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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (BP) E BOAS IDEIAS (BI)
 IDENTIFICAÇÃO DA BOA PRÁTICA/BOA IDEIA 

    IDENTIFICAÇÃO DO(S) IDEALIZADOR(ES) 

TÍTULO
CENTRAL DE PERÍCIAS MÉDICAS DO JEF - CPJEF

NOMES:
DR. MURILO FERNANDES DE ALMEIDA

EMAILS E UNIDADES DOS IDEALIZADORES:
nucod.mg@trf1.jus.br (NUCOD/MG)

    CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA 
CATEGORIA
OUTROS

UNIDADES ENVOLVIDAS
NUCOD/MG, TODAS AS VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS DA SJMG

O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO DA BP:
É sabido que a maioria dos processos em tramitação nos JEF/SJMG tem como objeto a concessão de benefícios 
previdenciários, como auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e LOAS, aliado à característica 
comum de grande maioria das respectivas partes autoras, como idade avançada, debilidade física e reduzidos recursos 
financeiros. Nesse conjunto, com a demora processual, muitos autores acabam falecendo antes do término do 

  processo. Instalado em 2002, o Juizado Especial Federal – JEF apresentava alguns dados que demonstravam a 
necessidade de intervenção em alguns pontos específicos, principalmente ao final de 2009, época que mais se 
destacaram as dificuldades com o agendamento e a realização das perícias médicas, circunstância que acarretava o 

  andamento processual de forma inadequada, nos processos onde tais atos processuais se faziam necessários. O 
tempo médio para o agendamento da perícia médica judicial girava em torno de 06 meses, e além de outros fatores 
que prejudicavam o processo de obtenção do laudo pericial, conforme a seguir indicado: número reduzido de médicos 
peritos interessados em realizar perícias médicas judiciais; inexperiência de alguns médicos peritos na elaboração dos 
laudos; falta de padronização dos quesitos do juízo; demora na entrega dos laudos; diferentes cadastros de médicos 
peritos nas diversas especialidades em cada uma das Varas do JEF/SJMG; transtornos decorrentes de atrasos e não 
comparecimento da parte autora à perícia; cancelamento de agenda por parte do médico perito, repercutindo em novo 
agendamento e nova intimação das partes; e valor dos honorários periciais arbitrado e atraso no pagamento de tais 

  honorários.Como se sabe, Minas Gerais ostenta o segundo maior volume de processos em tramitação de todo o 
Brasil, conforme dados extraídos do Conselho da Justiça Federal. E o represamento de processos, ocasionado pela 
pendência na realização de perícia médica, era um dos itens que ocasionava esse grande número de processos em 

  tramitação.Dessa forma, percebeu-se a necessidade de uma mudança radical no gerenciamento ligado às perícias 
médicas judiciais. E para a solução dessas questões, surgiu a idéia de centralizar os trabalhos de agendamento e 
realização de perícias, por meio da criação de uma CENTRAL DE PERÍCIAS (CPJEF).

QUANDO A BOA PRÁTICA FOI IMPLANTADA:
mar/10

O QUE CONTRIBUIU PARA A BP SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADO
O envolvimento dos magistrados e servidores que abraçaram a idéia e o incentivo da DIREF/MG com a construção e adaptação das salas de 
perícia.
    RESUMO 
Objetivo Geral
Promover a realização do agendamento de perícias médicas judiciais e respectivas intimações, bem como a requisição do pagamento dos 

JUDICIAL
ADMINISTRATIVA



PCTT: 020.01.001

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

    DESCREVA COMO FUNCIONA A BP/BI (DESCRIÇÃO SUMARIZADA) 

peritos, em processos compreendidos no âmbito do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais. Posteriormente, em 2012, a 
CPJEF expandiu sua área de atuação, passando a realizar perícias médicas para todas as Varas cíveis e criminais da SJMG.

Caberá às Varas do JEF:
. Encaminhar os processos pendentes de perícia médica à caixa de tramitação própria, com despacho ou nota de secretaria ordenando a 
realização da perícia;
Caberá às demais Varas da SJMG:
. Encaminhar e-mail com todos os dados processuais ao NUCOD/MG, solicitando hora e dia para realização da perícia médica;
. Fazer as intimações das partes acerca da data e hora das perícias;
. Encaminhar os processos com carga ao perito na data da realização da perícia
  .Caberá ao Núcleo de Apoio à Coordenação do JEF/MG:
• realizar os trabalhos de agendamento de perícia médica judicial e respectiva intimação das partes;
• realizar os cadastros dos médicos peritos e controlar as agendas próprias;
• supervisionar as entregas dos laudos periciais;
• realizar as movimentações e tramitações processuais referentes aos trabalhos executados;
• certificar os atos realizados;
• emitir ofício de pagamento para os honorários periciais;
• devolver os processos à vara de origem, após a entrega do laudo pericial;
• controlar e supervisionar os 04 consultórios médicos, no que se refere às dependências físicas, equipamentos de informática e médicos, 
mobiliário e recursos humanos (01 vigilante e 01 recepcionista).

    DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS 
Inicialmente, o grande volume de processos e a falta de verbas para fidelização dos peritos através do pagamento dos honorários em dia foi um 
entrave.
Com o empenho dos servidores e a manutenção da organização proposta, o número de processos foi baixando gradualmente.
Quanto ao pagamento dos peritos, a realização das solicitações de pagamento pela CPJEF deu fim ao esquecimento dos pagamentos pelas 
Varas.
Quanto à questão da verba, até hoje temos tido alguns problemas, pois a verba destinada à SJMG sempre acaba no início do segundo semestre 
de cada ano. No entanto, como os peritos já trabalham na CPJEF desde 2010, se propõem a fazer as perícias com a garantia de recebimento 
dos valores no início do ano seguinte.
    CRONOGRAMA/DURAÇÃO DO PROJETO 
Concepção 
Portaria 02/2009/COJEF/MG - 09.06.2009 - Reformulação do Grupo de Apoio ao JEF - GAJEF
Portaria 10/24/DIREF/MG - 12.02.2010 - Autoriza funcionamento da CPJEF e transfere a administração do setor ao Juiz Federal Coordenador do 
JEF/MG
Implantação
Portaria 01/2010/COJEF/MG - 01.03.2010 - Regulamentação da CPJEF
Expansão
Portaria Conjunta 114/2012/DIREF/COJEF/MG - 12.09.2012 - Amplia os serviços da CPJEF às Varas Cíveis da SJMG.
O projeto iniciou-se em março de 2010 e não tem prazo de duração determinado.
    RECURSOS ENVOLVIDOS 
FÍSICOS MATERIAL E PESSOA
9 servidores e 5 estagiários

FINANCEIROS:

    QUANTO TEMPO FOI INVESTIDO NA: 
CONCEPÇÃO:
08 meses - de 09.06.2009 a 11.02.2010

IMPLANTAÇÃO:
01 mês - de 12.02 a 01.03.2010

    HOUVE TROCA DE CONHECIMENTO 



PCTT: 020.01.001

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS
NA UNIDADE?
Não

NO TRF
Não
NA 1 REGIÃO
Não

COM OUTRAS REGIÕES
Não

NO CJF OU CNJ
Não

FORA DA JF
Não

    PARCERIAS 
Houve a contribuição da DIREF/MG com a adaptação e instalação das salas de perícia, fornecimento de material de informática e mobiliário.

   RESULTADOS ALCANÇADOS 
PERÍODO: DE MARÇO/2010 a OUTUBRO/2016 
TOTAL DE PERÍCIAS REALIZADAS = 51.537
MÉDIA MENSAL = 644
MÉDIA DIÁRIA = 35.
64 médicos cadastrados e 27 atuando no momento, em 8 especialidades.
   ALGUÉM OU ALGUMA UNIDADE UTILIZA A PRÁTICA? 
Todas as Seções Judiciárias da 1ª Região possuem Central de Perícias e algumas Subseções Judiciárias também.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO1 

MACRODESAFIOS
 Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. Garantia 

dos direitos de cidadania.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS:
 Agilizar os trâmites judiciais. Buscar a satisfação do 

usuário/cidadão.

   A PRÁTICA FOI DIVULGADA OU CONCORREU A ALGUM PRÊMIO? INDIQUE 
INNOVARE, AJUFE e MelhorAÇÃO.

   A PRÁTICA AINDA ESTÁ SENDO UTILIZADA? 
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Sim

   TÍTULOS DOS ANEXOS 
      Portaria 02/2009/COJEF/MG Portaria 10/24/DIREF/MG Portaria 01/2010/COJEF/MG Portaria Conjunta 114/2012/DIREF/COJEF/MG


