
PORTARIA Nº 002 / 2009, 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 o volume de perícias médicas 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;Documento assinado digitalmente. Pode ser verificado 
pelo código 265313800100, no endereço www.trf1.gov.br/autenticidade. 92 e-DJF1 Ano II / 
N. 053 Divulgação: 24/03/2009 Publicação: 25/03/2009. 

Considerando o decidido na reunião do dia 13/03/2009 promovida pela Coordenação do JEF 
de Belo Horizonte; 

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 periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual? 

2 – É possível estimar a data do inicio da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual 
(mês/ano)? 

3 – Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente? 

4 – Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial? 

5 – É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade? Qual 
(mês/ ano)? 

6 – Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do 
tempo? 

7 – O periciando está acometido de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença 
de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou 
contaminação por irradiação? 

8 – A doença ou lesão que acomete o periciando decorre de acidente do trabalho ou é 
doença profissional ou doença do trabalho? 

9 – Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de permanentemente cuidados 
médicos, de enfermagem ou de terceiros? 

10 – A incapacidade da parte autora a impede também de praticar os atos da vida diária 
(incapacidade para a vida independente)?  

11 – Deve o perito explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, 
levando em consideração as peculiaridades bio-psico-sociais do periciando. 

12 – Prestar maiores informações que o caso requeira. 

II– Após a publicação, cópia desta portaria deverá ser encaminhada, preferencialmente por 
meio eletrônico, aos peritos médicos nomeados para atuar nesta 32a Vara Federal. 

III – 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, 19 de março de 2009. 

JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR 


