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PROCEDIMENTO COMUM Nº 5042994-56.2018.4.02.5101/RJ

AUTOR: ISA DE MENEZES BARBOSA
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SENTENÇA

I - Relatório

ISA DE MENEZES BARBOSA propôs a presente ação de procedimento
comum, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
objetivando a condenação da autarquia a reajustar a renda mensal de seu benefício
previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais
nos 20/98 e 41/2003, pagando-lhe as diferenças pretéritas, com os acréscimos legais.

Ao responder à ação, o INSS apresentou proposta de acordo, consistente, em
suma, no pagamento de 90% (noventa por cento) das diferenças vencidas nos cinco anos que
antecederam o ajuizamento da ação, até a data de início do pagamento do benefício
readequado (evento 6).

Relatado o necessário, decido.

II - Fundamentação

O presente processo não pode prosperar em razão da patente ilegitimidade ativa
ad causam da suposta autora para propor a ação, decorrente da nulidade da procuração
apresentada, contendo assinatura grosseiramente falsificada, incorrendo o falsário no erro de
tentar reproduzir, não a assinatura da Sra. Isa de Menezes Barbosa, constante em sua carteira
de motorista, mas a da autoridade do DETRAN responsável pela respectiva emissão. Veja-se:
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Em decorrência, considerando que apenas a procuração válida, assinada pela
parte, é eficaz para habilitar o advogado a praticar todos os atos do processo (CPC, art.105), o
que não é o caso, e sendo a legitimidade da parte condição da ação, cumpre a este Juízo, além
de determinar as providências urgentes que se fazem necessárias, declarar a nulidade ab initio
da presente ação, extinguindo o processo, sem resolução de mérito.

III - Dispositivo

Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, com base
no art. 485, IV e VI, do CPC, declarando a nulidade ab initio do processo.

Considero haver, no mínimo, indícios consistentes de fraude processual que
demandam melhor investigação por parte das autoridades competentes, tendo em conta que,
em consulta tanto ao sistema e-proc quanto ao sistema apolo, é possível verificar a existência
de diversos outros processos com as mesmas características do presente feito, quais sejam: a)
procuração inicial outorgada ao advogado JOSE THOMAZ MAUGER (OAB/SP 75.836),
com subsequente substabelecimento em favor do advogado CLEODSON RODRIGUES DE
OLIVEIRA (OAB/PR 61.442, OAB/SP 351.429 A, OAB/RJ 213.433 A, OAB/ES 28.425 A);
b) indícios de falsificação de assinaturas nos respectivos instrumentos procuratórios e nas
declarações de hipossuficiência; c) mesmo objeto - revisão-teto de benefícios concedidos
entre 1988 e 1991; d) reconhecimento de dívida pelo INSS em valores que excedem, em
regra, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com oferecimento de proposta de acordo
pela autarquia-ré .

Além disso, cabe consignar que este Juízo foi procurado pela filha do autor
WALTER LINHARES, que declarou com veemência que seu pai jamais assinou a procuração
constante dos autos do processo n.º 5040129-60.2018.4.02.5101, não sendo fidedigna
a assinatura nela contida. Disse, ainda, que depois de levar seu pai ao INSS, no ano de 2018
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para fins de recadastramento anual, ele passou a receber dezenas de telefonemas de
advogados "do Sul" que buscavam convencê-lo a ingressar com ação na Justiça Federal,
dizendo que tinha um "grande dinheiro" a receber da autarquia previdenciária.

De tal modo, e considerando que a investigação necessária pelas autoridades
competentes não prescinde o necessário acompanhamento pela Justiça Federal do que já vem
sendo processado, determino a adoção das seguintes providências:

1) A intimação do advogado CLEODSON RODRIGUES DE OLIVEIRA para
prestar esclarecimentos, no prazo de 10 dias;

2) A suspensão de todos os processos patrocinados pelo referido advogado neste
Juízo, por 60 dias (CPC, art. 313, V, b), de forma a possibilitar a apuração dos
fatos, devendo a Secretaria relacioná-los e providenciar o traslado da presente
decisão e encaminhar os autos à conclusão;

3) Seja oficiada a d. Direção do Foro desta Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
solicitando sejam comunicados todos os Juízos com competência em matéria
previdenciária, sobre o teor da presente sentença;

4) Seja oficiada a d. Presidência do e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
para que tenha ciência da presente decisão, considerando a existência de
diversos processos patrocinados por tais advogados que se encontram em
tramitação neste e. Tribunal, inclusive em fase de pagamento de ofícios
requisitórios;

5) Expedição de ofício à Presidência das Seccionais da OAB dos Estados do
Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, encaminhando cópia da presente sentença,
sobre a conduta do advogado CLEODSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
(OAB/PR 61.442, OAB/SP 351.429 A, OAB/RJ 213.433 A, OAB/ES 28.425
A);

6) Expedição de ofício à Presidência da Seccional da OAB de São Paulo,
encaminhando cópia da presente sentença, sobre a conduta do advogado JOSE
THOMAZ MAUGER (OAB/SP 75.836);

6) Expedição de ofício ao Procurador-Chefe do INSS no Rio de Janeiro,
encaminhando cópia desta sentença e da relação de todos os processos que
tramitam, ou tramitaram, na JFRJ, patrocinados pelo advogado CLEODSON
RODRIGUES DE OLIVEIRA.

7) Diante do disposto no art. 40 do Código de Processo Penal, ao Ministério
Público Federal.

 

Documento eletrônico assinado por MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, Juíza Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 510000488150v13 e do código CRC 2d0ecd5f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCIA MARIA NUNES DE BARROS 
Data e Hora: 11/2/2019, às 19:27:13 
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