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Aos 28 dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, nas dependências do Centro

Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária do Piauí, perante o(a) conciliador(a) abaixo

identificado(a), foi aberta a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, com observância das

formalidades legais, constatando-se a presença das partes no local e horário designados.

Conferidos os documentos de identificação e de representação processual das partes, o

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, depois de entrevistar a parte autora, apresentou

proposta de acordo para a solução do conflito deduzido nos autos. Após as negociações, as

partes chegaram a entendimento nos seguintes termos: a) o INSS concederá à parte

autora, o benefício de Aposentadoria por invalidez a trabalhador urbano, com DIP (data de

início do pagamento) a partir da data de hoje; b) o INSS pagará à(ao) demandante a quantia

correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor devido, pelas prestações

correspondentes entre a DIB (data de início do benefício) - data de início da incapacidade

pelo atestado médico (15/09/11) e a DIP (data de início do pagamento); c) como parte do

acordo ora firmado, a parte autora renuncia a qualquer valor relativo a prestações vencidas

deste benefício, excedente ao presente acordo; d) Compromete-se o réu a implementar as

medidas tendentes ao cumprimento deste acordo no prazo máximo de 60 dias; e) as

partes deram-se por conciliadas, aceitaram e comprometeram-se a cumprir os termos acima

acordados, requereram ao Juízo a sua homologação e, antecipadamente, desistem dos prazos

recursais e de recursos outros eventualmente pendentes de julgamento (prejudicados pelo

acordo). Em seguida, os autos foram encaminhados à Juíza Federal Coordenadora do

Centro Judiciário de Conciliação, que proferiu a seguinte SENTENÇA: "1)

Considerando o princípio da autonomia dá)vemtade e a busca da pacificação social mediante
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conciliação das partes (art. 166, § 4°, do CPC), homologo o acordo celebrado nesta

audiência, para que surta os efeitos legais e declaro extinto o processo, com resolução do

mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil; 2)

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência em relação às partes

acordantes; 3) Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado desta sentença, em face da

desistência antecipada do prazo recursal; 4) Publicação e intimação dos presentes em

audiência; 5) Junte-se aos autos a presente ata de audiência e, se for o caso, os documentos

apresentados pelas partes; 6) Proceda-se ao registro dos atos processuais, inclusive para

efeitos estatísticos. 7) Em relação aos valores atrasados, remetam-se os presentes autos para

a Vara competente para expedição da competente Requisição de Pequeno Valor 8)

Providencie a Secretaria o pagamento dos honorários do perito médico. 9) Após o

cumprimento do acordo, arquivem-se os autos". Nada mais havendo, encerrou-se a presente

audiência, sendo lavrada a respectiva ata, que segue assinada pelos sujeitos processuais

abaixo identificados e nominados.
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