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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA - 10334233

Regulamenta a realização de perícias médicas e socioeconômicas durante
a pandemia de COVID-19.

O JUIZ FEDERAL COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, DR. KLAUS KUSCHEL, no uso de suas atribuições legais
e regimentais e CONSIDERANDO:

 
a) a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como

pandemia a doença causada pelo Novo Coronavirus (COVID-19), e as orientações emanadas pelo
Ministério da Saúde;

b) a Resolução CNJ 322, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para
retomada dosedos atendimentos  presenciais, observadas ações de prevenção do contágio pelo novo
Coronavirus - Covid-19;

c) o Relatório Técnico do Comitê de Retomada das Atividades Presenciais Pós-crise
COVID- 19;

d) que os benefícios previdenciários possuem natureza alimentar, razão pela qual a
manutenção e análise das ações que versem sobre a matéria é fundamental para a qualidade de vida dos
jurisdicionados que pleiteiam os referidos benefícios, podendo haver em tais casos o perecimento do
direito;

e) o aumento exponencial da quantidade de processos aguardando o agendamento de
perícias médicas e socioeconômicas;

 
RESOLVE:
 
Art. 1º - A perícia médica presencial será operacionalizada da seguinte forma:
a)As perícias serão marcadas num intervalo de 40 (quarenta) em 40 (quarenta) minutos,

para evitar aglomerações e possibilitar a limpeza das salas de perícias.
b) Após a marcação da perícia e intimação pela Central de Perícias, o periciando poderá,

no prazo de 2 (dois) dias, manifestar-se acerca do desinteresse ou impossibilidade da realização da perícia
médica. Caso não haja manifestação contrária haverá a presunção de aceite.

c) O perito deverá utilizar em todo o período em que permanecer na Central de Perícias,
equipamentos de proteção individual, que serão fornecidos pela SJMG.

d) O periciando deverá comparecer à perícia no horário marcado, sem acompanhantes, a
não ser nos casos de menores de idade, incapazes por alienação mental ou com dificuldade de locomoção.

e) O periciando deverá utilizar, por todo o tempo em que permanecer na Central de
Perícias, máscara de proteção, cobrindo a boca e o nariz, sem a qual não será realizada a perícia.

f)O periciando deverá responder questionário prévio e ter sua temperatura auferida na
entrada da Central de Perícias. Caso seja detectado febre ou algum outro sintoma suspeito de covid-19 a
perícia não será realizada e será remarcada para data oportuna.

g)Ao menor sinal de gripe ou covid-19 e/ou contato com portador de covid-19, o
periciando deverá entrar em contato com a Central de Perícias para adiamento da perícia.
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h) Deverá ser mantida distância mínima de 1,5 metros entre os presentes nas áreas
comuns e sala de espera da Central de Perícias.

 
Art. 2ª - Excepcionalmente e enquanto perdurar a impossibilidade de realização de

perícias médicas presenciais nas salas de perícias instaladas na SJMG, ESTABELECER a possibilidade de
realização de perícias médicas presenciais nos consultórios dos médicos peritos, sob as mesmas regras
estabelecidas acima.

 
Art. 3º - A perícia socioeconômica presencial será operacionalizada da seguinte forma:
a) Após a marcação da perícia e intimação pela Central de Perícias, o periciando poderá,

no prazo de 2 (dois) dias, manifestar-se acerca do desinteresse ou impossibilidade da realização da perícia
socioeconômica. Caso não haja manifestação contrária haverá a presunção de aceite.

b) O perito deverá utilizar em todo o período do exame pericial, equipamentos de
proteção individual, que serão fornecidos pela SJMG.

c) O periciando e os demais ocupantes da casa deverão utilizar, por todo o tempo do
exame pericial, máscara de proteção, cobrindo a boca e o nariz, sem a qual não será realizada a perícia.

d)O periciando deverá responder questionário prévio. Caso seja detectado febre ou
algum outro sintoma suspeito de covid-19 a perícia não será realizada e será remarcada para data oportuna.

e)Ao menor sinal de gripe ou covid-19 e/ou contato com portador de covid-19, o
periciando deverá entrar em contato com a Central de Perícias para adiamento da perícia.

f) Deverá ser mantida distância mínima de 1,5 metros entre os presentes na casa.
g) O exame pericial deverá ser realizado no cômodo mais ventilado da casa.
 
Art. 4ª - Os casos omissos serão encaminhados à Coordenação do JEF/SJMG que

decidirá sobre o assunto.
 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 KLAUS KUSCHEL
Juiz Federal Coordenador dos JEF/SJMG
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