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ESPELHO DE CORREÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL - Retificado 
 

 

TEMA DA PEÇA PROCESSUAL 
 

O Sr. XYZ, funcionário da empresa AAA, há 4 anos laborando como motorista de 
caminhão foi diagnosticado com condromalácia patelar de joelho E, razão pela qual 
requereu junto ao INSS o seu auxílio doença previdenciário. 

O benefício foi concedido (código 31) em 12/01/2017, pelo INSS da Comarca de São 
Paulo, no valor de R$ 2.200,00, e a perícia médica realizada em 30/05/2017 deu alta para 
o beneficiário. 

Em 10/06/2017 o pagamento do auxílio não ocorreu como de costume, e ao verificar 
junto ao seu extrato constatou que referido auxílio foi cessado em 01/06/2017. 

O advogado do beneficiário impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar 
para o pronto restabelecimento do benefício e o mesmo foi deferido pelo Magistrado. 

Como procurador do INSS, proponha a medida cabível ao caso apresentado. 
 
OBSERVAÇÃO: SE NECESSÁRIO IDENTIFIQUE-SE COMO “PROCURADOR ABC/ OAB: 

1234”. 

 
PEÇA CABÍVEL  
1) AGRAVO DE INSTRUMENTO; 
2) Procedimentos – Art. 1.017 do CPC (Lei – 13.105/2015). 
 
COMPETÊNCIA   
Tribunal Regional Federal de São Paulo (artigo 1.016 – CPC / Lei – 13.105/2015) 
(competência originária do M.S Justiça Federal - (Art. 109, VIII, da Constituição 
Federal Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: VIII - os mandados 
de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos 
de competência dos tribunais Federais). 
 
INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL JUÍZADO FEDERAL 
Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas 
de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem 
como executar as suas sentenças. § 1o Não se incluem na competência do Juizado 
Especial Cível as causas: I - referidas no art. 109, II, III e XI da Constituição Federal, 
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 
populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre 
direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos e III - para a 
anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza 
previdenciária e o de lançamento fiscal. 
 
ESTRUTURA DA PEÇA PROCESSUAL – (Cumprir todos os requisitos do Art. 1.016 
do CPC (Lei – 13.105/2015). 

 PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – ADMISSIBILIDADE –
ENDEREÇAMENTO  Excelentíssimo Senhor Desembargador do Tribunal 
Regional Federal da Terceira Região – SP; 

 NÚMERO DO PROCESSOD E ORIGEM: 
 NOME DAS PARTES  
 PREPARO – ISENTO:  

(Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, 
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte 
de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de 
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo 
Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos 
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Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal - Lei 
13.105/15.) 

 O NOME E O ENDEREÇO COMPLETO DOS ADVOGADOS CONSTANTES 
DO PROCESSO 

 A EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO: 
Argumentar de forma coerente os fatos apresentados no problema e indicando 
as provas que compõe os fatos, viabilizando assim o pedido, que no caso em 
tela se baseia numa concessão de liminar deferindo o restabelecimento do 
benefício mesmo diante de perícia médica com alta. 

 AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA OU DE INVALIDAÇÃO DA 
DECISÃO E O PRÓPRIO PEDIDO: 
1) Fundamentação jurídica {Lei regulamentadora – 12.016/09 – Art. 7º, §1º e 

jurisprudência}; 
2) Ilegalidade ocorrida  {Liminar concedida desrespeitando a alta médica}; 
3) Legislação e jurisprudência que amparam o pedido {Art. 994, II CPC  e Art. 

7º, §1º da Lei 12.016/2009}. 
 

 DOS REQUERIMENTOS (pedido)  
1) Recebimento do presente agravo; 
2) Efeito suspensivo da decisão; 
3) Dar-lhe provimento para afastar a liminar concedida no MS. 
 

 ENCERRAMENTO  Nestes termos, pede deferimento. Local e Data. 
Procurador (ABC) / OAB (1234). (sem colocar qualquer identificação pessoal) 
 

CRITÉRIO (conforme item 10.13 do Edital) PONTUAÇÃO MÁXIMA  

Domínio sobre o assunto abordado * 40 (quarenta) pontos 

Uso da norma padrão da língua portuguesa 20 (vinte) pontos  

Fluência e coerência na exposição das ideias 20 (vinte) pontos  

Precisão da linguagem jurídica 20 (vinte) pontos 

 

*Domínio sobre o assunto abordado avaliado da seguinte forma: 
 

TÓPICOS PONTUAÇÃO 

Acerto da peça processual 5 (cinco) pontos 

Endereçamento do Agravo de Instrumento 5 (cinco) pontos 

Procedimentos elencados nos artigos 1.016 / 1.017 
CPC:  

 
15 (quinze) pontos 

 
 

 Os nomes das partes =  2,50 

 A exposição do fato e do direito = 5,00 

 As razões do pedido de reforma: = 5,00 

 O nome e endereço completo dos advogados 
constantes do processo = 2,50 

Logica na argumentação dos fatos e direitos 10 (dez) pontos 

Fechamento da peça de Agravo 5 (cinco) pontos 
 

 
 
 

Diadema, 03 de Julho de 2018. 
 
 
 

DÉDALUS CONCURSOS 


