PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE OSASCO - SP
PORTARIA N. 36/2009, de 16 de outubro de 2009
Regras para acompanhantes nas perícias médicas

A Doutora NILCE CRISTINA PETRIS DE PAIVA, MMª. Juíza Federal Presidente
deste Juizado Especial Federal, 30ª Subseção Judiciária do Estado São Paulo, no uso de
suas atribuições legais e regulares,
CONSIDERANDO a necessidade de normatização no que diz respeito aos critérios de
ingresso e permanência nas salas onde são realizados os exames médicos periciais;
CONSIDERANDO
jurisdicionados;

a

necessidade de tratamento isonômico para

todos

os

CONSIDERANDO as disposições contidas no Código de Ética Médica e o
entendimento consolidado pelo Conselho Federal de Medicina – CFM e Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, que determinam a
natureza da perícia como sendo ato médico e não judicial;
CONSIDERANDO o sigilo médico, que tem como destinatário da norma o
profissional médico, devendo por ele ser observado, e não o periciando, sendo
irrelevante o fato deste último abrir mão de referido sigilo;
RESOLVE:
Art. 1º - Somente será permitido o ingresso e permanência, nas salas onde se realizam
os exames médicos periciais, do secretário particular do médico e dos assistentes
técnicos das partes, indicados dentro do prazo estabelecido pelo § 2º, do art. 12, da Lei
n. 10.259/2001.
Art. 2º – Parentes, acompanhantes ou procuradores do periciando somente poderão
acompanhar a perícia, quando expressamente requisitado pelo perito judicial, ficando a
seu critério exclusivo.
Art. 3º - A parte que indicar assistente técnico, deverá comprovar, através da juntada
aos autos virtuais de cópia da identidade profissional, que o indicado é médico, com
inscrição regular e ativa no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo –
CREMESP.
Art. 4º - O perito de confiança do Juízo poderá solicitar, antes do ingresso do assistente
técnico na sala da perícia, a apresentação da identidade profissional do indicado.

Art. 5º - Cópia desta Portaria deverá ser afixada na sala de espera do setor de perícias
do Juizado e em cada uma das salas onde se realizam os exames médicos periciais.
Encaminhe-se cópia desta Portaria à Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal
Coordenadora dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Osasco, 16 de outubro de 2009.
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