
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM MINAS GERAIS 

32ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL 

 
PORTARIA nº 005 / 2008, da 32ª VARA/JEF/MG 

 
JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR , Juiz Federal Titular da 32ª 

Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais. 

Considerando que esta 32ª Vara Federal tem um acervo de aproximadamente 30.000 
processos, entre físicos e processos virtuais; 

Considerando o volume de perícias médicas e sociais designadas e realizadas nos 
processos em tramitação nesta 32a Vara; 

Considerando que os quesitos das referidas perícias são na maioria dos casos idênticos; 
Considerando a necessidade de otimizar os serviços prestados pela Secretaria do Juízo e 

“a importância do bom funcionamento dos Juizados Especiais Federais no âmbito da Justiça Federal 
da Primeira Região e o grande volume de ações em tramitação nas respectivas unidades jurisdicionais, 
realidade que desafia os objetivos de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.” (Resolução 
600-13 / 2007 da Presidência do TRF da 1ª Região); 

Considerando que a titularidade da Vara compreende o exercício do poder hierárquico, 
disciplinar e regulamentar sobre os serviços e servidores da secretaria, nos termos do artigo 52 do 
Provimento Geral Consolidado;  
 

RESOLVE 
 

I - Desde que expressamente mencionada esta Portaria, independe de 
comando expresso a formulação dos seguintes quesitos nos despachos e 
decisões que designam perícias médicas. 

  
1. O(A) autor(a) é portador de alguma patologia?  

2. Em caso afirmativo, qual a sua natureza e data do início de sua 
manifestação? 

3. A lesão ou doença reduziu a capacidade laborativa do(a) autor(a) na sua 
atividade habitual?  

4. Está o(a)  autor(a) incapacitado para o trabalho?  

5. Em caso afirmativo, essa incapacidade é temporária ou permanente?  

6. Quando teve início a incapacidade para o trabalho ?  

7. Há possibilidade de reabilitação profissional para a mesma função ou 
outra qualquer?  

8. Há incapacidade parcial ou absoluta para atos cotidianos de vida 
independente (locomoção, alimentação, higiene, etc.). O autor (a) necessita 
de auxílio para esses atos?  

9. Em caso afirmativo, essa incapacidade é temporária ou permanente?  

10. É possível fixar prazo médio e máximo para o fim da incapacidade?  

11. Se existentes, quais são as outras informações que podem auxiliar na 
compreensão do pedido inicial? 
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I - Desde que expressamente mencionada esta Portaria, independe de 
comando expresso a formulação dos seguintes quesitos e questões nos 
despachos e decisões que designam perícias sociais. 

 
 

I – SITUAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR DO(A) REQUERENTE 
 
I.1) O núcleo familiar da parte autora é composto de quantas pessoas? 
 
 I.2) A parte autora vive internada em instituição, abrigo, asilo ou   sob 
responsabilidade de terceiros? Se for o caso, quem são os responsáveis? 

 
II – SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE AUTORA E DO GRUPO 
FAMILIAR 
 
II.1) A parte autora está recebendo algum tipo de benefício, ou está 
inserido em algum programa social como:  
( ) concessão de órtese e prótese;    
( ) qualificação profissional;  
( ) geração de renda;      
( ) cesta básica; 
( ) programa do leite;               
( ) bolsa escola; 
( ) bolsa criança- cidadã;   
( ) programas para jovens;   
( ) transporte gratuito;   , 
( ) habitação popular;  
( ) outros, especificar.  
 
 
II.2) Quem arca com as despesas dos medicamentos de que a parte autora 
necessita?  
 
II.3) A parte autora ostenta alguma necessidade urgente, sem condições de 
satisfazer por conta própria: 
 
 (  ) abrigo;  
( ) comida;  
( ) vestuário;  
( ) cuidados contínuos de terceiros;  
( ) óculos;  
(  ) habilitação/reabilitação;  
( ) avaliação médica; 
( ) medicamentos;  
( ) muletas;   
( ) capacidade e inserção no mercado de trabalho ou em atividades 
produtivas;  
( ) preservação de seus direitos   
( ) outras, especificar. 
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III - INFORMAÇÕES SOBRE OS INTEGRANTES DO NÚCLEO 
FAMILIAR DO(A) REQUERENTE 
 
III.1) Como é composto o grupo familiar da parte autora?  
III.2)Existem mais idosos ou portadores de deficiência, integrantes do 
mesmo núcleo familiar carentes de apoio? Quantos?  
III.3) Integra o núcleo familiar da parte autora pessoa maior de 18 anos, 
que exerce atividade laborativa formal remunerada? 
III.4) Se positiva a resposta, qual a renda mensal de cada componente 
economicamente ativo? 
 

 
II – Caso não fixado prazo no despacho ou decisão, o laudo pericial, 

médico ou social, deverá ser apresentado em até 20 (vinte) dias após a perícia, 
com a resposta aos quesitos, além de outros eventualmente formulados ou 
deferidos.  

 
III – Após a publicação, cópia desta portaria deverá ser encaminha, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos peritos médicos e assistentes sociais 
nomeados para atuar nesta 32a Vara Federal. 

 
IV – O texto desta Portaria será divulgado no endereço eletrônico da 

Seção Judiciária de Minas Gerias, no espaço virtual destinado a esta 32a Vara 
Federal. 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 15 de julho de 2008 
 
JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR 
Juiz Federal da 32ª Vara/ JEF / Cível 

 
 


