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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.
42 - 2009.51.51.006573-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) EDILSON DA SILVA
CARDOSO (Adv. FABIO LUIZ BEZERRA RANGEL COUTINHO) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). .
Emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, para:
a) trazer cópia de toda a CTPS's e/ou carnês de recolhimento, SB40,
DSS8030, laudos técnicos e quaisquer outros documentos que comprove suas alegações.,
b)apontar qual o seu tempo total de contribuição, os vínculos correspondentes
com as respectivas datas de admissão e de rescisão e o tempo como contribuinte individual (se houver);
c)apontar o tempo total reconhecido pelo INSS e os vínculos impugnados pela Autarquia.
d)esclarecer quais os agentes nocivos/insalubres que ensejariam a referida
conversão.
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.
Cite-se o INSS para resposta em 30 dias, devendo no mesmo prazo trazer as
telas CONCAL, INFBEN, CONBAS, CNIS com todos os vínculos e o total de contribuições vertidas ao RGPS, tela de resumo e/ou outras telas que entender necessárias ao
deslinde da lide.
Após, remetam-se os autos ao contador judicial para contagem total de tempo
de serviço/contribuição após a devida conversão, respeitando a súmula nº 16 das Turmas Nacionais de Uniformização, bem como uma contagem total de tempo de serviço/contribuição sem a conversão.
No retorno, dê-se vista às partes pelo prazo de 05 dias.
43 - 2009.51.51.006580-7 (PROCESSO ELETRÔNICO) ANA CRISTINA FERREIRA DE BRITO (Adv. SUELI CAFARO) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Ao propor a demanda é
ônus da parte autora apresentar pedido certo e determinado, bem como identificar claramente a causa de pedir (CPC, art. 282, incisos III e IV).
Ademais, a Lei n.º 10259/2001 c/c 9.099/95 permite a formulação de pedidos
alternativos e cumulados. Ressalva, apenas, que os pedidos cumulados deverão ser conexos e que a soma de seus valores não poderá ultrapassar o limite de alçada de 60
(sessenta) salários mínimos. Pedidos conexos devem ser entendidos, aqui, como aqueles
compatíveis entre si ou coerentes e que não podem ser decididos separadamente.
Diante disso, dê-se vista à parte autora por 10 dias para que emende a inicial, indicando pedido único a ser julgado com a correlata causa petendi, sob pena de
extinção (art. 284, CPC).
44 - 2009.51.51.006637-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) ANGELA FERREIRA
DE AZEVEDO (Adv. FERNANDA LEONDY DE SANT'ANNA) 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.
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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 dos laudos juntados aos autos, posterga-se sua ciência
para a ocasião da intimação da sentença.
45 - 2009.51.51.006647-2 (PROCESSO ELETRÔNICO) SANDRA CORDEIRO
DE SOUZA (Adv. LUIZ MARCELO PEIXOTO LUBANCO, KARLA DANIELLI TAVARES
GUIMARAES DE SOUZA) 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.

Na mesma oportunidade poderá:
apresentar prova documental acerca da renda mensal per capita de sua família;
trazer todos os documentos que dispõe para comprovar suas alegações, tais
como: declaração de isento do imposto de renda, cópias da CTPS etc.
formular quesitos e indicar assistente técnico.
Após, expeça-se mandado de verificação de condições sócio-econômicas
(LOAS), determinando que o Sr. Oficial de Justiça se dirija ao endereço da parte autora,
com a máxima urgência, a fim de fazer um levantamento detalhado das suas condições
de vida e moradia, indagando a mesma, na oportunidade, sobre:
De quantas pessoas a família é composta e qual o grau de parentesco de
cada componente com a parte autora;
se a parte autora ou alguém do grupo familiar percebe algum benefício previdenciário;
qual o valor da renda mensal líquida da parte autora;
qual o valor da renda mensal líquida dos outros membros do grupo familiar;
recebem benefício ou assistência dos governos federal, estadual ou municipal? E de empresa ou pessoa física? Discriminar.
qual o valor da renda mensal líquida total do grupo
se a parte autora apresentou declaração IR de isento;
se possui residência própria
em caso de locação, indicar o valor do aluguel
descrever a residência (se de alvenaria ou madeira, se conservada ou em
mau estado, quantos cômodos possui, higiene, mobília, eletro-eletrônicos, eletrodomésticos existentes etc.)
quais as condições da área externa do imóvel? A residência possui energia
elétrica e esgoto encanados? A rua da residência possui pavimento asfáltico?
quantas pessoas ocupam cada quarto
indicar o estado dos móveis (se novos ou antigos, conservados ou em mau
estado, etc.)
indicar o valor que gasta com água e luz, mensalmente
indicar o valor que gasta com alimentação mensalmente, esclarecendo se recebe doações
em caso de zona rural, indicar se planta algum alimento, especificando quais
são;
indicar o valor que gasta com vestuário, esclarecendo se há doações;
indicar as despesas com saúde, descrevendo os remédios que faz uso, a
quantidade e o custo de cada um;
r) outras informações que entender relevantes.

48 - 2009.51.51.006785-3 (PROCESSO ELETRÔNICO) HUMBERTO FERREIRA ALVES (Adv. LUCIANA FERREIRA DUTRA PONTES) 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 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.

que lhe

4. Não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, descrever qual é o enquadramento do periciando.

7. O autor/examinado encontra-se incapaz para os atos da vida independente?

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?

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

6 Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), é possível determinar a data
do início da incapacidade?

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 - 2009.51.51.006725-7 (PROCESSO ELETRÔNICO) JULIO CESAR VICTORIO (Adv. LEONARDO BARRETO VENTURA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Embora a inicial
contenha pedido de concessão de Medida Liminar, trata-se, na verdade, de pedido de
antecipação de tutela. 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.
1- Cite-se o INSS para resposta em 30 dias, devendo no mesmo prazo trazer
as telas CONCAL, CNIS com todos os vínculos e o total de contribuições vertidas ao
RGPS, REVSIT, tela de resumo, relação dos salários-de-contribuição e/ou qualquer outra
telas outras telas do sistema que entender pertinente à solução da lide.
2- Após, remetam-se os autos ao contador judicial para contagem total de
tempo de serviço/contribuição após a devida conversão, respeitando a súmula nº 16 das
Turmas Nacionais de Uniformização, bem como uma contagem total de tempo de serviço/contribuição sem a conversão.
3- No retorno, dê-se vista às partes pelo prazo de 05 dias.
47 - 2009.51.51.006770-1 (PROCESSO ELETRÔNICO) SELMA DE OLIVEIRA
ROSA (Adv. ERIKA LUCIANA DE OLIVEIRA WANDERLEY) 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) delimitar o valor em reais do dano moral pretendido,
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.

Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze

reais).

reais).

O prazo para a entrega do laudo é de 15 (quinze) dias, contados da realização da perícia.

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.

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:

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?

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

3. De acordo com o que foi constatado, o periciando pode ser enquadrado

FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DOS ATOS ORDINATÓRIOS/INFORMAÇÕES DA SECRETARIA NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS
49 - 2008.51.51.005926-8 (PROCESSO ELETRÔNICO) CESAR JOSE DE
CAMPOS (Adv. ANA MARIA ATHAYDE NOGUEIRA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Indefiro a expedição de ofício, eis que é ônus de quem postula em juízo buscar todas as formas necessárias para obter as informações desejadas, comprovando por meio idôneo a tentativa frustrada.
Lembre-se, inclusive, que no processo brasileiro, informado pelo princípio dispositivo (mesmo que mitigado), ao se tratar de direitos disponíveis, cabe à parte interessada “diligenciar” quanto a produção da prova pretendida, servindo-se, para tanto, dos
meios lícitos acessíveis, e não esperar que o juízo, destinatário da prova, por razões de
maior comodidade ou facilidade se envolva no trabalho da parte.
Do exposto, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora apresente as informações relativas à conta unificada do PIS/PASEP, bem como, as informações da conta unificada do FGTS.
Após, dê-se vista por 05 dias ao INSS.
50 - 2008.51.51.027345-0 (PROCESSO ELETRÔNICO) AURELIO ABRAO
GONÇALVES (Adv. MARIA JOSE ALENCAR) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Intime-se o recorrido
(AUTOR) para oferecer resposta ao recurso de sentença de fls. anterior, no prazo de 10
(dez) dias (art. 42, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95).
Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os
autos às Turmas Recursais.
51 - 2008.51.51.031628-9 (PROCESSO ELETRÔNICO) WILSON LOPES DA
COSTA (Adv. JOSE TADEU GARRIDO DE LIMA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Intime-se o recorrido (AUTOR) para oferecer resposta ao recurso de sentença de fls. anterior, no prazo
de 10 (dez) dias (art. 42, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95).
Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os
autos às Turmas Recursais.
52 - 2008.51.51.031805-5 (PROCESSO ELETRÔNICO) SÔNIA SOLANGE
SOUZA DE FARIA (Adv. ESTER DE SA CALVANO) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Intime-se o recorrido (AUTOR) para oferecer resposta ao recurso de sentença de fls. anterior, no prazo
de 10 (dez) dias (art. 42, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95).
Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os
autos às Turmas Recursais.
53 - 2008.51.51.032374-9 (PROCESSO ELETRÔNICO) LUIZ CLAUDIO PEIXOTO DE SOUZA (Adv. JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Intime-se o recorrido (AUTOR) para oferecer resposta ao recurso de sentença de fls. anterior, no prazo de 10 (dez) dias (art. 42, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95).
Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os
autos às Turmas Recursais.
54 - 2008.51.51.036659-1 (PROCESSO ELETRÔNICO) CRISTIAN DA SILVA
BRAGA (Adv. LUIS GUILHERME RODRIGUES ANJOS) x INSS-INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . Intime-se o
recorrido (AUTOR) para oferecer resposta ao recurso de sentença de fls. anterior, no
prazo de 10 (dez) dias (art. 42, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95).
Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os
autos às Turmas Recursais.
55 - 2008.51.51.041497-4 (PROCESSO ELETRÔNICO) ADALBERTO SANTIAGO MARINS (Adv. CLEBIO CESAR PAULO JUNIOR) x INSS-INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS). . De ordem
do(a) MM. Juiz(a) Federal, cientificamos as partes de que a perícia do(a) autor(a) foi
designada para o dia 06/03/09, às 12h45min, na SALA DE PERÍCIAS DO FÓRUM (AV.
VENEZUELA, 134, BLOCO A, 3º ANDAR, SALA 1, PRAÇA MAUÁ, RIO DE JANEIRO RJ), com o(a) Dr(a). JEREMIAS FERRAZ LIMA. A parte autora deverá comparecer com
documento de identidade e todos os exames que possuir, relativos à perícia, BEM COMO CHEGAR COM ANTECEDÊNCIA. No caso das partes terem indicado assistente técnico, caberá às mesmas informá-lo sobre o exame pericial.
56 - 2008.51.51.047727-3 (PROCESSO ELETRÔNICO) IRENE MANDARINO
PESSOA DE AZEVEDO (Adv. LUIZ MARCELO PEIXOTO LUBANCO) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS).
. Intime-se o recorrido (AUTOR) para oferecer resposta ao recurso de sentença de fls.
anterior, no prazo de 10 (dez) dias (art. 42, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95).
Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os
autos às Turmas Recursais.
57 - 2008.51.51.048237-2 (PROCESSO ELETRÔNICO) ANGELICA DE
ARAÚJO SILVA (Adv. GUSTAVO ELIAS DINIZ SILVA DE CARVALHO) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. FLAVIA CORREA AZEREDO DE FREITAS).
. Intime-se o recorrido (AUTOR) para oferecer resposta ao recurso de sentença de fls.
anterior, no prazo de 10 (dez) dias (art. 42, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95).
Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os
autos às Turmas Recursais.
Total
Total
Total
Total

Ato Ordinatório : 8
Decisão : 18
Despacho : 30
Informação de Secretaria : 1
Id: 719698

como:

que lhe
garanta
garanta

garanta

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?

Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze

que lhe

garanta

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?

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.

garanta

que lhe

garanta

garanta

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.

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

6 Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), é possível determinar a data
do início da incapacidade?

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.

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

Expediente do dia 29/01/2009

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?

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?

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 independen-

7. O autor/examinado encontra-se incapaz para os atos da vida independente?

07º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro
MARCELO DA FONSECA GUERREIRO
Juiz Federal
Nro. Boletim 2009.000026

4. Não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, descrever qual é o enquadramento do periciando.

te?

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

que lhe

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.

como:

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?

5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?

te?

Emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, para RENUNCIAR a eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos,
caso seja vencedora na presente ação. Ressalte-se que, sendo a renúncia manifestada
por advogado, deverá a parte autora outorgar poderes específicos para tal ou apresentar
declaração assinada pela própria.

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?

garanta

7. O autor/examinado encontra-se incapaz para os atos da vida independen-

Entendo pela necessidade de exame técnico.

D.O.

FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DAS SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS
PELO MM. JUIZ FEDERAL MARCELO DA FONSECA GUERREIRO
51002 - JUIZADO/PREVIDENCIÁRIA
1 - 2007.51.51.001749-0 LUZIA DIAS MACHADO LIMA (Adv. MARILIA APARECIDA FONTOURA FERNANDES BRAGA) x INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Adv. ANDERSON OLIVEIRA CASTELUCIO). . A mera impugnação genérica
às contas do devedor é insuficiente para infirmá-la. Deveria a parte autora ter apresentado impugnação especificada aos cálculos do INSS.
A simples alegação de erro da conta apresentada pelo INSS, sem a apresentação de provas robustas tendentes a sustentar a tese, não é passível de acolhimento, mormente se o ônus da prova cabe à parte autora.

