
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA COJEF - 10822007

Estabelece procedimentos para realização de perícias médicas e sócio
econômicas por  meios eletrônicos ou virtuais  em ações em que se
requer a concessão de benefícios previdenciários ou assistenciais por
incapacidade.

O Coordenador dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região , no uso de suas
atribuições  legais,  conforme disposto  no  art.  1º  da  Resolução  443/2005,  do Conselho  da  Justiça
Federal, e no art. 4º da Resolução Presi 17/2014, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,

CONSIDERANDO  a Resolução nº 317/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
incluiu nas matérias de apreciação do regime de plantão extraordinário os processos relacionados a
benefícios  previdenciários  por  incapacidade  e  assistenciais  de  prestação  continuada  e  definiu  a
teleperícia como modo de realização do ato processual indispensável para a produção da prova da
incapacidade;

CONSIDERANDO a Resolução Presi  9953729 deste  Tribunal,  que,  entre  outras
disposições, institui a utilização do aplicativo Teams obrigatório para comunicação no trabalho remoto
realizado pelos servidores e magistrados, entre eles e com as unidades administrativas;

CONSIDERANDO  a  Resolução  Presi  50/2017  (5135638),  que  institui  o
procedimento de intimação de partes mediante a utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp no
âmbito dos Juizados Especiais Federais e do Sistema de Conciliação da 1ª Região;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  estabelecer  procedimentos  uniformes  em
relação às teleperícias nos processos em tramitação nas Varas especializadas em Juizado Especial
Federal das Seções e Subseções Judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região,

RESOLVE:

Art. 1º  As perícias médicas e as perícias sócio econômicas relativas aos processos
judiciais ajuizados para a concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários ou assistenciais
por incapacidade serão realizadas de forma on-line (teleperícia), sem contato físico entre o perito e o
periciando.

§  1º  As  perícias  na  modalidade  prevista  no  caput serão  realizadas  apenas  nos
processos em que os autores manifestarem consentimento com a forma de execução do ato, seguida de
prévia determinação judicial.

Art. 2º A teleperícia será realizada preferencialmente pela Plataforma Emergencial
de Videoconferência para Atos Processuais disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º Poder-se-á, alternativamente ou de forma complementar, utilizar a plataforma
Teams, adotada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

§ 2º Poderá, ainda, alternativa ou subsidiariamente,  ser utilizada ligação de vídeo
chamada por meio do aplicativo Whatsapp, o que deverá ser objeto de acerto entre o perito e a parte
autora mediante contato a ser estabelecido pelos canais de comunicação por esta informado nos autos,
inclusive Whatsapp.
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§ 3º Ao iniciar a teleperícia o perito judicial deverá exigir do periciando a exibição de
documento  de  identidade  oficial  com  foto  de  modo  a  realizar  a  sua  identificação  nominal  e
fotograficamente,  ficando  proibida  a  realização  do  ato  se  não  for  apresentado  o  documento  de
identificação.

§ 4º Para realizar a perícia, além das informações verbais prestadas pelo periciando,
deverá o perito levar em consideração a documentação médica anexada aos autos e eventuais outras
que lhe sejam exibidas no ato, estas últimas desde que seja possível a perfeita visualização por vídeo.

§  5º  Na impossibilidade  de  ter  conclusão  positiva  acerca  da  da  condição  sócio
econômica ou da capacidade ou incapacidade do periciando por meio da teleperícia, o perito judicial
deverá incluir nos autos manifestação formal nesse sentido.

§ 6º As perícias que eventualmente não puderem ser realizadas por meio eletrônico,
por absoluta impossibilidade médica ou operacional, devem ser apontadas e justificadas nos autos pelo
perito judicial.

§  7º Verificadas as  hipóteses do §§ 5º  e  6º,  o  processo aguardará o retorno  das
periciais presenciais para a renovação do ato, devendo ser, necessariamente, mantido o mesmo perito
anteriormente designado.

Art. 3º  As Seções e Subseções Judiciária deverão publicar em seus sítios eletrônicos
relatório mensal com a consolidação do número de teleperícias realizadas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Desembargador Federal NEY BELLO

Coordenador dos JEFs da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Ney Bello, Desembargador Federal - Coordenador
dos JEFs da 1ª Região, em 06/08/2020, às 17:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 10822007 e o código CRC 6A9352EB.
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