão? Em caso afirmativo, que tipo e qual a
data de início?
2. É possível afirmar que a doença/lesão porventura existente é decorrente de
acidente do trabalho ou do exercício da atividade laboral do autor/examinado?
3. De acordo com o que foi constatado, o periciando pode ser enquadrado
como:
a) Capaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe
subsistência, bem como para as atividades do cotidiano;
b) Incapaz somente para o exercício de seu trabalho ou da atividade
garantia a subsistência;
c) Incapaz para o exercício de certos tipos de trabalho ou atividade
garanta subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
d) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe
subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
e) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe
subsistência, bem como para qualquer atividade do cotidiano;
f) Nenhuma das hipóteses anteriores.

garanta
que lhe
que lhe
garanta
garanta

4. Não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, descrever qual é o enquadramento do periciando.
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?
6 Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), é possível determinar a data
do início da incapacidade?
7. O autor/examinado encontra-se incapaz para os atos da vida independente?
8. Tendo em vista a patologia/deficiência identificada e a idade, o periciado
encontra-se capaz de exercer outra(s) atividade(s) que lhe garanta(m) o sustento, ainda
que seja necessário submeter-se a programa de reabilitação profissional?
9. O(a) periciando(a) está acometido(a) de: tuberculose ativa, hanseníase,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação?
Quanto ao resultado do exame pericial juntado aos autos posterga-se sua
ciência para a ocasião da intimação da sentença.
46 - 2008.51.51.050148-2 (PROCESSO ELETRÔNICO) JODIR SOARES CAIXA (Adv. LUCIANA FERREIRA DUTRA PONTES) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . A outorga de tutela antecipada, parcial ou total, exige a presença de prova inequívoca que provoque o
convencimento da verossimilhança da alegação, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,ou,alternativamente, a caracterização do abuso do direito
de defesa ou, ainda, que fique evidenciado o manifesto propósito protelatório do réu.
Não se conjugando, no fato examinado, os pressupostos legais, deixo de conceder a tutela antecipada, no todo ou em parte.
Entendo pela necessidade de exame técnico.

PODER JUDICIÁRIO
benefício previdenciário tenha que ser submetido automaticamente ao Contador Judicial
para verificar a exatidão do cálculo da renda mensal, independentemente da indicação
do suposto erro existente e dos motivos jurídicos e fáticos que determinam a sua incorreção.
O autor na inicial, não pode se limitar a manifestar um inconformismo genérico, desprovido de elementos concretos, devendo, ao contrário, expor uma lesão a
direito seu, descrevendo de que forma ocorreu violação, evitando que a jurisdição seja
prestada de ofício e possibilitando o pleno exercício do direito de defesa pelo réu, afastando qualquer possibilidade de surpresa.
Assim, emende o autor a inicial, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 284 do CPC, indicando qual índice que pretende que
seja aplicado à revisão do benefício, com o respectivo fundamento jurídico, e o período
(mês/ano) em que deveria ocorrer tal reajuste, sendo certo que, se a parte autora pretender o emprego de índice equivalente àquele previsto na legislação para o reajuste dos
benefícios, que é aplicado normal e genericamente a todos os benefícios previdenciários
pelo réu, mediante simples operação aritmética através de seu sistema de informática,
deverá apontar o índice que não foi aplicado e o período (ano) respectivo, e, qual valor
correto da renda mensal naquele período, demonstrando o alegado erro aritmético da
autarquia, necessário para que o pedido tenha um mínimo de justa causa e plausibilidade, a justificar eventual remessa dos autos ao Contador, considerando-se que o Poder Judiciário não é mero órgão de consulta ou de chancela ou homologação de atos
administrativos.
48 - 2008.51.51.050420-3 (PROCESSO ELETRÔNICO) CATIA DOMINGUES
FIGUEIREDO (Adv. ANTONIO CARLOS VATIMO DOS SANTOS) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E OUTRO (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, para:
a) RENUNCIAR a eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos,
caso seja vencedora na presente ação, sob pena de, não renunciando ou ficando silente,
o processo ser extinto. Ressalte-se que, sendo a renúncia manifestada por advogado,
deverá a parte autora outorgar poderes específicos para tal ou apresentar declaração
assinada pela própria,
b) comprovar que requereu administrativamente o objeto pleiteado nesta demanda;
c) regularizar a polaridade passiva da presente demanda;
d) indicar uma única especialidade médica em que deseja a perícia.
49 - 2008.51.51.050450-1 (PROCESSO ELETRÔNICO) FABIO ALVES DOS
PRAZERES (Adv. ROSANGELA GUALBERTO DA SILVEIRA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . A
outorga de tutela antecipada, parcial ou total, exige a presença de prova inequívoca que
provoque o convencimento da verossimilhança da alegação, além de fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação,ou,alternativamente, a caracterização do abuso
do direito de defesa ou, ainda, que fique evidenciado o manifesto propósito protelatório
do réu.
Não se conjugando, no fato examinado, os pressupostos legais, deixo de conceder a tutela antecipada, no todo ou em parte.
Entendo pela necessidade de exame técnico.
Cite-se o INSS para resposta em 30 (trinta) dias, devendo, apresentar as telas PESNOM/PESNIT e CNIS e, no mesmo prazo, indicar assistente técnico e apresentar
quesitos.
Decorrido o prazo para o INSS: Deve a Secretaria do Sétimo Juizado Especial Federal indicar o louvado, bem como agendar data, horário e local para a realização da perícia, cientificando as partes pelos meios adequados.
Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze
reais).
O prazo para a entrega do laudo é de 15 (quinze) dias, contados da realização da perícia.
Deverá a Secretaria, para efetivar o pagamento dos honorários do perito, expedir ofício requisitório à Direção do Foro.
Com base no art. 130 do Código de Processo Civil, entendo conveniente, para a justa composição da lide, formular os seguintes quesitos:
1. O autor é portador de doença/lesão? Em caso afirmativo, que tipo e qual a
data de início?
2. É possível afirmar que a doença/lesão porventura existente é decorrente de
acidente do trabalho ou do exercício da atividade laboral do autor/examinado?
3. De acordo com o que foi constatado, o periciando pode ser enquadrado
como:
a) Capaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe garanta
subsistência, bem como para as atividades do cotidiano;
b) Incapaz somente para o exercício de seu trabalho ou da atividade que lhe
garantia a subsistência;
c) Incapaz para o exercício de certos tipos de trabalho ou atividade que lhe
garanta subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
d) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe garanta
subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
e) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe garanta
subsistência, bem como para qualquer atividade do cotidiano;
f) Nenhuma das hipóteses anteriores.
4. Não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, descrever qual é o enquadramento do periciando.
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?
6 Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), é possível determinar a data
do início da incapacidade?
7. O autor/examinado encontra-se incapaz para os atos da vida independente?
8. Tendo em vista a patologia/deficiência identificada e a idade, o periciado
encontra-se capaz de exercer outra(s) atividade(s) que lhe garanta(m) o sustento, ainda
que seja necessário submeter-se a programa de reabilitação profissional?
9. O(a) periciando(a) está acometido(a) de: tuberculose ativa, hanseníase,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação?
Quanto ao resultado do exame pericial juntado aos autos posterga-se sua
ciência para a ocasião da intimação da sentença.

Quanto ao resultado do exame pericial juntado aos autos posterga-se sua
ciência para a ocasião da intimação da sentença.

50 - 2008.51.51.050461-6 (PROCESSO ELETRÔNICO) SANDRA MARIA
VIEIRA (Adv. DANIELE MATTOS LACERDA DE ANDRADE) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Entendo
pela necessidade de exame técnico.
Emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, para:
a) RENUNCIAR a eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos,
caso seja vencedora na presente ação, sob pena de, não renunciando ou ficando silente,
o processo ser extinto. Ressalte-se que, sendo a renúncia manifestada por advogado,
deverá a parte autora outorgar poderes específicos para tal ou apresentar declaração
assinada pela própria,
b) trazer cópias de todas as CTPS's e/ou carnês de recolhimento,
c) indicar uma única especialidade médica em que deseja a perícia,
No mesmo prazo poderá a parte autora formular quesitos e indicar assistente
técnico. Deverá, entretanto, trazer todos os documentos de que dispõe para comprovar
suas alegações.
Cite-se o INSS para resposta em 30 (trinta) dias, devendo, apresentar as telas PESNOM/PESNIT e CNIS e, no mesmo prazo, indicar assistente técnico e apresentar
quesitos.
Decorrido o prazo para o INSS: Deve a Secretaria do Sétimo Juizado Especial Federal indicar o louvado, bem como agendar data, horário e local para a realização da perícia, cientificando as partes pelos meios adequados.
Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze
reais).
O prazo para a entrega do laudo é de 15 (quinze) dias, contados da realização da perícia.
Deverá a Secretaria, para efetivar o pagamento dos honorários do perito, expedir ofício requisitório à Direção do Foro.
Com base no art. 130 do Código de Processo Civil, entendo conveniente, para a justa composição da lide, formular os seguintes quesitos:
1. O autor é portador de doença/lesão? Em caso afirmativo, que tipo e qual a
data de início?
2. É possível afirmar que a doença/lesão porventura existente é decorrente de
acidente do trabalho ou do exercício da atividade laboral do autor/examinado?
3. De acordo com o que foi constatado, o periciando pode ser enquadrado
como:
a) Capaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe garanta
subsistência, bem como para as atividades do cotidiano;
b) Incapaz somente para o exercício de seu trabalho ou da atividade que lhe
garantia a subsistência;
c) Incapaz para o exercício de certos tipos de trabalho ou atividade que lhe
garanta subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
d) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe garanta
subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
e) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe garanta
subsistência, bem como para qualquer atividade do cotidiano;
f) Nenhuma das hipóteses anteriores.
4. Não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, descrever qual é o enquadramento do periciando.
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?
6 Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), é possível determinar a data
do início da incapacidade?
7. O autor/examinado encontra-se incapaz para os atos da vida independente?
8. Tendo em vista a patologia/deficiência identificada e a idade, o periciado
encontra-se capaz de exercer outra(s) atividade(s) que lhe garanta(m) o sustento, ainda
que seja necessário submeter-se a programa de reabilitação profissional?
9. O(a) periciando(a) está acometido(a) de: tuberculose ativa, hanseníase,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação?
Quanto ao resultado do exame pericial juntado aos autos posterga-se sua
ciência para a ocasião da intimação da sentença.

47 - 2008.51.51.050311-9 (PROCESSO ELETRÔNICO) PERGENTINO SALVADOR DOS SANTOS (Adv. ERIKA LUCIANA DE OLIVEIRA WANDERLEY) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . O exercício da jurisdição pressupõe a existência de conflito de interesses, de
pretensão resistida, não sendo o Poder Judiciário mero órgão de consulta ou de chancela ou homologação de atos administrativos, a determinar que todo ato de revisão de

51 - 2008.51.51.050486-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) VERA LUCIA DE OLIVEIRA TAVARES (Adv. ESTHER ISRAEL GOMES DE ANDRADE DE MELLO REZENDE)
x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . A outorga de tutela antecipada, parcial ou total, exige a presença de
prova inequívoca que provoque o convencimento da verossimilhança da alegação, além
de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,ou,alternativamente, a ca-

Emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, para indicar uma única especialidade médica em que deseja a perícia.
No mesmo prazo poderá a parte autora formular quesitos e indicar assistente
técnico. Deverá, entretanto, trazer todos os documentos de que dispõe para comprovar
suas alegações.
Cite-se o INSS para resposta em 30 (trinta) dias, devendo, apresentar as telas PESNOM/PESNIT e CNIS e, no mesmo prazo, indicar assistente técnico e apresentar
quesitos.
Decorrido o prazo para o INSS: Deve a Secretaria do Sétimo Juizado Especial Federal indicar o louvado, bem como agendar data, horário e local para a realização da perícia, cientificando as partes pelos meios adequados.
Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze
reais).
O prazo para a entrega do laudo é de 15 (quinze) dias, contados da realização da perícia.
Deverá a Secretaria, para efetivar o pagamento dos honorários do perito, expedir ofício requisitório à Direção do Foro.
Com base no art. 130 do Código de Processo Civil, entendo conveniente, para a justa composição da lide, formular os seguintes quesitos:
1. O autor é portador de doença/lesão? Em caso afirmativo, que tipo e qual a
data de início?
2. É possível afirmar que a doença/lesão porventura existente é decorrente de
acidente do trabalho ou do exercício da atividade laboral do autor/examinado?
3. De acordo com o que foi constatado, o periciando pode ser enquadrado
como:
a) Capaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe
subsistência, bem como para as atividades do cotidiano;
b) Incapaz somente para o exercício de seu trabalho ou da atividade
garantia a subsistência;
c) Incapaz para o exercício de certos tipos de trabalho ou atividade
garanta subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
d) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe
subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
e) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe
subsistência, bem como para qualquer atividade do cotidiano;
f) Nenhuma das hipóteses anteriores.

garanta
que lhe
que lhe
garanta
garanta

4. Não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, descrever qual é o enquadramento do periciando.
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?
6 Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), é possível determinar a data
do início da incapacidade?
7. O autor/examinado encontra-se incapaz para os atos da vida independente?
8. Tendo em vista a patologia/deficiência identificada e a idade, o periciado
encontra-se capaz de exercer outra(s) atividade(s) que lhe garanta(m) o sustento, ainda
que seja necessário submeter-se a programa de reabilitação profissional?
9. O(a) periciando(a) está acometido(a) de: tuberculose ativa, hanseníase,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação?
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racterização do abuso do direito de defesa ou, ainda, que fique evidenciado o manifesto
propósito protelatório do réu.
Não se conjugando, no fato examinado, os pressupostos legais, deixo de conceder a tutela antecipada, no todo ou em parte.
Entendo pela necessidade de exame técnico.
Emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, para:
a) trazer cópias de todas as CTPS's e/ou carnês de recolhimento,
b) indicar uma única especialidade médica em que deseja a perícia,
No mesmo prazo poderá a parte autora indicar assistente técnico. Deverá, entretanto, trazer todos os documentos de que dispõe para comprovar suas alegações.
Cite-se o INSS para resposta em 30 (trinta) dias, devendo, apresentar as telas PESNOM/PESNIT e CNIS e, no mesmo prazo, indicar assistente técnico e apresentar
quesitos.
Decorrido o prazo para o INSS: Deve a Secretaria do Sétimo Juizado Especial Federal indicar o louvado, bem como agendar data, horário e local para a realização da perícia, cientificando as partes pelos meios adequados.
Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze
reais).
O prazo para a entrega do laudo é de 15 (quinze) dias, contados da realização da perícia.
Deverá a Secretaria, para efetivar o pagamento dos honorários do perito, expedir ofício requisitório à Direção do Foro.
Com base no art. 130 do Código de Processo Civil, entendo conveniente, para a justa composição da lide, formular os seguintes quesitos:
1. O autor é portador de doença/lesão? Em caso afirmativo, que tipo e qual a
data de início?
2. É possível afirmar que a doença/lesão porventura existente é decorrente de
acidente do trabalho ou do exercício da atividade laboral do autor/examinado?
3. De acordo com o que foi constatado, o periciando pode ser enquadrado
como:
a) Capaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe garanta
subsistência, bem como para as atividades do cotidiano;
b) Incapaz somente para o exercício de seu trabalho ou da atividade que lhe
garantia a subsistência;
c) Incapaz para o exercício de certos tipos de trabalho ou atividade que lhe
garanta subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
d) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe garanta
subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
e) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe garanta
subsistência, bem como para qualquer atividade do cotidiano;
f) Nenhuma das hipóteses anteriores.
4. Não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, descrever qual é o enquadramento do periciando.
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?
6 Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), é possível determinar a data
do início da incapacidade?
7. O autor/examinado encontra-se incapaz para os atos da vida independente?
8. Tendo em vista a patologia/deficiência identificada e a idade, o periciado
encontra-se capaz de exercer outra(s) atividade(s) que lhe garanta(m) o sustento, ainda
que seja necessário submeter-se a programa de reabilitação profissional?
9. O(a) periciando(a) está acometido(a) de: tuberculose ativa, hanseníase,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação?
Quanto ao resultado do exame pericial juntado aos autos posterga-se sua
ciência para a ocasião da intimação da sentença.
52 - 2008.51.51.050513-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) ANA LUCIA CARDOSO (Adv. BIANCA MICHELLE CONTANI LIMA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Vista a parte autora
no prazo de 10 dias, sob pena de extinção para apresentar cópias dos carnês de recolhimento, CTPS's, a relação dos salário-de-contribuição do segurado “de cujus”, sendo
que, em caso de segurado aposentado, deverá apresentar a carta de concessão de benefício ou documento equivalente, bem como os documentos de que dispõe para comprovação da dependência econômica, nos termos do art. 22 do Decreto 3048/99, tais
como:
I - certidão de nascimento de filho havido em comum;
II - certidão de casamento religioso;
III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;
IV - disposições testamentárias;
V - anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho
e Previdência Social, feita pelo órgão competente;
VI - declaração especial feita perante tabelião;
VII - prova de mesmo domicílio;
VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou
comunhão nos atos da vida civil;
IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X - conta bancária conjunta;
XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado
como dependente do segurado;
XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;
XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro
e a pessoa interessada como sua beneficiária;
XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste
o segurado como responsável;
XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;
XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um
anos;
XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar,
como fotos, cartas, cartões etc.
Ressalta-se que, por tratar-se de autos virtuais, NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS ORIGINAIS nem aqueles cuja digitalização seja impossível, devendo a petição ser apresentada com cópias legíveis dos documentos necessários, em folha A4,
conforme Resolução n º 01/2007, art. 33, III e parágrafo 1º.
Faculto, ainda, a apresentação de documento escrito, datado e assinado por
declarante que tenha conhecimento dos fatos narrados na petição inicial, devendo o
mesmo ser acompanhado de cópia de documento de identificação do declarante e indicar se existe alguma relação de parentesco, afinidade, amizade ou dependência com
as partes ou qualquer interesse na ação.
Após, cite(m)-se o(s) réu(s) para resposta em 30 (trinta) dias, devendo o
INSS, no mesmo prazo, informar se existe algum dependente habilitado junto ao INSS
recebendo pensão por morte do segurado indicado nestes autos. Deverão ser apresentadas as telas CNIS, TITULA, DEPEND, DESDOB,PESRL, INSTIT, PESNOM, PESNIT.
Deverá o INSS informar ao Juízo se a parte autora já recebe alguma pensão por morte.
53 - 2008.51.51.050607-8 (PROCESSO ELETRÔNICO) jose deodoro dos santos (Adv. SUELY TEODORO NARDY DA SILVA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . A outorga de tutela
antecipada, parcial ou total, exige a presença de prova inequívoca que provoque o convencimento da verossimilhança da alegação, além de fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação,ou,alternativamente, a caracterização do abuso do direito de defesa ou, ainda, que fique evidenciado o manifesto propósito protelatório do réu.
Não se conjugando, no fato examinado, os pressupostos legais, deixo de conceder a tutela antecipada, no todo ou em parte.
Entendo pela necessidade de exame técnico.
Emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, para indicar uma única especialidade médica em que deseja a perícia.
No mesmo prazo poderá a parte autora formular quesitos e indicar assistente
técnico. Deverá, entretanto, trazer todos os documentos de que dispõe para comprovar
suas alegações.
Cite-se o INSS para resposta em 30 (trinta) dias, devendo, apresentar as telas PESNOM/PESNIT e CNIS e, no mesmo prazo, indicar assistente técnico e apresentar
quesitos.
Decorrido o prazo para o INSS: Deve a Secretaria do Sétimo Juizado Especial Federal indicar o louvado, bem como agendar data, horário e local para a realização da perícia, cientificando as partes pelos meios adequados.
Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze
reais).
O prazo para a entrega do laudo é de 15 (quinze) dias, contados da realização da perícia.
Deverá a Secretaria, para efetivar o pagamento dos honorários do perito, expedir ofício requisitório à Direção do Foro.
Com base no art. 130 do Código de Processo Civil, entendo conveniente, para a justa composição da lide, formular os seguintes quesitos:
1. O autor é portador de doença/lesão? Em caso afirmativo, que tipo e qual a
data de início?
2. É possível afirmar que a doença/lesão porventura existente é decorrente de
acidente do trabalho ou do exercício da atividade laboral do autor/examinado?
3. De acordo com o que foi constatado, o periciando pode ser enquadrado
como:
a) Capaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe
subsistência, bem como para as atividades do cotidiano;
b) Incapaz somente para o exercício de seu trabalho ou da atividade
garantia a subsistência;
c) Incapaz para o exercício de certos tipos de trabalho ou atividade
garanta subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
d) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe
subsistência, bem como para algumas atividades do cotidiano;
e) Incapaz para o exercício de qualquer trabalho ou atividade que lhe
subsistência, bem como para qualquer atividade do cotidiano;
f) Nenhuma das hipóteses anteriores.

garanta
que lhe
que lhe
garanta
garanta

4. Não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, descrever qual é o enquadramento do periciando.
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?

