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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

PROJETO PERÍCIA ITINERANTE - PPI

NOMES:

DR. MURILO FERNANDES DE ALMEIDA

EMAILS E UNIDADES DOS IDEALIZADORES:

nucod.mg@trf1.jus.br (NUCOD/MG) murilo.almeida@trf1.jus.br (9ª Vara Federal/SJMG)

    CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA 

CATEGORIA

OUTROS

UNIDADES ENVOLVIDAS

NUCOD/MG, TODAS AS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS E VARAS DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE POSSUAM PROCESSOS DE 
COMPETÊNCIA DELEGADA

O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO DA BP:

"Devido ao crescente volume de ações relativas a benefícios por incapacidade (auxílio doença, aposentadoria por 
invalidez, benefício assistencial ao defificiente) submetidas ao procedimento diferenciado do Juizado Especial Federal 
e também em razão da interiorização da Justiça Federal, os problemas antes enfrentados pelas varas do JEF/BH 
passaram a ser sentidos pela maioria das varas federais do interior que integram a Seção Judiciária de Minas Gerais, 
bem como pelas comarcas mineiras (competência delegada).
Em algumas Subseções o problema se apresenta em maior escala, a exemplo de Montes Claros, Divinópolis, 
Governador Valadares, onde sequer há médicos dispostos a exercer a função, não só em razão do pequeno valor da 
remuneração, mas também em razão da irregularidade com que os pagamentos dos honorários são liberados.
Irregularidade essa, decorrente, em muitos casos, mais pela ausência de regramento mínimo uniforme nos 
procedimentos adotados (nomeação, arbitramento dos honorários, comunicação à DIREF, etc..) do que pela ausência 
de recursos financeiros.
Verificam-se atrasos, tanto na marcação das perícias quanto na entrega dos laudos, o que vem causando sérios 
prejuízos aos jurisdicionados mais necessitados, uma vez que, como se sabe, matéria previdenciária envolvendo 
incapacidade possui natureza urgente e alimentar.
Com o objetivo de possibilitar às Subseções Judiciárias a prestação mais eficiente dos trabalhos relativos às perícias 
médicas judiciais, foi criado o projeto  “PERÍCIA ITINERANTE”, que amplia  o serviço prestado na Central de Perícias 
médicas em funcionamento em Belo Horizonte às Subseções Judiciárias e às Comarcas da Justiça Estadual, nos 
processos de competência delegada da Justiça Federal, já que a responsabilidade pelo adiantamento do pagamento 

 dos honorários periciais, nestes caso, é da própria justiça federal. "

QUANDO A BOA 
PRÁTICA FOI 
IMPLANTADA:

abr/11

O QUE CONTRIBUIU PARA A BP SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADO

O envolvimento dos magistrados e servidores que abraçaram a idéia.

    RESUMO 

Objetivo Geral
Promover a realização de perícias médicas judiciais em processos do Juizado Especial Federal das Subseções Judiciárias de Minas Gerais 
(adjunto, destacado ou autônomo), e das Comarcas mineiras, no caso de competência delegada, e que demandam a realização de tais atos 
processuais para as referentes instruções, mediante adesão expressa ao serviço pelo Juiz Coordenador ou Diretor da respectiva unidade.

JUDICIAL

ADMINISTRATIVA
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    DESCREVA COMO FUNCIONA A BP/BI (DESCRIÇÃO SUMARIZADA) 

I. Caberá ao juiz interessado pelo serviço:
• providenciar o local para a realização das perícias;
• agendar as perícias com antecedência mínima de 30 dias, aproximadamente 20 perícias por dia e durante dois dias consecutivos, no mínimo;
• encaminhar solicitação de pagamento dos honorários periciais à DIREF, imediatamente após o recebimento do laudo, ou determinar outra 
forma de pagamento, se for o caso;
• adotar os procedimentos da Central de Perícias, inclusive quanto ao questionário padrão de quesitos;
• indicar um servidor para apoio no local da realização das perícias;
• praticar todos os atos processuais necessários (intimação das partes e demais atos);
  

II. Caberá ao Núcleo de Apoio da Coordenação do JEF/MG:
• indicar, em tempo hábil, os nomes dos médicos interessados para cada evento;
• recolher os laudos periciais e enviá-los à respectiva Subseção ou Comarca;
• manter contatos permanentes com as Subseções e Comarcas interessadas e adotar as providências necessárias aos eventos presentes e 
futuros;

    DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS 

Inicialmente, a desconfiança das Varas, principalmente das Comarcas, quanto à efetiva realização das perícias.
Com o tempo a dúvida deu lugar à confiança e hoje realizamos cerca de dois eventos de perícia itinerante por mês, inclusive em outras Seções 
Judiciárias.

    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
Portaria 01/2010/COJEF/MG - 01.03.2010 - Regulamentação da CPJEF
Implantação

   Projeto Perícia Itinerante- NUCOD/MG - 14.04.2011 O projeto iniciou-se em abril de 2011 e não tem prazo de duração determinado.

    RECURSOS ENVOLVIDOS 

FÍSICOS MATERIAL E PESSOA

2 servidores

FINANCEIROS:

Não houve nenhum impacto financeiro, pois a estrutura utilizada já 
existia.

    QUANTO TEMPO FOI INVESTIDO NA: 

CONCEPÇÃO: IMPLANTAÇÃO:

01 mês - de 14.04 a 15.05.2011(data da primeira adesão ao projeto)

    HOUVE TROCA DE CONHECIMENTO 

NA UNIDADE?

Sim

NO TRF

Não

NA 1 REGIÃO

Não
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COM OUTRAS REGIÕES

Não

NO CJF OU CNJ

Não

FORA DA JF

Não

    PARCERIAS 

Parceria com as Subseções Judiciárias e com a Justiça Estadual para a realização das perícias nas ações de competência delegada. Nas 
Comarcas interessadas, com os hospitais e postos de saúde onde as perícias foram realizadas.

   RESULTADOS ALCANÇADOS 

"PERÍODO: DE ABRIL/2011 a OUTUBRO/2016 
TOTAL DE PERÍCIAS REALIZADAS = 14.755
QUANTIDADE DE SUBSEÇÕES/COMARCAS = 36

 QUANTIDADE DE EVENTOS = 80"

   ALGUÉM OU ALGUMA UNIDADE UTILIZA A PRÁTICA? 

Todas as Subseções Judiciárias e as Comarcas que nos solicitaram foram atendidas.

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? 

Sim

   TÍTULOS DOS ANEXOS 

Portaria 02/2009/COJEF/MG 
Portaria 10/24/DIREF/MG 
Portaria 01/2010/COJEF/MG 
Projeto Perícia Itinerante/2011/NUCOD/MG


